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Kesällä 2017 järjestettiin Ro-
satomin kansainvälinen 2 viikon 
mittainen lasten kesäleiri Ka-
lajoella. Kesäleiri järjestettiin 
kesäloman lopussa 26.7-8.8. 
Leiriin osallistui 7-17-vuotiaita 
lapsia ja nuoria Suomen lisäksi 
Venäjältä, Tsekistä, Slovakiasta 
ja Unkarista. Majoitus järjes-
tettiin Kalajoen Santa’s Resort 
& Spa Hotel Sanissa. Yhteensä 
osallistujia lastenleirillä oli 75, 
joista suomalaisia oli 14. Pyhä-
joelta oli myös kaksi yläastei-
käistä osallistujaa. Suurin osa 
suomalaisista osallistujista osa-
si puhua suomea sekä venäjää. 
Monet heistä olivat kaksoiskan-
salaisia, sillä heidän perheessä 
oli jompikumpi tai kumpikin 
vanhempi venäläinen. 

Rosatom järjestää kesäleirejä 
lapsille monissa eri maissa ja 
tänä vuonna haluttiin päästä 
nauttimaan Kalajoen kauniista 
hiekkasärkistä ja upeista ranta-
maisemista. Suomen kulttuurin 
lisäksi kesäleirillä tutustuttiin 
myös muiden maiden tapoi-
hin ja kulttuuriin. Lapset saivat 
itse näyttää työpajojen avulla 
esimerkiksi, miten joulua viete-
tään omassa maassa. Suoma-
laisten työpajassa kuunneltiin 
ja laulettiin yhdessä perinteisiä 
joululauluja, tarjoiltiin pipareita 
maistiaisiksi ja esiteltiin faktoja 
suomalaisesta joulusta. Slova-
kian ja muiden maiden jouluai-
heisissa työpajoissa mietittiin 
yhdessä, mikä jouluperinteistä 
ei kuulu joukkoon. Arvausleikis-
sä oli mukana mitä hulluimpia 
jouluperinteitä - Slovakiassa 
laitetaan pannukakkujen päälle 
hunajaa ja valkosipulia, mutta 
ei syödä jäätelöä hedelmien 
kanssa. 

Perinteiden lisäksi leirin ohjel-
maan kuului liikuntaa, taidetta, 
tanssia, näytelmiä ja monia mui-
ta mielenkiintoisia aktiviteette-
ja. Kesäleirillä järjestettiin leiri-
läisten oma Euroviisukilpailu ja 
erilaisia tapahtumia ja juhlia lai-
dasta laitaan. Ohjelmaa oli päi-
vän aikana paljon. Herätys oli 
joka päivä kahdeksan aikoihin, 
jonka jälkeen pääsi nauttimaan 
aamupalasta ja päivä päättyi 
aina yhteiseen valokuvaan, joka 
otettiin auringonlaskun edessä 

Rosatom kesäleiri toi 
monikulttuurisuutta Kalajoelle

ulkona. 

Leirin aikana käytiin myös 
Jukuparkissa ja Kalajoen leirin-
täalueella paistamassa mak-
karaa ja nauttimassa Suomen 
kauniista luonnosta. Kalajoen 
keskustassa käytiin esittämässä 
tanssityöpajan keksimä tanssi 
ja kiertelemässä keskustaa sekä 
katsomassa siellä järjestetty-
jä kansainvälisiä markkinoita. 
Lapset ja nuoret saivat omalla 
vapaa-ajallaan käydä ohjaajan 
kanssa hotellin kylpylässä, me-
rellä ja kaupassa tai pelaamassa 
lentopalloa rannalla. 

Lapset esiintyivät paljon näy-
telmien, tanssien ja eri aiheisten 
esitysten merkeissä. Jokaisen 
leiriläisen täytyi poistua mu-
kavuusalueeltaan ja antaa pa-
noksensa esityksissä. - Leirille 
tultiin lepäämään aktiviteettien 
avulla ja pitämään hauskaa ke-
säloman loppuajaksi, saamaan 
kavereita sekä oppimaan uusia 
taitoja ja tietoja, kertovat lei-

rinvetäjät Roman Seliukov ja 
Ivan Trifonov.

Leirin tavoitteena oli löytää 
yhteinen kieli ja hyväksyä ihmi-
set sellaisenaan kuin ovat. Tämä 
onnistuikin, lapset oppivat 
kommunikoimaan toisten kans-
sa ilman omaa äidinkieltään.

- Leiriläiset löysivät yhteisen 
kielen “ilman kieltä”, jolloin 
haasteista selvittiin helpommin 
ja monista leiriläisistä tuli hyviä 
ystäviä, kertoo leirinvetäjä Ro-
man Seliukov. Leirillä päästiin 
viettämään kahden leiriläisen 
syntymäpäiviä ja sen lisäksi 
leirillä juhlittiin leiriläisten itse 
suunnittelemia juhlia monta 
kertaa. Yhtenä juhlan aiheena 
oli muodostaa 2-5 hengen pieni 
ryhmä ja pukeutua samaan tee-
maan ohjaajien sekä leiriläisten 
järjestämään lasten ja nuorten 
diskoon.

Pyhäjoella leirin aikana ei käy-
ty, koska leirin ohjelma keskittyi 
Kalajoen aktiviteetteihin. Ydin-

voima-asioista ja Fennovoimas-
ta ei myöskään puhuttu leirillä 
ollenkaan. Leirinvetäjät Roman 
Seliukov ja Ivan Trifonov kiit-

tävät kalajokilaisia heidän mie-
lenkiinnostaan leiriä kohtaan 
ja myös hotellin henkilökuntaa, 
joka oli aina auttamassa tar-

peen vaatiessa sekä leiriläisten 
omaa parlamenttia, jotka hoiti-
vat työnsä kuin aikuiset. 

Joka ilta leirillä käytiin koko porukalla ottamassa yhteinen valokuva ulkona auringonlaskun edessä.

Leiriläiset pääsivät virkistymään ja nauttimaan lämpimästä päivästä vesipuisto Jukuparkissa.
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Pyhäjoen Suomi 100v:n mes-
sujen looshitiimillä ja looshi-
päälliköillä Rasmus Hökällä 
ja Jutta Anttilalla on paljon 
tehtävää. Looshitiimi vastaa 
2017 messujen looshi-, markki-
na ja pöytäpaikoista. Looshien 
ja pöytien myynti aloitettiin jo 
kesäkuussa. Tavoitteena olisi 
saada messuista omannäköiset. 
Innostus ei ole kuitenkaan lop-
punut, sillä tänä kesänä looshe-
ja ja pöytiä on saatu myytyä jo 

30 kappaletta. Looshipäällikkö 
Jutta Anttila uskoo, että loput 
saadaan myytyä seuraavan pa-
rin viikon aikana.

- Alle kahdessa viikossa on 
saatu myytyä suurin osa kai-
kista sisäpaikoista, kertoo Ras-
mus Hökkä. Markkinapaikkojen 
myyntiin tiimi keskittyy vasta, 
kun sisätilat ovat täynnä. 

Tänä vuonna looshitiimi ha-
luaa keskittyä nimenomaan 

tuotemyyntiin. - Haluamme 
mahdollisimman paljon yrityk-
siä, jotka yhdessä voivat tarjota 
monipuolisen tuotevalikoiman 
messuilla kävijöille, kertoo Ras-
mus Hökkä. Yrityksiä messuilla 
tullaan näkemään monenlaisia, 
tuttuja ja myös uusia. 

Looshitiimi: “Kaikille yrittäjil-
le, jotka lukevat tämän: Ottakaa 
yhteyttä nettisivuilla annet-
tuihin yhteystietoihin “näyt-
teilleasettajat” osiossa, jos yh-

tään kiinnostaa tulla messuille 
edustamaan. Myyntipaikkoja 
on vähemmän kuin kysyntää, ja 
nopeat syövät hitaat.”

Looshipäälliköt ovat positii-
visella mielellä. - Positiivisella 
asenteella tulee parhaat tulok-
set ja stressiä pitää yrittää vält-
tää, vaikka on paineita. Työtä 
riittää, mutta kyllä tästä vielä 
messut syntyy, kertoo Rasmus 
Hökkä. Jutta Anttila kertoo ole-
van yllättävän tyyni eikä stres-

sata ole vielä tarvinnut oike-
astaan mistään. Vasta syksyllä 
looshitiimi tekee suurimman 
osan töistä. Tällä hetkellä tiimin 
täytyy tehdä vielä noin puolet 
myynnistä, suurin osa käytän-
nön järjestelyistä ja lähes kaikki 
paperihommat. Suurin haaste 
tälle vuodelle on saada kaikki 
markkinapaikat myytyä. Loo-
shitiimi aikoo kuitenkin säilyt-
tää saman vauhdin kuin tälläkin 
hetkellä, jotta kiire ei pääse yl-
lättämään. 

Looshipäällikö Rasmus Hökkä 
tekee mielellään yhteistyötä 
erilaisten yrittäjien kanssa. Hän 
kertoo törmänneensä hyvin 
vaihteleviin asenteisiin, aina 
avoimesta jopa negatiiviseen. - 
Kaikki eivät ole erityisen onnel-
lisia, kun joku opiskelija soittaa 
heille keskellä kesälomaa ja yrit-
tää kaupitella myyntipaikkaa, 
Hökkä toteaa. Onneksi suurin 
osa yrittäjistä asennoituu yh-
teistyöhaluisesti. 

Näytteilleasettajat tärkeässä roolissa 
messuilla

Olemme saaneet nauttia 
mukavasta kesästä ja näyttää 
siltä, että kesää on vielä jäljel-
lä. Kesällä on paljon mukavaa 
tekemistä ja mopolla ajaminen 
on varsinkin nuorten poikien 
suosiossa. Olen saanut kuluvan 
kesän aikana paljon palautetta 
ns. häiritsevästä ”moporallis-
ta”. Asiassa on monta puolta 
ja monta näkemystä, mikä on 
oikein ja kohtuullista. Haastat-
telin eilen illalla ”mopopoikia” 
ja heillä oli selvästi ajatus siitä, 

että kaikki ei ole mennyt ihan 
”putkeen”. Puhuimme poikien 
kanssa siitä, että pitää yrittää 
asemoitua eri ihmisten tilantei-
siin ja elämänrytmiin. Keskuste-
limme sääntöjen noudattami-
sesta ja hyvästä käytöksestä. 
Meillä oli hyvä juttutuokio, po-
jat olivat fiksuja ja lupasivat aja-
tella asioita monelta kantilta ja 
etsiä uusia mahdollisuuksia har-
rastuksen jatkamiseksi.

Kunnan väki on kuin yksi ”iso 
perhe” ja ”perheessä” tulee ot-

taa huomioon kaikkien jäsen-
ten näkemykset. Säännöt on 
yhteiskunta asettanut suojaksi 
omille jäsenilleen. Toivon, että 
asiasta käydään keskustelua 
kotona ja koulussa. Koko kylä 
kasvattaa- hengessä meidän ai-
kuisten tulee rakastaa lapsia ja 
nuoria ja ohjata heitä oikealle 
tielle.

Vielä yksi lisäasia eli yhteisen 
omaisuuden kunnossapito ja 
siitä huolehtiminen. Kunta saa 
rahansa asukkailta verorahoina, 

joilla yhteistä hyvää rakenne-
taan. Toivon ja pyydän, että tä-
hän asiaan kiinnitettäisiin myös 
enemmän huomiota. Yhteisen 
omaisuuden rikkominen on 
sama asia kuin oman omaisuu-
den rikkominen. 

Pyhäjoella 10.8.2017

Matti Soronen

J.K. Kun aloitin työt Pyhäjo-
ella seitsemän vuotta sitten, 

työhuoneessa minua tervehti 
huoneentaulu ”Eletään ihmisiksi 
Pyhäjoen malliin”.

Eletään ihmisiksi
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Messulehti ilmestyy 16.9. Ilmaisjakeluna Raahe-Vihanti-Pyhäjoki-Ka-
lajoki akselilla. Mainoksia on myynnissä ja viimeinen aineistopäivä on 
1.9.

Messulehden mainosten koot ja hinnat:

1 Palsta x 50 mm  (42,5mm*50mm)                  50€

2 Palstaa x 50 mm  (86mm*50mm)                     80€  
2 Palstaa x 100mm (86mm*100mm)                  160€

1/8 osa sivu  (129,5mm*90mm)               190€

1/4 osa sivu.  (129,5mm*186mm)   300€

1/2 osa sivu.  (260mm*186mm)   600€

1 sivu.    (260mm*372mm)             1100€

                                  (kanta*korkeus) 

Looshien ja markkinapaikkojen hinnat:
 
Pieni looshi                 75 €
Kulma-looshi  85 €
Iso looshi                 115 €
Pöytäpaikka                  40 €
    
Aulan pöytäpaikka  45 €
Lisäpöydät   15 €
Markkinapaikat  50 €

SNAPCHAT: @PYHAJOENMESSUT FACEBOOK: PYHÄJOEN MESSUTINSTAGRAM: @PYHAJOENMESSUT2017

Seuraa messuja sosiaalisessa mediassa!

Pyhäjoen Messut 2017
Lauantaina 23. 9 Klo 10-17

Pyhäjoen lukion kakkosluokkalaiset järjestävät perinteiset syys-
messut lauantaina 23. syyskuuta. Messujen teema on tänä vuonna 
satavuotias Suomi, ja messut ovat mukana Suomi 100-juhlavuoden 
virallisissa hankkeissa.

Pyhäjoen Monitoimitalo, Koulutie 7

Jutta Anttila 040 6856610  jutta.anttila@edu.pyhajoki.fi
Rasmus Hökkä 040 2161506  rasmus.hokka@edu.pyhajoki.fi

Looshivaraukset ja lisätiedot looshipäälliköiltä:Mainosmyynti ja lisätiedot mainospäälliköltä:

Elias Saari 044 321 4375  elias.saari@edu.pyhajoki.fi
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31.7 - 5.8.2017 Osa partio-
lippukunta Hanhikiven Kiertäji-
en jäsenistä vaelsi Urho Kekko-
sen Kansallispuistossa. Viiden 
päivän pituinen vaellus järjes-
tettiin 100-vuotisen Suomen 
juhlavuoden kunniaksi. Vaelta-
massa oli 13 partiolaista, joista 
osa vaelsi pidemmän matkan 
kuin muut. 

Matka Saariselälle alkoi jo 
varhain maanantaiaamuna, kun 
kaikkien rinkat oli saatu pakat-
tua kärryyn. Pitkän ajomatkan 
jälkeen ryhmä lähti illalla liik-
keelle Aittajärveltä Sarviojan 
autiotupaa kohti. Alussa mat-
kanteko oli hidasta painavien 
rinkkojen vuoksi, mutta rinkko-
jen myötä askelkin keveni. Sar-
viojalla osa partiolaisista jatkoi 
matkaansa Luirojärveä kohti, 
kun muut jäivät tekemään päi-
välenkkejä läheisille tuntureille. 
Sääolot tunturissa ja tunturin 
alla olivat epävakaat ja sadetta 
saatiin lähes joka päivä. Kun 
koko ryhmä saatiin takaisin ko-
koon, suunnattiin takaisin Ait-
tajärveä kohti. Matkalla parti-
olaiset valloittivat Kaarnepään 
ja matalamman Kuotmuttipään. 
Aittajärvelle päästiin yhdessä 

Partiolaiset vaelsivat 100-vuotiaan 
Suomen kunniaksi

päivässä tuntureita pitkin. Kun 
partiolaiset olivat viettäneet 
illan ja nukkuneet kauniissa 
maisemissa, he kävelivät lyhyen 

matkan Aittajärven parkkipai-
kalle. 

Pienten auto-ongelmien jäl-

keen partioryhmä vielä saunoi 
ja söi Saariselällä. Kotimatkalla 
torkuttiin raskaan retken päät-
teeksi. Ryhmä oli perillä Pyhä-

joella lauantain ja sunnuntain 
välisenä yönä. Kävelymatkaa 
tuli Luirojärvellä käyneille noin 
70 kilometriä ja Sarviojalle jää-

neille noin 40 kilometriä.

KU VAT: M I K KO LO U H I M A A

Vasemmalla vaelluksenjohtaja Veli-Matti Halunen, hänen oikealla puolellaan ovat Sami Krank, Lassi Krank, Ossi Tuuttila ja Julius Yrjänä.
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Vuokrattavana oma-
kotitalo 

Pyhäjoen keskustasta

heikki.kanninen@
gmail.com

p. 040 545 3113

Hanhikiven Kiertäjien yhteinen 
aloitus Rajaniemessä maanantaina 
21.8. klo 18. Kaikki uudet ja ko-
keneemmat partiolaiset mukaan!

Tervetuloa!

HaKin ryhmissä on vielä muutama paikka 
uusille partiolaisille! Ilmoita itsesi mahdolli-
simman pian Sannalle, puh. 0442772116!

*Lehti tehdään koulutyönä, 15-19 -vuotiaiden nuorten työnä.
*Kuulumiset on lukijoilleen ilmainen.
*Lehti ilmestyy kerran viikossa paperilehtenä ja verkossa.
*Kuulumiset on ilmoittajille edullinen ja peittoaa koko kunnan.
*Haluamiaan asioita saa innokas yksilö/järjestö/ryhmä/muu toimija omina juttuinaan tai 

toimittajien tekeminä julkisuuteen.

*Toimittajat vaihtuvat (ne toimittajakurssin valinneet) lukuvuoden aikana ja seuraavaan luku-
vuoteen.

*Taittajat vaihtuvat (ne taittokurssin valinneet) lukuvuoden aikana ja seuraavaan lukuvuoteen.

*Vastuu lehden käytännöstä on hyvin harvoilla hartioilla.

*Kysymys lukijoille:
Mitä osasitte itse tehdä 15-19 -vuotiaina?
*Kasvatusvinkki: Nuoria tulee enemmän kiittää ja kannustaa kuin moittia.

*Tärkeiden ilmoitusten ja tärkeiden juttujen jättäjien TULEE KÄYDÄ lehden teon aikana toi-
mituksessa tai PYYTÄÄ ilmoituksensa/juttunsa sähköpostilla nähtäväkseen.

Sari Hidén

Kuulumisten aakkoset
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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
Anna Maximov

Ossi Tuuttila

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 
(33) ilmestyy 
 >>  lauantaina 19.8.2017

Aineisto toimitettava 
 >>  tiistaina 15.8.2017 
 klo 17.00 mennessä

Painosmäärä 
 >>  vko 32:2600 kpl 
 >>  vko 33:2600 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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Eläkeliitto Pyhäjoen yhdis-
tys ry

25.8. klo 17.00 talkooilta 
Veteraanimajalla. Ota mukaasi 
moottorisaha, raivaussaha tai 
harava.

Tarjolla makkaraa ja mehua. 
Sopikaa kimppakyydeistä kes-
kenänne. Tervetuloa.

Hanhikiven Kiertäjät
18.-19.8. Johtajiston startti 

Syyskiehinen. Perjantaina sa-
moaja/vaeltajaohjelmaa ja lau-
antaina tulevan suunnittelua. 
Kaikki johtajat paikalle!

Maanantaina 21.8. HaKin 
syyskauden yhteinen avaus Ra-
janiemessä klo 18. Kaikki uudet 
ja vanhat partiolaiset perhei-
neen mukaan! Ota oma muki 
matkaan.

Uusille partiolaisille on vielä 
tilaa! Jos kiinnostaa, ota yhteyt-
tä Sannaan, puh. 0442772116

Helluntaiseurakunta
ISRAEL ILTA KIELOSAAREN 

KAHVIOSSA sunnuntaina 13.8. 
klo 18.00.Yhteislaulua,puhe 
Jorma Puhakka,kahvitarjoilu,
arvontaa!Olet sydämellisesti 
tervetullut! järj.Raahen Israel 
Ystävät

Jyty Kalajoki ry
Retki Kauhajoen ruokames-

suille La 2.9.2017. Retken hinta 
jäseniltä 30 € ja muilta 40 € 
sisältäen bussikyydin ja pää-
sylipun sekä aamiaisen meno-
matkalla. Bussin reitti Pyhäjoki 

– Kalajoki – Himanka – Kauha-
joki. Sitovat ilmoittautumiset 
25.8.2017 mennessä.

Tulossa 3.-5.11 matka Tam-
pereelle. Lippuja varattuna 
alustavasti seuraaviin juttuihin:  
Tamperetaloon Sinun omasi 
juhlakonserttiin 4.11.2017 klo 
14.00; esiintyjinä Pentti Hie-
tanen, Tomi Metsäketo, Maria 
Lund ja Angelika Klas. Teatteriin 
pe 3.11.2017 klo 19.00 Jykevä 
on rakkaus; Agents musiikki-
komediaan sekä TTT Klubille 
4.11.2017 klo 19.00 EI Huo-
no- Jorma Uotinen esitykseen. 
Musiikkiteatteriin YO-talolle  
4.11.2017 klo 16.00 lippu-
ja Raparperitaivas Suomirock 
uutuusmusikaaliin. Konsertti-
lippujen vahvistus 15.9 ja teat-
teriin 3.10 mennessä. Näistä 
jokainen voi valita sopivan pa-
ketin itselleen!!! 

Lisätietoja näistä ja muis-
ta jutuista sekä ilmoittau-
tumiset Hanna Nikupaavo 
0444691253 tai hanna.ni-
kupaavo@kalajoki.fi tai Paula 
Kumpula jyty.kalajoki@gmail.
com 

Pirttikosken Maaseutunai-
set

KÖKKÄ keskiviikkona 
16.8.2017 klo 8.30 Ylisenojan 
grillikodalla. Emäntinä Maila, 
Leena ja Irja. Makkaraa, kahvia 
ja arvontaa. 

TERVETULOA!    

Kastettu:  Julia Emilia 
Nikki

Avioliittoon kuulutettu: Ma-
tias Joonatan Hirvikoski ja Mi-
rella Katariina Ohvo

Kuollut:  
Martti Henrik Mattila Parhalah-
delta 80 v 8 kk 29 pv 

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

Tauno Verneri Muikkula läht. 
Yppäristä 70 v 11 kk 3 pv

Messu kirkossa su 13.8. 
klo 10. Kolehti: Synnytyskli-
nikan rakentamiseen Jubaan, 
Etelä-Sudaniin Suomen Lu¬te-
ri¬lai¬sen Evankeliumiyhdistyk-
sen kautta.  

Matkalauluseurat su 13.8. 
klo 18 Aino Backmanin pihalla 
Vanhatie 9 B, Pyhäjoki. Puhe 
Heli Heikkilä sekä Antti Kaivo-
soja.

Perhemessu kirkossa su 
20.8. klo 11 (Jorma Manninen). 
Kolehti Pyhäjoen Rauhanyhdis-
tykselle. Kirkkokahvit. 

TULOSSA:
Martti ja Luther Juhlanäy-

telmä ti 22.8. klo 19 Pyhäjoen 
seurakuntatalolla. (Katso erilli-
nen ilmoitus). Esityksen jälkeen 
kahvitarjoilu. Näytökseen va-
paa pääsy. 

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 
Pyhäjoelle. 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 la 19.8. klo 18 Ry:llä, 

Juhani Tokola, Eero Niemi-Kor-
pi.

Perhemessu su 20.8. klo 11 
kirkossa, Jorma Manninen, kah-
vit srk-talolla.

Alustus ja seurat su 20.8. klo 
16 Ry:llä ”Anteeksiantamuksen 
vaikutus kristityn elämässä” 
Arvo Pyykölä, Matti Pahkala.

www.pyhajoenseurakunta.fi   

Kirkkoherranvirasto p. 08-
433 119. Avoinna elokuun kes-
kiviikkoisin klo 12- 16.  Tarvit-
taessa voitte ottaa 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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Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatuksessa julistetaan haettavaksi toistaiseksi täyttämistä 
varten 1.10. 2017 alkaen

Erityislastentarhanopettajan toimi

Pyhäjoen varhaiskasvatuspalveluiden piirissä on noin 120 lasta. Päivähoitoa järjest-
etään yhdessä päiväkodissa, viidessä ryhmäperhepäiväkodissa sekä 
perhepäivähoidossa.  

Etsimme varhaiskasvatuspalveluihin oma-aloitteista, innostunutta ja työhönsä sitou-
tunutta erityispedagogiikan ammattilaista. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, 
lapsen kohtaamis- ja huomioimistaitoja sekä joustavaa ja kehittävää työotetta. 

Erityislastentarhanopettajan monipuoliseen työnkuvaan kuuluu koko kunnan 
erityispäivä-hoidon suunnittelu, ohjaaminen, arviointi ja kehittäminen. Erityislastentar-
hanopettajan tehtäviin kuuluu kiertävän erityislastentarhanopettajan ja päiväkodin 
erityislastentarhanopettajan tehtäviä sekä lapsiryhmässä työskentelyä. Sijoituspaikka-
na on Kivitaskun päiväkoti. 

Erityislastentarhanopettaja toimii yhteistyössä varhaiskasvatushenkilökunnan, lasten 
ja perheiden kanssa sekä toimii asiantuntijana lapsen asioihin liittyen monialaisissa 
työryhmissä. Erityislastentarhanopettaja vastaa erityisen tuen järjestelyistä ja arvioi 
erityisen tuen tarpeita sekä osallistuu henkilökunnan täydennyskoulutusten suunnit-
teluun ja sisäisten koulutusten järjestämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaa-
timuk-sista annetun lain 2005/272 §7 mukainen koulutus ja sen lisäksi suoritettu 
erikoistumis-koulutus tai jatkotutkinto. 

Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioimme myös lastentarhanopettajan 
kelpoisuus-vaatimuksen täyttävät hakijat, joilla ei ole suoritettuna erikoistumiskoulu-
tusta. Näille hakijoille tarjoamme mahdollisuutta kouluttautua erityislastentarhano-
pettajaksi työn ohessa.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien 
rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. 
Työntekijän tulee myös ennen toimen vastaanottamista toimittaa hyväksytty lääkärin-
todistus terveydentilastaan. Noudatamme valinnassa neljän kuukauden koeaikaa.

Työsuhteen aloituksesta on mahdollista joustaa. 

Hakemukset, joihin tulee liittää nimikirjaote tai ansioluettelo ja jäljennökset 
kelpoisuutta osoittavista todistuksista, toimitetaan osoitteella Pyhäjoen kunta, Sivisty-
slautakunta Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki tai sähköpostitse kunta@pyhajoki.� . Hakuaika 
päättyy 1.9.2017 

Lisätietoja: Päivähoidon johtaja Titta Hinkula, p. 040 3596 182, titta.hinkula@pyhajoki.�

Pyhäjoella 10.8.2017    Sivistyslautakunta
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Meluilmoitus

Raos Project Oy on ilmoittanut 3.8.2017 Fennovoima Oy:n ydinvoimalai-
tosalueen maarakennustöissä tapahtuvasta poikkeavasta melua ja 
tärinää aiheuttavasta toiminnasta. Ilmoituksen mukaan louhin-
tatyömaalla suoritetaan kalliolouheen murskausta mobiilimurskaimella 
16.8.2017 alkaen arkipäivisin maanantaista klo 6:00 perjantaihin klo 
18:00. Ilmoitettua toimintaa ei tehdä lauantaisin ja sunnuntaisin. Toimin-
nan päättymisestä ilmoitetaan erikseen. Ilmoitettu toiminta päättyy 
viimeistään 31.7.2018. Tehty meluilmoitus ja asian kuulutus ovat 
nähtävillä Pyhäjoen kunnantalolla 15.8.2017 saakka, jona aikana asian 
johdosta voi tehdä muistutuksia ja esittää mielipiteitä. 

Lisätietoja asiaa valmistelevalta ympäristösihteeri Vesa Ojanperältä (puh. 
040 3596 073, s-posti vesa.ojanpera@pyhajoki.�).   
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