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TYYNE LOUHIMAA

Raahen Teatteri oli ääriään 
myöten täynnä Martti ja Luther 
–näytelmän ensi-illassa keski-
viikkona, ja kymmeniä ihmisiä jäi 
oven ulkopuolelle. Näytökset 
jatkuvat. Teatterilla näytelmä 
esitetään neljä kertaa. Sitten se 
kiertää viidellä seurakuntata-
lolla. Kierros alkaa Pyhäjoelta, 
missä Martti ja Luther esitetään 
tiistai-iltana. 

Raahen seurakunta on tuot-
tanut näytelmän reformaation 
sekä Suomen itsenäisyyden 
juhlavuoden kunniaksi. Teemu 
Kakkurin kirjoittamaa ja Sari 
Jaatisen ohjaamaa näytelmää 
on kyselty useille paikkakun-
nille, mutta näyttelijöiden ai-
kataulujen vuoksi kiertueelle ei 
ehditä. Ainokaiseen naapuri-
vierailuun vaikutti se, että Lou-
himaan Hannu Pyhäjoelta on 
yksi näytelmän näyttelijöistä. 
Muut näyttelijät ovat Raahesta, 
myös Kekkosen patsas. Martti-
na on Johannes Mattila.  

Näytelmä sijoittuu nykypäi-
vän Raaheen, missä nuori Mart-
ti etsii omaa polkuaan monien 
odotusten keskellä. Hengelliset 
asiat kiinnostavat, mutta vaa-
timukset peittävät ilon ja va-
pauden. Teemun teksti hersyy 
huumoria ja tilannekomiikkaa. 
Ihmisläheisellä ja herttaisella 
otteella sivutaan muun muassa 
parisuhdetta, lapsettomuutta, 
muistisairautta ja hengellistä 
väkivaltaa. Näytelmän teemat 
ovat ajankohtaisia ja ajattomia. 
Näytelmä on verraton keino ku-

Laatudraamaa tavallisille Ihmisille

Kudotaan kirjastolla
Onko sinulla kesken jäänyt 

neuletyö, ja tarvitset tsemp-
pausta sen jatkamiseen? Ha-
luaisitko kutoa villasukat var-
paitasi lämmittämään, mutta 
kantapään kavennusten te-
keminen on unohtunut? Ha-
luaisitko kutoa ja porista 
muuten vaan hyvässä seu-
rassa?  Tervetuloa kutomaan 
kirjastolle "neulekahvilaan".

Kirjaston neulekahvilan 
kutojat kokoontuvat taas 
syksyn tullen.  Ensimmäinen 
kokoontuminen on keski-
viikkona 23.8.2017 ja siitä 
eteenpäin jokaisen kuu-
kauden kolmas keskiviikko. 
Kokoontumispaikkana on 
Pyhäjoen kirjaston näytte-
lytila. Aloitamme klo 18 ja 
lopetamme klo 20, mukaan 

saa toki tulla lyhyemmäksikin 
aikaa. Puolivälissä pidämme 
kahvittelutuokion. Halutes-
sasi voit maksaa pienen va-
paaehtoisen kahvimaksun.

Neulekahvilassa jokainen 
saa kutoa tai virkata omaa 
neuletyötään eteenpäin  
omaan tahtiinsa. Paikanpääl-
lä allekirjoittanut opastaa 
hankalissa kohdissa eteen-
päin. Mukaasi tarvitset neu-
lelangan, virkkukoukun tai 
sukkapuikot. Jos sinulla ei ole 
ohjetta, etsitään se yhdessä 
kirjaston käsityölehdistä tai 
-kirjoista.

Tervetuloa mukaan kuto-
maan iloiseen joukkoomme.

Terveisin Johanna Takala 
ja kirjaston väki

KUVA MAARITSE-käsityöblogista. https://maaritse.net/

Monet muut taidot jäävät 
menneisyyteen, --, mutta tai-
toja, jotka eivät vanhene, ovat 
kielitaito, sisälukutaito ja kyky 
ilmaista itsensä verbaalisesti.

Sofi Oksanen

Viikon ajatus

vata ihmiselämää koskettavalla 
ja ajatuksia herättävällä tavalla. 

Martti ja Luther on saanut 
Rannikkoseudulla tapahtuu –

hankerahaa. Näytelmään on 
vapaa pääsy. Esitys kestää 

reilun tunnin ja sen jälkeen on 
kahvitarjoilu. Esitys on Pyhä-

joen seurakuntatalolla tiistaina 
22.8. kello 18.

Miltä maistuisi virkattu jäätelö. 

Pyhäjokinen Hannu Louhimaa (vas.) on yksi näyttelijöistä.
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1. Millä mielin olet koulun alkami-
sesta?

3. Mitä odotat eniten tältä koulu-
vuodelta?

2. Onko koulussa tulossa jotain eri-
tyistä lähiaikoina?

4. Joko on stressiä?

Gallup

1. Olisi voinut olla pidempikin loma. Toisaalta ihan hyvä, että 
saa rytmin takaisin.
2. Messut sekä niiden järjestäminen vie tosi paljon aikaa 

ekasta jaksosta.
3. Wanhojen tanssit, messut ja opintomatka.
4. On tosiaankin.

1.Mielummin olisin vielä lomalla, mutta lukion alku on tuntu-
nut kivalta, koska on niin paljon uusia juttuja.
2. Eipä kai.
3. En mitään erikoista.
4. Ei oikeastaan.

1. On mukavaa, kun koulut on alkanu.
2. Messut.
3. Sitä että messut onnistuu hyvin ja päästään ulkomaille.
4. No ei vielä.

1. Hyvällä mielellä.
2. Messut.
3. Korkeakoulujen opiskelijavalinnan uudistusta.
4. Ei.

Aliisa Impola 1. luokka

Suvi Oikarinen 2. luokka

Opinto-ohjaaja Heikki Niemi

Victoria Peltoniemi 2. luokka
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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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Uudella palvelulla pyritään helpottamaan lapsi-
perheiden ongelmia 
JENNY TIIKKAJA

7.8.2017 avattiin Raahen 
hyvinvointikuntayhtymän alai-
suuteen perhesosiaalityön 
yksikköön Lapsiperheiden pal-
veluohjaus, joka siis toimii Raa-
hen kaupungin sekä Siikajoen 
ja Pyhäjoen kuntien alueilla. 
Samantapaisia palvelumuotoja 
on lähiaikoina otettu käyttöön 
monessa kunnassa ympäri Suo-
mea.  “Idea palveluun lähti siitä, 
että perhesosiaalityön yksik-
köön haluttiin luoda palvelu, 
joka helpottaa perheiden ja 
viranomaisten yhteydenottoa 
sosiaalipalveluihin sekä nopeut-
taa kullekkin perheelle oikean 
avun ja tuen löytymistä”, palve-
luohjaaja Hanna-Leena Sirviö 
kertoo. Sillä pyritään helpotta-
maan lapsiperheiden yhteyden-
ottoa sosiaalipalveluihin siten, 
että palvelun myötä on olemas-
sa yksi palveluohjaus-numero, 
johon kuka tahansa voi soittaa 
ja kertoa huolensa perheeseen, 
lapseen tai nuoreen liittyen. Ei 
siis tarvitse etsiä juuri sitä oike-
aa numeroa, vaan yhteen nume-
roon voi soittaa missä tahansa 
lapsiperheisiin liittyvässä asias-
sa ja vaikka vain kysyä neuvoa.

 Lapsiperheiden palveluohja-
uksessa palveluohjaajat ottavat 
vastaan yhteydenottoja sekä 
yksityisiltä henkilöiltä että vi-
ranomaisilta numerossa 040 
135 8125 arkisin klo 8-11. Pal-
veluohjaaja ottaa huolen vas-
taan ja pohtii yhdessä perheen 
ja mahdollisesti jo olemassa 

olevan tukiverkoston kanssa, 
mikä helpottaisi perheen ti-
lannetta. Tämän jälkeen pal-
veluohjaaja järjestää perheelle 
tukea, jos sille on tarvetta. “Pal-
velunohjaajana tehtäväni on siis 

koota perheen ympärille tar-
vittavat viranomaiset tai muut 
tilanteessa hyödylliset tahot”, 
Sirviö selvittää.

 Suomalaisissa lapsiperheissä 

esiintyy monenlaisia haasteita, 
jotka voivat liittyä esimerkiksi 
kodinhoitoon, vanhempien jak-
samiseen, lastenkasvatukseen, 
alaikäisen mieliala- ja käytös-
pulmiin, kriisitilanteisiin, päih-

teiden käyttöön tai perhevä-
kivaltaan. Sirviö uskoo, että 
palvelu tulee helpottamaan 
avun saamista näihin ongelmiin 
ja niin edelleen ehkäisemään 
entistä suurempien ongelmien 

syntymistä. Nämä ovatkin myös 
palvelun tavoitteita, joiden li-
säksi pyritään myös välttämään 
asiakkuuden turhat siirtymät 
palvelusta toiseen.

Lisätietoja Lapsiperheiden palveluohjauksesta saa osoitteesta ras.fi.
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OUTI KRANK

Kansainvälistäkin mainetta 
niittänyt Turun tuomiokirkon 
poikakuoro CCI eli Chorus Cat-
hedralis Iuniorum konsertoi Py-
häjoen kirkossa lauantaina 2.9. 
klo 16. Pyhäjoen lisäksi kuoro 
esiintyy Merijärvellä ja Raahes-
sa. Kuoroa johtaa Turun Maari-
an seurakunnan kanttori Heikki 
Rainio. Rainio tunnetaan paitsi 
kanttorina ja kuoronjohtajana, 
myös konsertoivana tenorina 
ja pappina. Rainio on konser-
toinut kotimaan ohella mm. 
Yhdysvalloissa ja Japanissa. 
Konsertissa kuoroa säestää 
Tomi Satomaa, joka on yksi 
ikäpolvensa merkittävimpiä ja 
monipuolisimpia urkureita ja 
kirkkomuusikkoja Suomessa. 
Suomen lisäksi hän on esiinty-
nyt urkusolistina useissa Keski-
Euroopan maissa ja Venäjällä.

CCI-kuoro perustettiin vuon-
na 1987 Turun ev.-lut. seura-
kuntayhtymän yhteisen mu-
siikkitoimikunnan aloitteesta 
esikuvanaan eurooppalaiset 
poikakuorot. Esiintyvässä ns. 
pääkuorossa laulaa noin 35 
8-20 -vuotiasta poikaa. Poika-
kuoro osallistuu aktiivisesti Tu-
run tuomiokirkon jumalanpalve-
lus- ja musiikkielämään. Turun 
lisäksi CCI konsertoi säännölli-
sesti muualla Suomessa ja tekee 
konserttimatkoja myös muihin 
maihin. Kuoro on konsertoinut 
mm. Ruotsissa, Englannissa, 
Saksassa, Ranskassa, Italiassa, 
Virossa, Yhdysvalloissa ja Ka-
nadassa. 

Kuoron ohjelmistoon kuuluu 
säestyksettömän a capella -oh-
jelmiston ohella suuria orkeste-
riteoksia kuten W.A. Mozartin 

Turun tuomiokirkon poikakuoro 
CCI konserttikiertueella

messuja ja Requiem, F. Schu-
bertin Missa in B, J.S. Bachin 
Johannes- ja Matteus-passio 
sekä Jouluoratorio ja G. Verdin 
Requiem. Kuoro on esiintynyt 
useiden eri orkesterien kanssa 
niin Suomessa kuin ulkomailla-
kin.

Konserttikiertueen nimenä on 
”Soi virtemme kiitosta Herran”. 
Konserttikiertueen ohjelma 
on laadittu sekä Reformaation 
merkkivuotta että 100-vuoti-
aan Suomen juhlavuotta ajatel-
len. Reformaatio vaikutti mer-

kittävästi virsilaulun syntyyn. 
Siksi konserttikiertueen ohjel-
massa on runsaasti sovituksia 
eri koraaleista. Suomea juhli-
taan esittämällä suomalaisten 
säveltäjien tuotantoa. Lisäksi 
konserteissa kuullaan ruotsa-
laisia kansansävelmiä, ns. taala-

laiskoraaleja. Sovitukset näihin 
koraaleihin kuoroille ja uruille 
on tehnyt ruotsalainen säveltä-
jä ja jazzpianisti Nils Lindberg.

Konsertteihin on vapaaeh-
toinen ohjelmamaksu 10€. 
Konserttikiertuetta ovat spon-

soroineet Oulaisten ja Raahen 
seudun Osuuspankit sekä Woo-
dcomp Oy. 
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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
Jenny Tiikkaja

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 
(34) ilmestyy 
 >>  lauantaina 26.8.2017

Aineisto toimitettava 
 >>  tiistaina 22.8.2017 
 klo 17.00 mennessä

Painosmäärä 
 >>  vko 33:2600 kpl 
 >>  vko 34:2600 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

Talkooilta Veteraanimajalla 
perjantaina 25.8. klo 17.00.

Ota mukaasi moottorisaha, 
raivaussaha tai harava.

Tarjolla mehua ja makkaraa.
Sopikaa kimppakyydeistä kes-

kenänne. 
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. Matkan 
omavastuu jäseniltä 160 € ja 
muilta 180 €. sisältäen matkat 
+ majoituksen Hotelli Ilvekses-
sä sekä yhden omavalintaisen 
lipun. Lisäliput lisämaksusta. 
Paluumatkalla pysähdytään 
Tuurissa. 

Lisätietoja näistä ja muista ju-
tuista sekä ilmoittautumiset

Hanna Nikupaavo 
0444691253 tai hanna.ni-
kupaavo@kalajoki.fi tai Paula 
Kumpula jyty.kalajoki@gmail.
com

Pyhäjoen Martat ry
Marttojen perinteinen sieni-

näyttely lauantaina 26.8. klo. 
10.00 - 13.00 Salen pihalla. 
Tervetuloa.  

Huom! Näyttely toteutuu, mi-
käli sieniä löytyy.

Raahen alueen Kuulo ry 
Kuulon lähipalvelua Pyhäjo-
en Jokikartanossa ti 29.8. klo 
15-16. Ohjausta ja neuvontaa. 
Saatavana paristoja.

Kastettu:  
Nobuhle Nuppu Maria Mattila

Kuollut:  
Elsa Amalia Nikula e Anttila Ete-
länkylältä 92 v 7 kk 16 pv

Helinä Irene Matala e Lohikos-
ki Keminmaalta läht. Pohjanky-
lältä 70 v 10 kk 5 pv

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

Ruoka-apua pakasteina ja 
leipinä jaetaan ti 22.8 klo 13-
14.30 Iltaruskossa, pappilantie 
3. Oma kassi mukaan.

Martti ja Luther Juhlanäy-
telmä ti 22.8. klo 19 Pyhäjoen 
seurakuntatalolla. Esityksen jäl-
keen kahvitarjoilu. Näytökseen 
vapaa pääsy. 

Kesäretkelle Raahen saa-
ristoon ilmoittautuneilla lähtö 
retkelle ke 23.8. klo 10.30 seu-
rakuntatalon pihalta.

Perhekerho alkaa viikolla 35, 
ke 30.8. klo 10 Sarpatissa.

Vapaaehtoisten ilta Vete-
raanimajalla to 24.8. klo 18-
20. Mukaan kaikki lähetystyön 
tilaisuuksissa, tasauspäivät, 
lähetyskahvilat ym. ja yhteis-
vastuukeräyksessä sekä muissa 
diakonian vapaaehtoistehtävis-
sä olleet ! Yhdessäoloa, kahvit, 
makkaranpaistoa, iltahartaus.

Sanajumalanpalvelus kirkos-
sa su 27.8. klo 10. Niko Ranta-
nen. Lähetyskahvila.

Sururyhmä läheisensä me-
nettäneille alkaa ti 29.8. klo 13 
Sarpatissa. Jos päiväaika sinulle 
huono, soita Mirjalle p. 050-

4929250, voidaan muuttaa 
aikaa. Muutenkin ilmoittautu-
minen ja tiedustelut Mirjalle 
diakoniatoimistoon.

TULOSSA:

Konsertti la 2.9. klo 16 : Tu-
run Tuomiokirkon poikakuoro 
Chorus Cathedralis Iuniorum 
(CCI), johtaa Heikki Rainio. 
Ohjelma 10 €.

Rovastikunnallinen Päihtee-
tön leiri "Yhdessä eteenpäin" 
Törmälässä Ylivieskassa 20-
22.9.17. Ilmoittautuminen ja 
tiedustelut Mirjalle 8.9. men-
nessä puh.050-4929250.

RY: 
Seurat la 19.8. klo 18 Ry:llä, 

Juhani Tokola, Eero Niemikorpi.
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 
keskiviikkoisin klo 12- 16.  
Tarvittaessa voitte ottaa yh-
teyden kirkkoherra Jukka Mali-
seen p. 040 505 0016.

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

MYYTÄVÄNÄ LASIKUITUINEN KALASTAJAVENE

Pituus 7,7m ja leveys 2,6 m.
3-hengen keskihytti ja 48 hv meridiesel.
Siisti ja hyväkuntoinen. Vene nähtävillä Viirteessä.
puh. 040 5497486

Ruoka-apu jako Iltaruskossa

Ti 22.8. Klo 13-14.30
Jär. Pyhäjoen seurakunta ja helluntaiseurakunta

Hanhikiven Kiertäjät Tiedottaa!
Uusia sudenpentuja otetaan 

mukaan toimintaan! 
Ilmoittautumiset Satu: 050322 

77 05 tai maanantaina 21.8. ilta-
nuotiolla Rajaniemessä klo 18 

Huom! Jooga, Pyhäjoki kloaika on muuttunut, uusi 
aika torstaisin klo 19.00-20.00 alkaen 14.9. 

Ilmoittautumiset kursseille: https://www.opistopal-
velut.fi/raahe tai puh. 0401356779, 0401356780.

Lapsiperheiden palveluohjaus

ma-pe klo: 8-11 p. 040 135 8125

Kun jokin asia perheen, lapsen tai nuoren tilanteessa huolettaa, 
ota ensisijaisesti yhteyttä lapsiperheiden palveluohjaukseen. 
Palveluohjaus tarjoaa ohjausta ja neuvontaa lapsiperheille 
suunnattuihin sosiaalipalveluihin liittyen. Palvelu on tarkoitettu 
Raahen, Pyhäjoen ja Siikajoen alueella asuville perheille, joissa 
on ainakin yksi alaikäinen. Palveluohjaus on maksutonta ja 
vapaaehtoista.

Ota yhteyttä palveluohjaukseen esimerkiksi silloin, kun:
- tarvitset käytännön apua kotiin
- toivot tukea kasvatukseen tai parisuhteeseen liittyen

- olet huolissasi alaikäisen käytöksestä tai mielialasta

- olet huolissasi jaksamisestasi vanhempana

- olet kohdannut perheväkivaltaa

- sinulla on huoli jostakin perheeseesi liittyvästä 
asiasta, muttet tiedä mihin ottaa yhteyttä

Palveluohjauksen tehtävä on tehdä ensiarvio perheen tilanteesta, 
kartoittaa yhdessä perheen ja verkoston kanssa, minkälaisesta 
tuesta perhe voisi hyötyä sekä järjestää perheelle tarvittava tuki.

Palveluohjaaja on tavoitettavissasi arkisin klo: 8-11 välillä 
numerossa 040 135 8125. Mikäli puheluusi ei ehditä vastata heti, 
voit jättää ääni- tai tekstiviestin, ja sinulle soitetaan takaisin.

 
RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ 

www.ras.fi 

 

Raahe-opisto
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Etelänkylän rauhoitusalueet: Joen ja Pirttikosken eteläpuolentien väli Tiironsu-
vantoon asti rauhoitetaan kaikelta linnun pyynniltä. Pirttikosken rajaan asti (säh-
kölinja) sorsan- ja kyyhkynpyynti sallitaan. Jäniksen pyynti jokivarressa sallittu 1.9. 
lähtien.

Punainen räme reunakallioitaan myöten rauhoitetaan metsäkanalinnun metsäs-
tykseltä.

Pitkännevan tienvarsi 100 metriä tiestä molemmin puolin rauhoitetaan pienriis-
tan pyynniltä. Hyytämä on rauhoitettu pienriistan pyynniltä, tuhoeläinten pyynti 
on sallittua. Sorsastus on kielletty Kupuliskoskesta Alasalon saaren eteläkärkeen 
sekä Tuuttilan koskelta Paskaväylälle asti. Saari kuuluu myös rauhoituksen piiriin. 
Hyytämän lahdella Paskaväylän puolelta on sorsastus sallittu. Hyytämän nokalla 
jäniksen pyynti sallittu 1.11. lähtien. Rautiperällä pururata-alue rauhoitetaan kai-
kelta pyynniltä.

Pohjankylän rauhoitusalueet: Kaikki linnunpyynti rauhoitetaan kaava-alueelta jo-
kia myöten Pirttikosken rajaan asti. Sorsastus on kielletty Tuhkasen sillalta Kaukon-
lahteen ja Kittilänkoskeen. Sorsastus on sallittu Tiironsuvannosta Pirttikosken ra-
jaan asti sekä Lahnaojalla. Kalasatamassa pyynti sarveikossa sallitaan, parkkipaikka 
ja aallonmurtaja rauhoitetaan. Jäniksen pyynti jokivarressa on sallittu 1.9. lähtien. 
Huom! Ampumaetäisyys 150 m lähimmästä mökistä!

Rauhoitusalueet on merkitty maastoon.
Joulurauha jouluaattona sekä joulupäivänä kaikille eläimille.

 Vierailulupien hinnat ja myyntipaikat 
Kausikortti on 40 euroa sisältäen vesilinnun ja kyyhkyn pyynnin, vuorokausilupa 

(24h) 15 euroa kyyhkyn, sorsan ja jäniksen sekä metsäkanalinnun pyyntiin isännän 
kiintiöstä. Vuorokausilupaan merkitään myös kellonaika.

Mökkiläisillä on oikeus lunastaa lupa pienriistan pyyntiin.
Lupia voi lunastaa Yrjänän Raudasta sekä johtokunnan jäseniltä: Raino Peltoniemi, 

puh. 0400-383858, Leena Mustonen puh. 044-0210474. Kausikortin sekä päi-
väluvan kyyhkyn, sorsan ja jäniksen pyyntiin voi myös maksaa tilille FI76 538117 
20024542. Päivälupaan merkittävä luvan voimassaoloaika kellonaikoina. Kausi-
korttiin merkintä ”Pyhäjoen metsästysseuran kausilupa 2017”.

Metsäkanalinnun pyyntiin päivälupaa ei tilisiirtona voi tehdä.

 Jäsenten metsästysoikeudet 
3 teertä (mieluummin uros-)
jäniksen pyynnille ei kiintiötä
1 metso, pyyntikauden kaksi ensimmäistä viikkoa. Pyyntiaikoja ei vielä vahvistettu 

https://riista.fi/metsastys/metsastysajat/
koppelo, peltopyy ja riekko rauhoitettu
2 fasaania 
Kauriinpyyntijaos päättää metsästyksestä ryhmänä. Ryhmään ilmoittautuminen 

Jani Westerlundille.

Pyhäjoen metsästysseuran kesäko-
kouksen päätöksiä 7.8.2017

Maastoanomukset: 
seura pvä aika koe maastot 
Saloisten Jahtimiehet la 16.9.2017 ajokoe oppaan ohjeiden mukaan 
Yppärin Erämiehet pe 22.9.2017 ajokoe oppaan ohjeiden mukaan 
Pattijoen Metsästysseura su 24.9.2017  ajokoe oppaan ohjeiden mukaan 
Yppärin Erämiehet la 7.10.2017 PM-koe Suomenajokoirille oppaan ohjeiden mukaan 
Yppärin Erämiehet su 8.10.2017 PM-koe Suomenajokoirille oppaan ohjeiden mukaan 
Yppärin Erämiehet, 
Merijärven metsästäjät pe 20.10.2017 ajokoe  hirvenpyyntivieraita! ei alueita! 
Pattijoen Metsästysseura la 11.11.2017 ajokoe oppaan ohjeiden mukaan 
Piehinki/Sippala la 18.11.2017 HIRV haukkukoe oppaan ohjeiden mukaan 
Pattijoen Metsästysseura su 3.12.2017 seuraottelu oppaan ohjeiden mukaan 
Yppärin Erämiehet la 16.12.2017 ajokoe oppaan ohjeiden mukaan 
Yppärin Erämiehet la 30.12.2017 ajokoe oppaan ohjeiden mukaan 

Yppärin Erämiehet ma 29.1.2018 
Kansainväliset 
"Erämiesajot" oppaan ohjeiden mukaan  

Yppärin Erämiehet su 4.2.2018 ajokoe  oppaan ohjeiden mukaan 
Pattijoen Metsästysseura la 10.2.2018  ajokoe  oppaan ohjeiden mukaan 

 
 

 
 

 
 

Muuta:
Ketunpyynnin yhdyshenkilöt: Timo Haikola, Juha Pikkarainen, Kasper Kallio, Jorma Jaakola, Esa Sarpola.
Metsäkirkko majalla 3.9. klo 12.00.
Jäsenille Facebook-sivut Pyhäjoen metsästysseuran nimellä. 
Nettisivut http://rrhy.fi/pyhajoenseura/
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Ikääntyvän väestön sosiaalipalvelujen saatavuus 
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä 

ajalla 1.1.-31.6.2017 

Vanhuspalvelulain 26 §:n mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot 
siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.   

Laissa odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen 
jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö saa hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusaikoja 
julkaistaan palvelukohtaisesti. Vanhuspalvelulain mukaan iäkkäällä henkilöllä on oikeus 
saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta 
viivytystä tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut 
myönteisen päätöksen. 

Keskimääräiset odotusajat keskeisten sosiaalipalveluiden piiriin ovat: 

Palveluohjaus NettiRassissa NettiRassissa esitettyihin kysymyksiin vastataan 
viiden arkipäivän sisällä. Sähköisesti toimivan 
NettiRassin kautta annetaan ohjausta ja neuvontaa 
kotona asumisen tueksi ja siellä voi tehdä 
hakemuksia. 

Palvelutarpeenarviointi Palvelutarpeen mukaisesti 1-7 vuorokauden 
kuluessa. Kiireellinen palvelutarpeen arviointi tehdään 
heti. 

Kotihoidon palvelut Palvelutarpeen mukaisesti 1-7 vuorokauden 
kuluessa. Kiireellisissä tilanteissa asiakas saa 
palvelun heti. 

Omaishoidontuki Palvelutarvetta aletaan selvittää 1-7 vuorokauden 
kuluessa ja päätös tehdään vajaan kuukauden 
kuluessa omaishoidontukihakemuksen saapumisesta. 

Lyhytaikainen perhehoito Palvelutarvetta aletaan selvittää 1-7 vuorokauden 
kuluessa ja päätös tehdään viikon kuluessa. 

Palveluasumis- tai hoivapaikka Palvelutarvetta aletaan selvittää 1-7 vuorokauden 
kuluessa ja paikka osoitetaan reilun kuukauden 
kuluessa siitä, kun SAS-ryhmä on tehnyt myönteisen 
päätöksen. 

Lyhytaikainen vuorohoito Palvelutarvetta aletaan selvittää 1-7 vuorokauden 
kuluessa ja kiireellisissä tapauksissa heti. 
Kiireellisissä tapauksissa asiakas saa palvelun heti. 

Omaishoidon tukea haki ajalla 1.1.-31.6.2017  yhteensä 54 henkilöä. Myönteisen 
päätöksen sai 26 hakijaa ja hylkäävän päätöksen sai 28 hakijaa. Omaishoidon tuen 

Tiedote 16.8.2017 
  

päätökset tehtiin keskimäärin vajaan kuukauden kuluessa (20,5 työpäivää)  hakemuksen 
saapumisesta.     
Kielteisten päätösten pääasiallisena syynä oli se, että hoivan ja huolenpidon tarve jäi 
vähäisemmäksi, mitä yhtymähallituksen vahvistamissa omaishoidon 
myöntämisperusteissa edellytetään. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä 
omaishoidon tuki kohdennetaan runsaasti henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa 
tarvitseville asiakkaille.   
 
Palveluasumis- tai hoivapaikka osoitettiin toisella vuosipuoliskolla 53 henkilölle ja he 
olivat odottaneet paikan vapautumista reilun kuukauden (keskimäärin 36 päivää) 
myönteisen päätöksen saatuaan.  Odotusaikoja pidentää useinkin se, että osa asiakkaista 
toivoo pääsevänsä johonkin tiettyyn palveluasumisyksikköön ja haluavat odottaa paikan 
vapautumista omaishoidon, kotihoidon ja säännöllisten vuorohoitojaksojen turvin. 
Odotusajan pituuteen vaikuttaa tehtyjen myönteisten päätösten määrä suhteessa 
kuntayhtymän omien tai palvelusetelipaikkojen vapautumiseen. 
 
NeuvoNurkan työntekijät tekivät ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 379 
maksutonta palvelutarpeen arviointikäyntiä. Käynneillä kartoitettiin kotona pärjäämistä, 
veteraanietuuksia, omaishoidon, vuorohoidon ja asumispalveluiden tarvetta sekä 
yleensäkin kotona asumisen edellytyksiä.    
 
Ikäneuvolan terveydenhoitaja aloitti vanhuspalvelulain tarkoittamat erityisryhmien 
terveystarkastukset vuoden 2016 alusta.  Maksuttomia terveystarkastuksia tehtiin vuoden 
2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 63:lle henkilölle, joista osa oli 
omaishoitajia ja osa leskeksi jääneitä, yksinäisiä, heikentyneen toimintakyvyn omaavia 
tai syrjäytymisvaarassa olevia. Tarkastuksissa oli tauko kesällä ja tarkastukset jatkuvat 
syyskuun alusta. 
  
 
Lisätietoja: 
Hoidon ja hoivan palvelujen tulosaluejohtaja Mervi Koski, puh. 044 439 4692 
Kotiin annettavien palvelujen tulosyksikköjohtaja Erja Laulumaa, puh. 040 830 3138 


