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Viime keväänä Pyhäjoen 
lukiosta ylioppilaaksi kirjoit-
tanut Oona Jauhiainen,19, 
pääsi opiskelemaan Tallin-
nan Teknilliseen yliopistoon 
kauppatieteitä. ”Englanniksi 
tutkinnon nimi on Bachelor 
of International Business 
Administration, joka vastaa 
Suomen kandia. Tallinnas-
sa homma toimii niin, että 
kandin papereiden jälkeen 
haetaan maisterivaiheeseen. 
Suomessahan, kun yliopis-
toon pääsee, saa lukea mais-
teriksi asti”, kertoo Jauhiai-
nen. 

Päätös lukion jälkeisistä 
suunnitelmista ei ollut help-
po. Haaveissa oli joko väli-
vuosi ja matkustelu tai opis-
kelu. “Koko abiluokan ajan 
Tallinnassa opiskelu pyöri 
mielessä ja kun yhteishaun 
aika tuli, päätin panostaa sii-
hen, että pääsisin opiskele-
maan Tallinnaan”.  Yliopisto 
on ollut päämääränä Jauhi-
aisella aina. Myös oikeustie-
teiden opiskelu oli yksi vaih-
toehto, mutta suuremman 
kiinnostuksen vei kauppa-
tieteet. “Päädyin kauppatie-
teisiin sen monipuolisuuden 
vuoksi. Siinä voi erikoistua 
moneen eri juttuun, ja voi 
työskennellä niin isoissa kuin 
pienissäkin yrityksissä”, sa-
noo Jauhiainen.  Kauppatie-
teistä erityisesti Jauhiaista 
kiinnostaa yritysjuridiikka, 
johtaminen sekä talous. “Us-
kon siihen, että talous on se 
juttu, joka johtaa maapal-
lolla, ei mikään monarkia tai 
demokratia”.

Ammatissa Jauhiaista kieh-
too sen monipuolisuus, kan-
sainvälisyys, tutustuminen 
erilaisiin ihmisiin sekä se, 
että ammattinimike ei mää-
rittele liikaa ja tulevaisuu-
dessa voi tehdä lähes mitä 
vain.  Ammatti sopii ihmisil-
le, joita kiinnostaa talous, 
markkinointi ja laskenta. 

Jauhiaisen ei tarvinnut 
tehdä pääsykokeita pääs-
täkseen opiskelemaan Tal-
linnaan. “Tallinnaan ei ole 

pääsykokeita, vaan sinne 
kirjoitetaan motivaatiokirje. 
Siihen oli tarkat säännöt ja 
sitä kirjoittelin säännölli-
sen epäsäännöllisesti parin 
kuukauden ajan. Sain siihen 
myös vinkkejä lukion eng-
lannin opettajalta”, kertoo 
Jauhiainen.  

Tallinaan hakiessa myös 
katsotaan lukion päättö-
todistus sekä ylioppilasto-
distus. Eduiksi katsotaan 
pitkä matematiikka, yhteis-
kuntaoppi sekä englanti. 
Myös motivaatio ja kiinnos-
tus opiskeluihin on tärkeää. 

“On vaikea sanoa, mik-
si valitsin juuri Viron. Ehkä 
se, että olin poikki kirjotus-
ten jälkeen ja motivaatio oli 
nollassa pääsykokeisiin. Kun 
hain Tallinnaan, sain rau-
hoittua vähän aikaa ja sitten 
alkaa kirjottamaan motivaa-
tiokirjettä. Kansainvälisyys 
houkutteli vielä lisää. Siellä 
on mahdollisuus aloittaa 
puhtaalta pöydältä uudessa 
ympäristössä. Toisaalta se 
varmaan tulee haastamaan ja 
toisaalta palkitsemaan. Olen 
valmis ensimmäiseen omaan 
seikkailuun”, kertoo Jauhiai-
nen. Viro on jo entuudestaan 
tuttu Jauhiaiselle. Tallinnassa 
hän on viettänyt paljon lo-
mia perheensä kanssa. 

Virossa opiskelemisessa 
on enemmän hyötyjä kuin 
haittoja pohtii Jauhiainen. 
Hyviä puolia on opiskelu 
englanniksi, kansainvälisyys, 
erilainen kulttuuri, uudet 
kokemukset sekä halvempi 
hintataso. Haittoja Jauhiai-
sen mukaan ei juurikaan ole, 
ainoastaan lukukausimaksu, 
jota hän ei koe kuitenkaan 
liian haitalliseksi. 

Jatko-opiskelemista Jau-
hiainen on myös ajatellut 
Viron jälkeen: Kauppatietei-
den maisteriksi ja tohtoriksi. 
Myös oikeustieteiden kan-
diksi tai maisteriksi opiske-
leminen olisi myös mielen-
kiintoista. “Minulla on suuria 
unelmia; haluaisin yhdistää  
johtajuuden, yrittämisen ja 
ulkomailla asumisen”, kertoo 
Jauhiainen. 

Oona pääsi opiskelemaan Viroon

Oona kirjoitti itsensä ylioppilaaksi viime keväänä.
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Pyhäjoen lukiossa aloittaa 
syksyllä opettamaan uusi 
ruotsinopettaja Sari Ojala, 
41.  

Ojala syntyi Etelä-Ruotsis-
sa, Olofströmissä. Suomeen 
hän palasi vuonna 1989, kun 
vanhemmat halusivat tul-
la takaisin Suomeen. Silloin 
Ojala aloitti Rovaniemellä 9. 
luokan. 

Ouluun Ojala muutti mie-
hensä Heikin kanssa vuonna 
1998 ja asustelee siellä vielä 
nykypäivänä kahden poi-
kansa, Onnin ja Artun sekä 
Ismo-koiran kanssa.

Kielet ovat aina kiinnosta-
neet Ojalaa, mutta päätös 
opettajaksi alkamisesta syn-
tyi vasta kielten opiskelujen 
aikana. Ojala opiskeli kuusi 
vuotta Oulun yliopistossa. 
“Aloitin opintoni 1998 ja val-
mistuin 2006, väliin tuli kaksi 

äitiyslomaa”.
 “Työkokemukseni alkoi pe-

dagogisten opintojen aikana 
vuonna 2005, kun pääsin 
ruotsin sivutoimiseksi tunti-
opettajaksi Oulun Myllytullin 
kouluun. Pesti poiki sitten 
vielä toisen tuntiopettajuu-
den Kaakkurin koululta; Sain 
siellä jalan oven väliin ja val-
mistumisesta lähtien olen 
toiminut Kaakkurissa päätoi-
misena kielten opettajana”, 
kertoo Ojala. 

 
Kieliä oppii parhaiten Oja-

lan mielestä niitä käyttämäl-
lä. Kuuntelemalla esimerkiksi 
musiikkia, lukemalla, katso-
malla elokuvia ja kirjoittele-
malla. “Tärkeintä on kertaus”. 

Positiivisuus auttaa opis-
keluissa sanoo Ojala. Mitä 
hyviä vinkkejä sitten  kielen 
oppimiseen on?  “Ole avoin 
uusille asioille ja kokeile eri 

Kieliä oppii käyttämällä

oppimistekniikoita löytääk-
sesi oma paras tapa oppia 
kieltä. Kieltä oppii parhaiten 
poistumalla omalta muka-
vuusalueelta. Vaihda älypu-
helimesi kieli, katso elokuvia 
vieraalla kielellä tekstitetty-
nä tai ilman tekstiä ja hyö-
dynnä netin vieraskielistä an-
tia  Ole myös rohkea ja käytä 
kieltä aina tilaisuuden tullen. 
Mitään ei saa ilmaiseksi; Kiel-

tä oppii, mutta pitää myös 
nähdä vähän vaivaa. Mitä 
nuorempana kielten opiske-
lun aloittaa, sitä helpompaa 
se on. Kieliä tarvitaan kaik-
kialla. Maailma ja työelämä 
kansainvälistyvät ja kielten 
osaaminen on varsinainen 
valttikortti varsinkin työelä-
mässä!” 

 
 Ojala on koko opettajan 

uransa työskennellyt perus-
koulussa, joten ensi vuot-
ta hän odottaa innolla sillä 
lukiossa opettaminen tuo 
erilaisia haasteita ja koke-
muksia. Myös pienemmällä 
paikkakunnalla opettaminen 
kiinnosti Ojalaa, tällöin Py-
häjoki sopi täydellisesti haa-
veisiin. “Olen innoissani ensi 
vuodesta. On kiva päästä 
opettamaan vähän vanhem-

pia oppilaita ja kieliä vähän 
laajemmin ja syvemmin”, ker-
too Ojala. 

 
“Sanat, jotka parhaiten 

kuvaavat lukiota paritunti-
sen vierailuni jälkeen ovat 
viihtyisä ja välitön. Oppilaat 
vaikuttivat myös mukavilta. 
Päällimmäiseksi tunteeksi jäi, 
että tulen viihtymään”.

SONJA SEPPÄ

Sunnuntaina 10.9. viete-
tään Jorma Romppasen 
60-vuotis syntymäpäiviä.  
Tulossa on kaikille avoimet 
syntymäpäiväjuhlat.  Tämä 
päivä on hänelle oiva tapa 
tuoda ihmisiä yhteen ja jakaa 
iloista mieltä. “Toivon, että 
synttäreilleni osallistuu sink-
kuja, perheitä, lapsia, aikuisia, 
vaareja ja mummoja. Halu-
aisin, että synttärini omalta 
osaltaan toisi valoa ihmisten 
elämään. Haluaisin myös, 
että ihmiset huomioisivat 
naapurinsa, vanhempansa ja 
apua tarvitsevat elämässään. 
Olisi hyvä, jos ihmiset eivät 
vanhanakaan jäisi yksin, vaan 
heillä olisi ystäviä ja turva-
verkko ympärillään”. 

Jormalla on kokemusta 
useiden erilaisten tapahtumi-
en järjestelystä. “Synttärini 
ovat ohjelmallinen tapahtu-

ma, jossa on huomioitu sekä 
aikuiset että lapset”. Ohjel-
massa on  musiikkia, tans-
sia, kilpailuja, onnenpyörää, 
kahvittelua, grillimakkaraa ja 
mikä parasta; hyvää seuraa. 

Kymmenen vuotta sitten 
Jorma juhli viisikymppisiä 
samantyyppisissä merkeissä. 
Tuolloin hän toimi K-kauppi-
aana Haukiputaalla. Ihmisten 
tapaaminen tämän kaltaisissa 
tapahtumissa on aina tuonut 
Jormalle iloa. 

Kuudennen vuosikymme-
nen täyttyessä, Jorma ku-
vailee olon tuntuvan vähän 
haikealta. “Paljon enemmän 
olisi halunnut tehdä ja ha-
luaisi nytkin. Loppuelämälle 
pitäisi löytää jokin tarkoitus.
Tällä hetkellä se on etsinnäs-
sä”. 

60-vuoteen mahtuu paljon 
ja elämänkokemusta miehel-
lä on jo karttunut. “Ei saada 
jäädä odottamaan, vaan on 
tehtävä. Mielestäni liian mo-

Kaikille avoimet syntymäpäiväjuhlat
net eivät yritä ja luovuttavat 
aivan liian helposti. Siispä 
Tapio Rautavaaran sanoin: 
Parempi kun menet etkä mei-
naa”. 

“Varsinainen syntymäpäi-

väni on 11.9. Tapahtuma on 
Parhalahdella Parhalahdentie 
182:ssa sunnuntaina 10.9 
klo 12 - 16.

Tervetuloa kaikki juhli-
maan”. 

SONJA SEPPÄ

Sari odottaa innolla lukiossa opettamista.

Sarin perheeseen kuuluu hänen miehensä Heikki, lapset Onni ja Arttu sekä Ismo-koira.
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JYRKI TAKALA

Seinäjoella järjestettiin 
20.-23.7.2017 yleisurheilun 
Suomen mestaruuskilpailut 
eli Kalevan kisat. Vesa Kit-
tilä osallistui 400 metrin ai-
tajuoksuun ja juoksi monien 
vaikeuksien kautta kymme-
nenneksi.

Vesa oli Pyhäjoen Wir-
ran historian ensimmäinen 
edustaja Kalevan kisoissa. 
Kovin usein SM-tasolla ei 
viime aikoina ole nähty py-
häjokisia yleisurheilijoita, 
sillä 2010-luvulla Matias 
Korpela on ainut pyhäjo-
kislähtöinen Kalevan kisojen 
osallistuja. Edellisen kerran 
pyhäjokisen urheiluseuran 
edustaja nähtiin Kalevan ki-
soissa 15 vuotta sitten, kun 
Yppärin Urheilijoiden Sonja 
Korpela osallistui 10 km:n 
kävelyyn.

Kalevan kisat eivät kui-
tenkaan olleet Vesan pää-
tähtäimessä tällä kaudel-
la, vaan samaan aikaan 
Italian Grossetossa käydyt 
alle 19-vuotiaiden Euroopan 
mestaruuskisat. Tulosraja 
EM-kisojen 400 metrin ai-
toihin oli 53,20. Vesan kau-
den paras aika oli kesäkuussa 
Oulussa juostu 53,73, jolla 
ei EM-kisapaikkaa irronnut.

– Kauden alkuun ei sat-
tunut yhtään nappijuok-
sua. Sekä aitomisessa että 
juoksutekniikassa oli paljon 
teknisiä ongelmia, mitkä 
luultavimmin toivat lisäkym-
menyksiä tuloksiin. Vähän 
harmitti toki, kun juoksua 
ei saanut kuntoon ja raja ei 
alittunut, mutta toisaalta ei 
EM-kisoihin olisi kannatta-
nut lähteä edes juoksemaan 
heikolla tulostasolla alkueriä, 
Vesa kertoo.

Vesa Kittilä juoksi Kalevan kisoissa

Kun EM-mahdollisuus meni 
ohi, alkoi valmistautuminen 
Kalevan kisoihin. 

– Kalevan kisoissa tavoit-
teena oli paikka finaalissa, 
jossa ehjä ja hyvä juoksu ja 
mahdollisimman hyvä sijoi-
tus. Valmistautuminen meni 
kuitenkin täysin mönkään 
kolme viikkoa ennen kisoja 
alkaneen nivusvaivan vuoksi. 
En tehnyt valmistavia harjoi-
tuksia oikeastaan ollenkaan 
vaan hierotutin jalkaa, söin 
Buranaa ja yritin venytellä, 
että jalka olisi juoksukun-
nossa alkuerissä. Kisahetkel-

lä tavoitteena oli vain saada 
juostua maaliin asti ja toivoa, 
että jalka kestäisi.

400 metrin aitojen alku-
erät olivat vuorossa lauan-
taina 22.7. Osallistujia oli 
20 ja heidät oli jaettu kol-
meen alkuerään. Jokaisesta 
erästä finaaliin eteni suoraan 
kaksi parasta ja loput 2 fi-
naalipaikkaa jaettiin aikojen 
perusteella. Vesa oli arvot-
tu ensimmäiseen alkuerään. 
Juoksijoiden marssiessa läh-
töpaikalle kaikki näytti ole-
van kunnossa. Näin ei kuiten-
kaan ollut.

– Juuri ennen callingia (kil-
pailijoiden kokoontuminen 
ennen stadionille menoa) 
jalka oli jo sen verran kipeä, 
että meinasin varotoimena 
jättää kisan juoksematta.

Vesa asetti lähtötelineet 
paikoilleen ja otti yhden har-
joituslähdön, jonka jälkeen 
jäi odottelemaan starttia. 
Tavallisessa valmistautumi-
sessa hän olisi ennen kisaa 
juossut 1-2 aitaa telineläh-
döllä kuten valtaosa muista 
juoksijoista teki.

Lähtökohtiin nähden Vesa 

juoksi hämmästyttävän hyvin 
ja sijoittui omassa erässään 
kolmanneksi ajalla 54,91. Fi-
naalipaikka jäi vain 21 sadas-
osan päähän ja Vesan loppu-
sijoitus kilpailussa oli 10.

– Juoksu meni kuten kaikki 
muutkin kauden kisat. En-
simmäiset viisi aitaa menivät 
ihan hyvin lukuun ottamatta 
pientä haparointia aidoilla. 
Lopussa juoksuasento petti, 
jolloin askel ei vienyt eteen-
päin ja vauhti hyytyi. Juok-
su oli kuitenkin kohtuullisen 
hyvä valmistautumiseen näh-
den. En kuitenkaan voinut 

olla tyytyväinen aikaan ja 
juoksuun, koska kunto olisi 
oikeuttanut kovempiin tulok-
siin, mitä sain juostua.

Elokuussa Vesa Kittilän ikä-
luokka kilpailee nuorten Suo-
men mestaruuksista Kauha-
valla. Niissä kisoissa Vesaa ei 
nähdä, sillä magneettikuvien 
ja lääkärin arvion perusteella 
edessä on muutaman viikon 
pakkolepo. 

– Sen jälkeen järkevintä on 
aloittaa peruskuntokausi ja 
valmistautuminen ensi kau-
den koitoksiin, Vesa toteaa.

Vesa Kittilä menossa lähtötelineisiin.

Vesa ylittämässä ensimmäistä aitaa.
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Partiolippukunta Hanhikiven 
Kiertäjät etsii laumanjohtajia
7-9 vuotialle sudenpennuille!  

Lisätiedot: Satu / 050 322 7705
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
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SONJA SEPPÄ

Pyhäjoen Messut lähestyvät 
hurjaa vauhtia, perinteistä 
messupäivää vietetään 23.9. 
Projektipäälliköt Julius Yr-
jänä ja Victoria Peltoniemi 
odottavat jo innolla tulevaa. 

Kesän aikana on pidetty 
messutiimin kesken kokouk-
sia, joissa on suunniteltu ja 
mietitty muun muassa ohjel-
maa. Kesällä on myös messu-
lehteen myyty mainoksia ja 
loosheja on mennyt kaupaksi. 
“Meillä on hyvä ja aikaansaa-
va tiimi”, kertoo Victoria Pel-
toniemi. Haasteita kesällä on 
tuonut se, että monet ovat 
kesätöissä ja palaverointi on 
välillä hankalaa. Mutta nyky-
päivänä kommunikointi on-
nistuu myös hyvin esimerkiksi 
WhatsAppin kautta. 

Ohjelmaa ei ole kokonaan 
vielä lyöty lukkoon, mutta sen 
eteen on tehty paljon töitä ja 

suunnitelmia. “Lavalla tullaan 
todennäköisesti näkemään ai-
nakin paikallisia esiintyjiä. On 
suunniteltu myös musiikkia ja 
tanssiesityksiä, tarkoituksena 
on luoda jotakin uutta ja eri-
laista”, sanoo Julius Yrjänä. 

Koska Messut ovat Pyhäjo-
ella yksi vuoden suurimmista 
tapahtumista, luo se nuorille 
myös kovia suorituspaineita 
onnistumisesta. “Stressitasot 
alkoivat nousemaan samana 
päivänä, kun roolit jaettiin, 
koska on kyse melko vas-
tuullisesta hommasta. Suurin 
stressijakso kuitenkin odot-
telee koulujen alkaessa, ja 
varsinkin messuviikolla. On-
nistumispaineet ovat suuret, 
koska messut ovat minulle 
suhteellisen uusi juttu. Yri-
tämme parhaamme ja uskon 
että tällä tiimillä kaikki menee 
hyvin. Toivotaan tietenkin 
messujen onnistumista myös 
virallisena Suomi 100 v.-ta-
pahtumana”, kertoo Victoria. 

Messuja suunnitellaan myös kesällä

Pyhäjoen messujen projektipäälliköt Julius Yrjänä ja Victoria Peltoniemi.

HEINI KITTILÄ

Letkiä Cloth on energinen 
yhden naisen pyörittämä 
vaatealan yritys, jonka tilat 
löytyvät Pyhäjoen keskus-
tasta. Milja Salmela perus-
ti oman yrityksen vuonna 
2013. Hän suunnittelee 
kaikki tuotteensa itse ja niis-
sä käytetään pääasiassa 
suomalaisia materiaaleja. 
Vaatteet ovat persoonallisia, 
värikkäitä ja mukavia päällä. 
Vaatteista ja koruista hen-
kii katumuoti sekä räiskyvä 

kasarityyli ja asiakaskunnan 
ikähaitari on laaja. 

Letkiän tuotteita myydään 
myös oululaisessa Kure myy-
mälässä, joka markkinoi suo-
malaisia brändejä. Salmela 
valmistaakin nyt uusia eriä 
syksyn myyntiin, koska tuot-
teet ovat olleet suosittuja. 
Verkkokauppa mahdollistaa 
sen, että kivijalkamyymälä 
tulee jatkossakin pysymään 
Pyhäjoella, vaikka valtaosa 
asiakkaista on Etelä-Suo-
mesta ja Oulusta.

Liikkeessä on avoimien 

ovien päivä ja kahvitarjoilu 
keskiviikkona 9.8 klo 12-18 
(Vanhatie 44, sisäänkäyn-
ti kellariin ravintola Dadon 
rakennuksen takaa). Mil-
ja Salmela toivottaa silloin 
kaikki uniikista muodista 
kiinnostuneet tervetulleeksi 
tutustumaan myymälään ja 
työtiloihin. Tuotteita pääse 
muinakin aikoina vapaasti 
ostamaan, katsomaan ja so-
vittamaan, kunhan varmistaa 
ensin soittamalla, että yrit-
täjä on paikalla.

Milja Salmelan suunnittelemat tuotteet ovat suomalaista käsityötä

Letkiässä on avoimien ovien päivä ja kah-
vitarjoilu ke 9.8 klo 12-18
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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
Roni Ohvo

Sonja Seppä

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 
(32) ilmestyy 
 >>  lauantaina 12.8.2017

Aineisto toimitettava 
 >>  tiistaina 8.8.2017 
 klo 17.00 mennessä

Painosmäärä 
 >>  vko 31:2600 kpl 
 >>  vko 32:2600 kpl

Puh. 040 359 6166

http://kuulumiset.pyhajoki.fi 
kuulumiset@pyhajoki.fi

Toimitus: 040 359 6166 
Päätoimittaja: 040 359 6165 
Taloussihteeri: 040 359 6160

PYHÄJOEN

KUULUMISET

Järjestöt toimivatSeurakunta tiedottaa

Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani
Lehden jakelu: P-S Suorajakelu Oy, ilmoitukset jakeluhäiriöistä puh. 029 001 0044 (asiakaspalvelu)

Julkaisija: Pyhäjoki Data Oy
ISSN 0788-6071
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Pyhäjoen metsästysseuran
kesäkokous majalla ma 7.8. klo 

19.
Pyhäjoen sotaveteraanit, 

puolisot, lesket ja kannatta-
jajäsenet.

Rosvopaistitapahtuma Kem-
peleen koulukeskuksessa to 
10.8. klo 12 alkaen.

Jokilaaksojen kristillis-isän-
maallinen kesäjuhla Sievissä su 
13.8 kl 10 alkaen.

Ilm. Jukka Kestille 0400-
686879 7.8. mennessä.

Sotainvalidien Veljesliiton 
Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

 Pyhäjoen osasto: Perinteinen 
piirin järjestämä ulkoilu päivä 
on Oulussa Hietasaaren Vel-
jeskodilla torstaina 17.8.2017 
alkaen klo 9.00 kahvituksella. 
Piiri vastaa ohjelmasta. Kyydi-
tyksen ja ruokailun varaamisek-
si ilmoittautumiset 14.8.2017 
mennessä Eija-Liisalle p.044 
0330540

Kuollut:  
Pekka Sakari Kylmälä Parhalah-
delta 51 v 2 kk 23 pv

Jumalanpalvelus kirkossa su 
6.8. klo 10 Kolehti: Petroskoin 
seurakunnan seurakuntatyölle

Messu kirkossa su 13.8. 
klo 10. Kolehti: Synnytys-
klinikan rakentamiseen Ju-
baan, Etelä-Sudaniin Suo-
men Lu¬te¬ri¬lai¬sen 
Evankeliumiyhdistyksen  kautta.  

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, 
saunomista, hiljentymistä. Il-
moittautuminen 14.-15.8. väli-
senä aikana Mirja Hirvikoskelle 
puhelimitse 050-4929250 tai 
sähköpostilla mirja.hirvikoski@
evl.fi.

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

www.pyhajoenseurakunta.fi   

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.

Saaren koululla turvaudutaan osittaiseen parakkiopetukseen koulun aloituksessa. Järjestelyn taustalla 
on erityisopetussiiven lattiaremontin viivästyminen ennakoidusta noin kuukaudella. Parakkeja käyttää 
kaksi opetusryhmää.

Pyhäjoen Kalastajainseura ilmoittaa!

 Nahkiaislupamerkkien myynti 
10.8.2017 klo 18:00

Pyhäjoen Metsästysmajalla.

 Samalla käydään läpi säännöt ja 
väylien merkitseminen.

Terveisin, Johtokunta
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