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Kuten monen muunkin nuo-
ren kesään, Anna-Sofia Sar-
polankin kesään kuuluivat 
tänä kesänä kesätyöt. En-
simmäistä kertaa Anna-Sofia 
kertoo olleensa kesätöissä 
14-vuotiaana, kun hän hoiti 
tuttavaperheen lapsia. 

Tänä vuonna hän oli töissä 
Kielosaaressa neljä viikkoa. 
Siellä hänen työtehtäviinsä 
kuului kioskilla olo ja kioskin 
siistinä pitäminen ja tietysti 
jäätelön ja muiden tuotteiden 
myynti sekä matkailijoiden 
vastaanottaminen. Lisäksi Sar-
pola siivosi Kielosaaren muita 
tiloja ja mökkejä. Työ Kielo-
saaressa oli hänen mukaansa 
hyvin monipuolista ja hän on 
iloinen siitä, että pääsi opet-
telemaan paljon uusia asioita, 
kuten esimerkiksi kassan käyt-
töä, matkustajien vastaan-
ottamista ja jäätelöpallojen 
tekoa. “Vaikka olen aiempina 
kesinä työskennellyt Kielo-
saaren Lomat ay:ssa ja tehnyt 
pääasiassa siivoustöitä, on 
kioskilla työskentely vaatinut 

paljon uutta osaamista”, Sar-
pola kertoo. Hän kertoi, että 
viihtyi Kielosaaressa, koska 
tekemistä oli paljon ja ei tarvi-
nut olla toimettomana. Myös 
uusien ihmisten tapaaminen 
oli Sarpolan mielestä yksi 
työn plussapuolia. “Vaikka 
välillä oli myös haasteita, ne 
ovat aina hyvää oppia elämää 
varten”, hän summaa. 

Sarpola kertoo, että vaikka 
välillä on päiviä jolloin mie-
lummin lomailisi, hän kuitenkin 
pitää kesätöissä olemisesta ja 
oman rahan tienaamisesta. 
Hänen mielestään hyvä asia 
kesätöissä on myös se, että 
ne säilyttävät tietynlaisen 
rytmin lomallakin. Sarpola us-
koo, että kesätöistä on myös 
hyötyä tulevaisuudessa: “Olen 
tehnyt useamman kesän töitä 
ja kaikki työpaikat ovat ol-
leet erilaisia, mutta omalla 
tavallaan opettavaisia. Monia 
hyödyllisiä taitoja on opittu.” 
Hän uskoo, että Kielosaaressa 
tänä kesänä opituista taidois-
ta tärkeimpiä ovat myyntityö 
ja asiakaspalvelu.

Sarpola pitää todella tärkeä-

nä sitä, että nuoret saavat ke-
sätöitä, koska on hyvä oppia 
jo nuorena tienaamaan omaa 
rahaa ja nähdä, että sen eteen 
pitää tehdä töitä. Hänen mie-
lestään Pyhäjoella nuoret 
työllistyvät hyvin. “Ainakin 
tänä vuonna on 3 ikäluokkaa, 
joista kaikki töihin hakeneet 
työllistetään. Tämä on hyvä 
systeemi, koska kenenkään 
ei silloin ainakaan pakosta 
tarvitse jäädä ilman kesätyö-
tä”, Sarpola tuumii. Nuorten 
kesätyöllistymistä voisi Sar-
polan mielestä parantaa ehkä 
siten, että yritykset voisivat 
mahdollisuuksiensa mukaan 
olla uskaliaampia antamaan 
nuorille mahdollisuuden työn-
tekoon. Hänen omien koke-
muksiensa perusteella nuoret 
saavat hänen mielestään ylei-
sesti ottaen tarpeeksi palkkaa 
kesätöistä.

Työnteon lisäksi Sarpolan 
kesäsuunnitelmiin kuuluu ren-
toa oleilua, matkailua sekä 
syksyn ylioppilaskirjoituksiin 
valmistautumista.

Kesätöistä hyödyllisiä taitoja elämään
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JENNY TIIKKAJA

15- ja 14-vuotiaat Jere Tiik-
kaja ja Saska Kallio ovat 
tammikuun lopulta lähtien 
viettäneet paljon aikaansa rul-
lalautailemalla eli skeittaamalla. 
Nykyään he skeittaavat päi-
vittäin. “Skeittaamisessa alkoi 
kiehtoa vauhti ja temput”, Kallio 
kertoo. Parasta skeittaamisessa 
onkin poikien mukaan vauhti ja 
uusien juttujen oppiminen. He 
skeittaavat enimmäkseen Valik-
karilla, mutta myös uusi asfaltti 
sopii heidän mukaansa hyvin 
rullailuun. 

Vaikka vauhtia skeittaamises-
ta ei puutu, ei pojille ole kuiten-
kaan sattunut mitään isompia 
loukkaantumisia. Kalliolla meni 
kerran hammas poikki, mutta 
muuta ei ole pojille sattunut. 
Skeittaamisen olennaisin osa on 
skeittilauta. Molemmilla pojilla 
on nyt menossa heidän toiset 
lautansa. Pojat kertovat, että 
välillä skeittaaminen alkaa myös 
turhauttaa, jos joku temppu ei 
meinaa onnistua. 

Valikkari eli Valistustalo on 
nykyään sisältä hieman erinä-

köinen kuin millaisena vanhem-
mat sukupolvet sen muistavat. 
Joka puolella on ramppeja ja 
paikka on vuosien varrella pääs-
syt ränsistymään, mutta se ei 
skeittaajien menoa hidasta. 
Kallio ja Tiikkaja ovat yhtä miel-
tä siitä, että Pyhäjoelle kaivat-
taisiin uutta skeittipaikkaa, joka 
olisi talvellakin lämmin. Pojat 
kertovat, että parhaimmillaan 
skeittaajia on yhtä aikaa ollut 
parikymmentä. Ikähaarukalla 
kahdeksanvuotiaasta aikuisiin. 
“Täällä on hyvä ja mukava ilma-
piiri”, Tiikkaja kertoo. 

Niille, jotka haluaisivat aloit-
taa skeittauksen, pojat haluavat 
sanoa, että kannattaa aloittaa 
rauhallisesti rullailemalla ensin. 
Sitten, kun skeittilaudalla liik-
kuminen on hyvin hallussa voi 
alkaa etenemään temppuihin. 
Aluksi on hyvä käyttää kypärää 
ja kyynär- ja polvisuojia. 

“Skeittaamisessa parasta on uusien 
juttujen oppiminen” Thomas Sjölund ja Lisen Julin, 

Vaienneet kodit – valokuvia
Kirjaston galleriassa, Ruukintie 1

elokuussa: ma, to 11-16, ti, ke, pe 11-20
Tervetuloa tutustumaan!
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AINO HELAAKOSKI

Kaustisten kansanmusiikki-
juhlien yhteydessä vietettiin 
tänä kesänä Suomen Eläkeliiton 
valtakunnallisia kesäpäiviä.  Elä-
keliiton Pyhäjoen yhdistyksen 
kesäretken ensimmäinen kohde 
oli juuri Kaustisen juhlien pää-
töspäivän tilaisuudet. Aitovie-
riltä pitoihin -osio käsitti Suo-
mi 100-juhlavuoden kunniaksi 
monia tapahtumia, joista yksi 
oli eri yhdistysten tekemä ko-
tipaikkaa kuvaava aita metrin 
mittaisine taideteoksineen. 

Kansanlaulukirkko soi aree-
nalla kaustislaiseen henkeen 
ylistystä Luojalle. Aitovie-
riltä pitoihin –konsertti oli 
Eläkeliiton juhlan huipennus. 
Keskipohjalaisen mestaripeli-
mannimusiikin, Hääkuoron ja 
tanhuesitysten lisäksi saimme 
kuulla valtiovallan tervehdyk-
senä kansanedustaja Tuomo 
Puumalan ajatuksia juurista, 
yhteisöllisyydestä ja välittämi-
sestä. Niitä tarvitsevat kaikki: 
Lapset, nuoret ja iäkkäät. Elä-
keliiton tervehdyksen toi pu-
heenjohtaja Eeva Kuuskoski. 
Kaustisen kunnan tervehdyk-
sessä kunnanjohtaja Arto Alpia 
toi esille myös omakohtaisia ko-
kemuksia vanhempiensa hoiva-
asioiden järjestelyistä. 

Päätösjuhlan kavalkadin ker-
rontaosioita pelimannimusiikin 
välissä kuunneltiin ihastuneina. 
Musiikin osuus kaustislaises-
sa elämänmenossa on keskei-
nen. Mitenkähän reilun 4000 
asukkaan kunnasta löytyy niin 
paljon viulisteja? Syystä voi to-
deta, että musiikki kansan kes-
kuudessa elää vahvana ja väke-
vänä Keski-Pohjanmaalla. 

Matkamme jatkui Saarijärvelle 
Summassaaren kylpylähotelliin, 
jonne majoituimme koko reis-
sun ajaksi. Maanantaiaamun 
aluksi saimme runsassanaisen 
ja tietoa uhkuvan esityksen 
maalaislääkäri Tapani Kimin-
kiseltä. Tupakan vaarat, kovien 
rasvojen haitat sekä liikunnan 
terveellisyyden hän toi moneen 
kertaan esille. Ja erittäin monia 
muitakin ”oireyhtymiä” Kiminki-
nen valotti omien ja potilaiden-
sa kokemusten kautta. Esitys 
olisi saattanut jatkua tuntitol-
kulla, ellei ohjelmaamme olisi 
sisältynyt Saarijärvi-kierrosta 
mainion oppaan Risto Pynnö-
sen johdolla. 

Tärkeä kulkureitti Vaasasta 

Pietariin on kulkenut Saarijär-
ven pitäjän läpi. Keisari Alek-
santeri II antoi 1860-luvulla 
päätöksen käytännöllisten 
maatalouskoulujen perustami-
sesta. Vaasan läänissä koulu pe-
rustettiin Saarijärvelle Tarvaa-
lan. Summassaareen menevän 
tien varrella komeat tsaarinajal-
ta peräisin olevat rakennukset 
ovat vieläkin käytössä. Kol-
kanlahdessa kävimme pyöräh-
tämässä metsäkoulun pihalla.  
Lukuisat järvet ohitimme päivän 
ajelun aikana. Kansakoulus-
sa luimme Saarijärven reitistä. 
Nytpä näimme, mitä vesireitti 
tarkoittaa. 

Saarijärven kirkkopihalla 
ihailimme Saarijärven Paavon 
patsasta. (Tekijä Heikki Varja 
v. 1961) Etupuolella tekstinä 
ovat Runebergin sanat: Mutta 
Jumalalta kasvun toivoi. Taakse 
on lisätty vuonna 1973 sanat: 
Pane leipään puolet petäjäis-
tä, veihän naapurimme touon 
halla. Saarijärven kirkko vuo-
delta 1849 on tehty Engelin 
kirkkopiirustusten mukaan. 
Suunnittelijana pidetään A.F. 
Granstedtiä. Rakennustyö-
tä johti Jaakko Kuorikoski. 
Jykevän hirsirakennuksen lu-
juuslaskelmat on osattu tehdä 
oikeaoppisesti kannattamaan 
valtavaa kupolia ja erikoista, 
kolmelle ristille ulottuvaa leh-
teriä. Taitajia entisajan timperit 
ovat olleet. Miten paljon kirkko 
muistuttikaan Pyhäjoen pala-
nutta kirkkoa!

Sankarihaudat ja monien pai-
kallisten merkkimiesten lepo-
sijat saimme tietää: Tapperin 
veljesten, Helsingin olympia-
laisissa Suomen ainoan kulta-
mitalin voittaneen yleisurhei-
lija Toivo Hyytiäisen, Tarmo 
Mannin, Päiviö Hetemäen 
jne.  Kaikki kolme hautausmaa-
ta ohitimme sekä ortodoksisen 
kirkon honkien suojassa kauem-
pana taajamasta.

Kierroksen aikana pistäydyim-
me kansallisrunoilijamme Rune-
bergin asuinpaikassa sotapääl-
likkö af Enehjelmin asunnon 
pihalla. Johan Ludvig Runeberg 
joutui lähtemään kotiopettajak-
si Saarijärvelle vuonna 1823 ra-
hoittaakseen opintojaan Turun 
akatemiassa. Parin vuoden oles-
kelulla Saarijärven jylhissä mai-
semissa kapteeni af Enehjelmin 
ja kruununvouti Danielssonin 
perheissä oli keskeinen vaikutus 
Runebergin tuotannossa. Ru-
nebergin kuvaama Saarijärven 

Pyhäjokiset Saari-
järven salomailla

Kirkon pihaa.

Kirkon sisällä.

Retkeläisiä pitkospuilla.

Metsässä Pyhä-Häkin kansallispuistossa.

Pyhäjoen metsästys-
seuran kesäkokous

majalla ma 7.8. klo 
19:00

Käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat.

Tervetuloa!

Paavo on meille suomalaiselle 
sisun vertauskuva. 

Virkistävät kahvit herkullisine 
leivonnaisineen joimme Vanhas-
sa Pappilassa, joka sanan mu-
kaan oli entinen papin asunto. 
1800-luvulta peräisin olevan 
rakennuksen ulkomuotoa oli 
muutettu remonttien yhtey-
dessä, mutta sisältä entisöitynä 
talo on tunnelmallinen ja upea 
paikka. Meidän Pyhäjoen pap-
pilamme varmaan vetäisi vertoja 
tuolle rakennukselle. 

Loman parasta antia oli tie-
tysti saada käydä valmiiseen 
ruokapöytään. Iltasella pää-
simme vielä nauttimaan kesä-
teatterista sisätiloissa raikkaan 
kesäsateen vihmoessa avoimen 
taivaan alla ollutta näyttämö-
lavaa. Iloisia aikoja mielensä-
pahoittaja  -näytelmä kolmen 
osaavan näyttelijän Teittilä, 
Säävälä ja Rekonen esittä-
mänä oli mukaansa tempaava, 
ajatuksia herättävä ja niin to-
dellisuuspohjaa viiltävä, että 
minimaalinen lavastus ja askeet-
tinen kokoussali eivät haitan-
neet nautittavaa kokonaisuutta. 

Vanha sanonta kertoo, että 
poissa hyvä, mutta kotona 
paras. Se piti paikkansa myös 
tämän onnistuneen matkan 
kohdalla. Hienosti järjestetyn 
reissun – kiitos matkanjärjestäjä 
Anna-Liisan ja Eläkeliiton Pyhä-
joen yhdistyksen – päätöspäi-
vän yllätyksenä saimme käydä 
edellispäivän oppaan Pynnösen 
johdolla antoisan kierroksen 
Pyhä-Häkin kansallispuistos-
sa. Koskemattoman metsän 
siimeksessä opimme puiden 
rungoista palokoron synty-
historiaa, kilpikaarnan syntyä 
sekä kelojen ja maatuneiden 
runkojen tarinaa. Suolla pit-
kospuita pitkin kävellessämme 
haaveilimme hillan poiminnasta 
ja opimme lihansyöjäkasveista 
kihokista ja vesiherneestä, jota 
tuskin kukaan meistä oli tavan-
nut. Maariankämmekät taisivat 
useimmat meistä tunnistaa, 
mutta ikivanhan kelon pinnalla 
kasvavaa pikkuista parransän-
keä muistuttava jäkälää tuskin 
olisimme huomanneet ilman 
oppaan esittelyä.

Kateellisina katselimme niskat 
kenossa Saarijärven korkeita 
ja komeita puita vertailemalla 
niitä mielessämme rannikko-
alueemme tuulenpieksämiin 
tappuramäntyihin. Turvallisesti 
Paavo-ajurimme kuljettama lin-
juri toi meidät kotiin, ja matalat 
rannikkometsät tuntuivat niin 
turvallisilta ja kotoisilta. Kotiin 
saavuimme tyytyväisinä ja kyl-
läisinä, sillä paluumatkalla nau-
timme vielä lounaan Suomen 
kauneimmaksi sanotulla huolto-
asemalla Pihtiputaan Niemen-
harjulla. 
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M kiekko:
1. Mikko Martinmäki VihU 

48,59

N1500 m:
1. Anne Vuoti YppU 7.02,9

P15 kiekko:
1. Tommi Sliden YppU 27,25
 
T15 kuula:
1. Liisa Röyttä OuHu 8,16

T15 kiekko:
1. Liisa Röyttä OuHu 21,18

T15 keihäs:
1. Liisa Röyttä OuHu 25,39

T13 kuula:
1. Emilia Jurvelin NivU 9,86

T13 kiekko:
1. Emilia Jurvelin NivU 24,26

M50 kiekko:
1. Markku Martinmäki VihU 

29,50

M50 keihäs:
1. Juha Sliden YppU 52,56

M55 kuula:
1. Juha Hietala YppU 12,04

M55 kiekko:
1. Juha Hietala YppU 42,05

M55 keihäs:
1. Juha Hietala YppU 46,27

M60 kuula:
1. Olavi Roivainen SalSa 

12,08

M60 kiekko:
1. Olavi Roivainen SalSa 

42,36
2. Tapio Aaltonen VaKa 42,24
3. Keijo Aaltonen KiimU 

40,24

Yppärin Urheilijoiden 
heittokisat (pk) 
la 22.7.2017 Kielosaaren urheilukenttä, 
Pyhäjoki

torstaina 10.8. lukion Pauhasalissa, Koulutie 8
klo 17.00 Autot 3 (K7/4), lippu 8 €

Elokuvia

klo 19.00 Miami (K12/9), lippu 10 €

Tervetuloa

Menovinkki
Tänään lauantaina 10-14 

on Yrjänän vanhalla rauta-
kaupalla osoitteessa Kun-
tatie 4 vapaamuotoinen 
kirppistapahtuma. Tapah-
tuman järjestää Pyhäjoen 
kirpparijengi. Paikalla on 

12 kirpparimyyjää. Myyn-
nissä muun muassa asti-
oita, kirjoja, koruja , vaat-
teita, LP-levyjä ja kaupan 
vanhaa varastoa. Pihalla 
on kahvila, jossa on tar-
jolla linssikeittoa ja köyhiä 

ritareita. Kello 13 alkaa 
huutokauppa, jossa myy-
dään esimerkiksi huoneka-
luja, polkupyöriä, puutar-
hajyrsin, sähkötyökaluja ja 
työkenkiä.

YPPÄRIN ERÄMIEHET ry
Syyskokous

Maanantaina 7.8.2017 klo 19.00 Metsästysma-
jalla 

Käsitellään sääntöjen kokoukselle määräämät 
asiat 

tervetuloa
johtokunta

Annalan museolla, Annalantie 20.
la-su 5.8 - 6.8. 2017 klo 10-16.
Opettajana kuvataiteilija Saila Kleine-Staarman. 

Tekniikka oma valinta: öljy, akryyli, akvarelli, hiili, lyi-
jykynä, pastelli. Aihe: Vapaa tai opettajan ehdotta-
ma, esim. maisema

tai näkymä Annalan museo alueelta. Max. oppi-
lasmäärä 20 henkilöä. Leiri on maksuton jäsenille, 
muut 30 €. Ilmoittautumiset:  Martti Lehtelä puh. 
0503221177. Järj. Raahen taideyhdistys

Taideleiri Annalassa
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Kuuma Kamina on pyhäjoki-
sen Heidi Kauppilan ja oulu-
laisen Tiina Kurikan vuonna 
2011 perustama mainostoimis-
to, joka on tullut tutuksi myös 
omasta hyväntuulisesta tuote-
sarjastaan. Kotitoimistot sijait-
sevat kahdella paikkakunnalla: 
Heidi työskentelee Pyhäjoella ja 
Tiina Oulussa. Pyhäjoen Parha-
lahdella syntyneet ja kasvaneet 
Heidi ja Tiina ovat hakeneet 
oppinsa alalle kouluttautumal-
la mediatuottajiksi Tampereen 
amk:ssa, jonka jälkeen heille on 
kertynyt 10 vuoden kokemus 
markkinoinnin ja viestinnän 
alalta.

Työt jakaantuvat kulloisenkin 
projektin tarpeiden mukaisesti. 
Heidi keskittyy enemmän mai-
nosten ja nettisivujen tekemi-
seen ja luovuus, ideointi ja si-
sällöntuotanto ovat molempien 
vastuulla. Projektiluontoinen, 
vaihteleva ja melko itsenäinen 
työ on kummallekin mieluinen 
uravalinta.

Kuuma Kaminan vahvuuksia 
ovat viestintäpalvelujen moni-
puolisuus ja mutkaton, työka-
verimainen yhteistyö asiakkaan 
kanssa. Tämä on poikinut yri-
tykselle pitkäaikaisia asiakkaita. 
Yrittäjien käden- ja luovuuden 
jälkeä voikin nähdä mm. erilai-
sissa asiakkaille valmistetuissa 
lehtimainoksissa, esitteissä, 
tuotepakkauksissa sekä sosiaa-
lisessa mediassa ja nettisivuilla.

Teksti: Heini Kittilä

Kuuman Kaminan pajassa 
valmistuu mainoksia

Heidi Kauppila työskentelee viihtyisässä kotitoimistossaan

Ruoka-apu   Iltaruskossa 1.8 klo 13-14.30
Hartaus ja kahvitarjoilu klo 13

Tervetuloa
Järj. Pyhäjoen seurakunta ja helluntaiseura-

kunta 
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SÄHKÖPALVELU

Anttila Oy

Sähköasennukset - Sähkösuunnitelmat
Antenniasennukset

Puh. (08) 433 087
       0400 586 441

Viirretjärventie 7
86170 YPPÄRI

Pyhäjoen palveluhakemisto

Puh. 045 6394185, Saija
Puh. 050 5527 005, Eija

Palvelemme maanantaisin 9-17 ilman ajanvarausta. 
Ti-la sopimuksen mukaan. Tervetuloa!

ark. 8-21  la 8-21  su 12-21

Palvelemme joka päivä klo 21 asti!

EVÄSKONTTI   Vanhatie 44, 86100 Pyhäjoki, Puh. 433186

Vihannintie 10, 86100 Pyhäjoki

OSTAMME JA OTAMME VASTAAN
ROMUAUTOJA YM. METALLIROMUA
ISOIMMAT ERÄT NOUDAMME NOSTURIAUTOLLA

MYYTÄVÄNÄ RST-PUTKIA esim. 40 - 140 mm
LISÄTIETOJA
0400 189 018

AVOINNA MA - PE 8 - 17
08 - 434 333 www.rannikonautojavaraosa.fi

myynti@rannikonautojavaraosa.fi

JUMPPA- JUSSIN
FYSIOTERAPIA
FT:  Vesa Mikkonen  
 Satu Mikkonen
puh 433 921, Kuntatie 4, 
  86100 Pyhäjoki

www.pyhajoenhautaus.fi

Oulainen: Keskuskatu 2
Pyhäjoki:
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PÄÄTOIMITTAJAT
Sari Hidén

Arvo Helanti

TOIMITUS
Lauri Niemelä

Jenny Tiikkaja

Ilmoitushinnat (hintoihin lisätään alv 24%)
>>  0,45 €/pmm, toistohinta 0,35 €/pmm, minimikoko 35 pmm
>>  puoli sivua: 120 € >>  koko sivu: 180 €
>>  järjestöpalsta: 50 €/vuosi

Ilmoitusehdot
Lehteen tarkoitettu aineisto on toimitettava vasemmalla olevan aikataulun mukaisesti. Aineiston voi 
toimittaa myöhemminkin, mikäli siitä on toimituksen kanssa sovittu. Mikäli ilmoitusaineisto saapuu 
myöhässä, eikä siitä ole ennalta sovittu, perimme kaksinkertaisen hinnan. Myös järjestöpalstalle tulevat 
ilmoitukset pitää toimittaa ajoissa, myöhästyneestä aineistosta perimme 10 € lisämaksun. Emme voi 
taata myöhässä saapuneen aineiston ilmestymistä. Emme vastaa puhelimitse tulleiden ilmoitusten 
virheistä. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu 
enintään maksetun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä seitse-
män vuorokauden kuluessa julkaisupäivästä.

Seuraava lehti 
(31) ilmestyy 
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Aineisto toimitettava 
 >>  tiistaina 1.8.2017 
 klo 17.00 mennessä

Painosmäärä 
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 >>  vko 31:2600 kpl
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Eläkeliitto Pyhäjoen yhdis-
tys ry. Matka Ouluun 1.8.2017, 
lähtö Yppärin Nesteeltä 8.30 ja 
Sale Pyhäjoki klo 8.40. Lisätie-
toja puh. 0400778026

Kävelytapahtuma TUNNIS-
SA MAAPALLON YMPÄRI  
11.8.2017 urheilukentällä klo 
14.00-15.00. Alkuverryttely 
klo 13.30.

JOUKOLLA MUKAAN! 
Helluntaiseurakunta. Isra-

el ilta sunnuntaina 13.8. klo 
18.00 Kielosaaren leirintäalu-
aan kahviossa.Yksinlaulu, yh-
teislaulua, puhe Jorma Puhakka, 
kahvitarjoilu, arvontaa. Olet 

sydämellisesti tervetullut. Jär-
jestää  Raahen Israel Ystävät ry.

Lähimmäistapahtuma ja ruo-
kajako Iltaruskossa 1.8. klo 
13.00, omat kassit mukaan! 
Järjestää ev.lut.- & helluntaisrk

Vapakalastusjaosto
Vapakalastusjaoston onkicu-

pin kilpailupäivät: 19.7, 26.7, ja 
9.8.  Lähtö entisen shellin pihal-
ta klo 17.

Yppärin maa- ja kotitalo-
usnaiset. Kansantanssikökkä 
Merimajalla su 6.8. klo 12-15. 
Helppoja perustansseja, Tiina 
Keskitalo ohjaa. Vapaaehtoinen 
osallistumis- ja kahvimaksu.

Kuollut: Martti Henrik Matti-
la Parhalahdelta 80 v 8 kk 29 
pv 

Eeva Maria Klemettilä läht. 
Parhalahdelta 79 v 9kk 21 pv 

Avioliittoon kuulutettu: 
Tero Tapani Nevanperä ja Päivi 
Maria Pahkamaa

Messu kirkossa su 30.7. klo 
10. Lähetyskahvila

Merikirkko Tervon satamas-
sa su 30.7. klo 18. Kirkkokahvi 
Meripelastusyhdistyksen toi-
minnan tukemiseen

Jumalanpalvelus kirkossa su 
6.8. klo 10

Diakoniatoimisto suljettu 
13.8.2017 saakka.

TULOSSA:
Kesäretki Raahen saaris-

toon ke 23.8.2017 (huom. ys-
täväkerholaiset ja muut). Lähtö 
seurakuntatalolta linja-autolla 
klo 10.30. Ruokailu Raahen 
Hovissa ja risteilylle lähtö mu-
seorannasta Raahen saaristoon 
klo 12.30. Risteilyllä opastus-
ta ja kahvittelu Iso-kraaselin 
saaressa. Paluu museorantaan 
klo 15.30, josta palaamme Py-
häjoelle. Retken hinta 25 € 
ystäväkerholaiset, 35 € muut. 
Hinta sisältää matkat, risteilyn, 
ruokailun ja kahvin. Tiedustelut 
ja ilmoittautuminen ruokavali-
oineen kirkkoherranvirastoon 
keskiviikkoisin klo 12-16 välillä 
tai Mirjalle sähköpostilla mirja.
hirvikoski@evl.fi.  Ilmoittautu-
miset 15.8. mennessä ! Virasto 
puh. 08 433119.

Vapaaehtoisten ilta Vete-
raanimajalla to 24.8. klo 18-
20. Mukaan kaikki lähetystyön 
tilaisuuksissa (tasauspäivät, 

lähetyskahvilat ym.) ja yhteis-
vastuukeräyksessä ja muissa 
diakonian vapaaehtoistehtävis-
sä olleet ! Yhdessäoloa, kahvit, 
makkaranpaistoa, iltahartaus.

Omaishoitajien virkistys-
leiri järvimaisemassa Ham-
masniemessä Haapavedellä 
5.-7.9.2017. Ohjelmassa yhdes-
säoloa, ulkoilua, terveysliikun-
taa, laulamista, vertaistukea, 
tietoa omaishoitajuudesta, sau-
nomista, hiljentymistä. Ilmoit-
tautuminen 15.8. mennessä 
Mirja Hirvikoskelle puhelimitse 
050-4929250 tai sähköpostil-
la mirja.hirvikoski@evl.fi.

RY:
Kesäseuraradio lähettää oh-

jelmaa tauotta 31.7. saakka, 
taajuudet Raahe 96,6, Haapa-
vesi 90,8, Sievi 106,8. Tarkem-
paa tietoa srk.fi tai suviseurat.fi

Seurat su 6.8. klo 13 Yppärin 
rukoushuoneella, Keijo Kukkola, 
Väinö Manninen.

www.pyhajoenseurakunta.fi   
Seurakunnan työntekijät lo-

mailevat pääosin heinäkuussa. 
Heinäkuussa töissä ovat kirk-
koherra Jukka Malinen p. 040 
505 0016, kesäkanttori Janina 
Marin p. 050 305 9490 sekä 
ulkotyöntekijät.

Kirkkoherranvirasto p. 08-
433 119. Avoinna heinä- ja 
elokuun keskiviikkoisin klo 
12- 16.  Tarvittaessa voitte ot-
taa yhteyden kirkkoherra Jukka 
Maliseen p. 040 505 0016.

Kirkko, seurakuntatalo, kirk-
koherranvirasto, taloustoi-
misto ja Sarpatti sijaitsevat 
kaikki osoitteessa Vanhatie 27, 
86100 Pyhäjoki.
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MITÄ MIELEEN TUOT

Pirttikoski mitä mieleen tuot.
Joen, metsät, pienet suot.
Kylän ihmiset, ja jo pois men-

nehet
muistuu mieleen monet haus-

kat hetket.
Monet legendat on pois nuk-

kuneet
mutt'vielä virtaa kosket joen 

veet.
Joenpuolet uusi silta yhdistää
rymysilta muistois kimmeltää.
Oli aamu, yö tai ilta
tahdin eetteriin löi renkkusil-

ta.
Talkootyönä keväällä se ka-

sattiin.
Talven tullen poies purettiin.

Entäs sitten nuorisoseuran 
talo

jossa harvoin enää palaa valo.
Tanssittiin,tanhuiltiin, iltamis-

sa näyteltiin
kyläjuhlat, urheiluineen, ravei-

neen, siellä vietettiin.
Myös monet elokuvat talolla 

katseltiin
hauskuutta siellä silloin meille 

tarjoiltiin
Sitten vielä pimeät levytans-

sit, avaimenko saisi
kyllähän se joku aina jostain 

hakee taisi.
Pimeässä tanssin ensiaskeleita 

siellä haparoitiin
partnerille suudelmakin jos-

kus antaa voitiin.
Moni meistä kaikki nämä ta-

pahtumat näki
puuhakas oli silloin nuoriso-

seura väki.

Sitten alkusivistyksen kehto, 
koulut, tottakai.

Sleliä kylän iapser ensi oprt 
sai.

Tulikohan luetuksi, muistaak-
seni ei

Välitunti parastunti, se se pis-
teet vei.

Lukemaan ja Iaskemaan silti 
opittiin

puhtautta kynsien ja korvien-
kin tarkkailtiin

Näin tutustuttiin siisteyden 
alkeisiin

ja yhteiskuntakelpoisiksi kas-
vettiin.

Suuri kiitos kaikki opettajat 
teille

jotain saitte opetettu minulle 
ja meille.

Kylänraitti vilkas oli joskus 
parhaimmillaan

ihmisiä paljon liikkui monet 
ostoksillaan.

Kauppojakin useita ja postikin 
meidän kylässä

Baari ja kioskikin kivenheiton 
päässä.

Kylä eli kukoistustaan, mutta 
kehitys se kulki

pikkuhiljaa kaikki nämä ovensa 
sitt'sulki.

Vielä sentään käytössä on 
vanha rukoushuone

ky!äläisten talkoohenki sille 
lisää aikaa suonee.

Kylän läpi oja kulkee
Puut sen nyt piiloon sulkee
Aikoinaan toi paljon santaa
ojanleukaan hiekkarantaa
Pirttikosken Riviera sinne 

muodostui

jonkin aikaa lapsukaiset siell' 
iloitsija ui

Hiekkaan ravut menehtyi, nii-
tä ole enää ei

Jäät Rivierammekin mennes-
sänsä vei

Loppui hauska harrastus
Taskuraha ravustus.

Joki onpi paikoillaan, ja kosket 
kuohuvaiset

vireästi toimii kylä, varsinkin 
sen naiset

aikoinaan jo äitikerho retkeili 
ja kokoontui

Nyt myös äijät asioita parla-
mentissansa pui

Tallissa he kokoontuu,
ei pärjää siellä tuppisuu.

Joen rannan penkkatiet
sinne mieles lepään viet
ne on rakennettu hiellä
kaunis näky kohtaa siellä
vesi lipuu kohti merta
yhtä kaunis joka kerta.

Nuoripolvi kesäisin myös tääl-
lä kokoontuu

palatessaan heillä mukana hy-
myilevä suu.

samaistuneet kylän henkeen 
leppoisaan

ilmapiiriin rentoon ja hupai-
saan.

Pirttikoskikylä Pohjois-poh-
janmaan

monista muistoista sinua kiit-
tää saan.

Tuu kyllään kahaville -tapah-
tumaan kirjoittanut Pasi Ora-
visjärvi

PIRTTIKOSKI –KRONIKKA


