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Erasmus+ Avitae -matka 
suuntautui viime keväänä Ita-
liaan, Luccaan. Kolmivuotisen 
projektin viimeiselle matkalle 
opiskelijat valittiin hakemusten 
perusteella. Englanninopettaja 
Elmeri Seppäsen ja opinto-
ohjaaja Heikki Niemen kanssa 
Italiaan suuntasivat Julius Yr-
jänä, Elias Saari, Ossi Tuutti-
la, Rasmus Hökkä ja Victoria 
Peltoniemi. Opiskelijoiden 
ei tarvinnut matkasta maksaa 
kuin henkilökohtaiset kulunsa, 
koska projekti on EU:n rahoit-
tama. Suomen ja Italian lisäksi 
projektin yhteistyökoulut löy-
tyvät Slovakiasta, Tanskasta, 
Kreikasta, Kyprokselta sekä 
Espanjasta. 

Maanantaiaamuna kello 
6.00, 20. helmikuuta matkam-
me kohti Italiaa alkoi. Jännit-
tynyt tunnelma koko meno-
matkan ja neljän lennon aikana 
oli käsin kosketeltava. Totuus 
siitä, että tulisimme yöpymään 
lähes vieraiden ihmisten luo-
na viikon, alkoi tuntua todel-
ta vasta siinä vaiheessa, kun 
olimme taksilla matkalla Pisan 
lentokentältä kohti Luccaa. 
Kun keskiyön tuntumassa saa-
vuimme kaupunkiin, kumisevat 
kirkonkellot kruunasivat pe-
lottavan tunnelman pimeässä 
Luccassa.

Lucca on pieni kaupunki 
Pohjois-Italiassa. Kapunpungin 
keskustaa ympäröivät muurit, 
koska se on ollut vuosisato-
jen ajan aikoinaan itsenäinen 
kaupunkivaltio, ja myöhemmin 
Luccan herttuakunta. Kaupun-

gin historiassa riittäisi tutki-
mista ja kertomista.

Viikko italialaisessa perhees-
sä antoi täysin uuden näkö-
kulman elämästä Luccassa, 
kun kaiken pääsee kokemaan 
käytännössä. Kuljimme isäntä-
perheen nuoren mukana kou-
lussa sekä vapaa-ajan aktivi-
teeteissa. Koimme italialaisen 
elämän todenmukaisemmin 
tällä tavalla, esimerkiksi asu-
misen ja ruokakulttuurin. Kou-
lu, johon vierailu suuntautui, 
on nimeltään Liceo Classico 
N. Machiavelli. Se on vanhan-
aikainen kivikoulu. Koulussa 
on erikoisia museohuoneita, 
joista löytyy erilaisia eliöitä 
perhosista muumioihin. Kou-
lu sulautuu hyvin muutenkin 
keskiaikaiseen ympäristöön 
kivipylväineen ja vanhoine ra-
kenteineen. Koulukulttuuri 
Italiassa on myös täysin erilai-
nen, lyhyemmät koulupäivät, 
viiden vuoden lukiokoulutus ja 
avoimesti rakennettu kivikoulu 
jaksoivat hämmästyttää joka 
päivä.

Työ alkoi jo ennen matkaa. 
Matkan teemana oli yrittä-
jyys, joten aiheena koulujen 
pienryhmillä oli keksiä liikeidea 
ja perustaa “yritys”. Meidän 
yrityksemme Nordic Softwa-
re Systems Ltd. suunnitteli ja 
jopa toteutti mobiilisovelluk-
sen, joka kantaa nimeä “Chef’s 
Little Helper”. Sen avulla löy-
dät uusia reseptejä, kun syö-
tät palveluun kaapissasi ole-
vat ainesosat. Jaoimme roolit 

Viikko Luccan muurien suojissa

yrityksessämme yksimielisesti, 
ja muutenkin yhteistyö toimi 
mutkattomasti. Avitae-foo-
rumilla vaihdoimme ideoita 
muiden maiden opiskelijoiden 
kanssa ja toimme lisää mietit-
tävää toistemme liikeideoihin. 
Esittelimme liikeideamme ja 
yrityksemme kaikkien yhteis-
työkoulujen edessä, ja sen 
jälkeen siirryimme loosheihin, 
jossa opiskelijat saivat kiertää. 
Ihastelimme muiden tuotok-
sia, esittelimme sovellusta ja 
jaoimme ahkerasti käyntikort-
tejamme. Messut kokonaisuu-
dessaan mursivat jäätä opiske-
lijoiden välillä.

Messujen lisäksi koimme 
matkalla mahtavia kokemuksia. 
Heti toisena päivänä pääsimme 
päiväretkelle Firenzeen, missä 
tutustuimme erilaisiin museoi-
hin, ja ylipäätänsä kauniiseen 
kaupunkiin. Yksi vaikuttavim-
pia museoita oli kuuluisa Uf-
fizin taidemuseo Firenzessä. 
Myöhemmin viikolla päivä-
retkemme suuntautui Pisaan. 
Pääsimme katsomaan kuului-
saa Pisan kaltevaa tornia ja sen 
yhteydessä sijaitsevaa tuomio-
kirkkoa. Kaupungissa meillä 
oli vapaa-aikaa shoppailla ja 
tietenkin tutustuimme italialai-

seen ruokaan. Italiassa tutuiksi 
tulivat useaan otteeseen pizza, 
pasta, jäätelö sekä italialainen 
ravintolakulttuuri. 

Matka opetti sosiaalisia 
taitoja, esiintymistä, itsevar-
muutta, kärsivällisyyttä, yrit-
täjyyttä konferenssien kautta 
sekä tietysti, kuinka yritys 
perustetaan ja mistä osista se 
koostuu. Yllätyin siitä, kuinka 
paljon kielitaito voi kehittyä 
viikon aikana. Kynnys käyttää 
englantia jatkossa madaltui 
huomattavasti itsevarmuuden 
myötä. Kun sen on kokenut 
itse, tajuaa, mistä olisi jäänyt 
paitsi, jos ei olisi edes hakenut 
matkalle.

Ystävyyssuhteita solmittiin ja 
varmasti kaikilla jäi ikävä monia 
ihmisiä. Jäähyväisjuhlien jälkei-
senä päivänä lähdimme koti-
matkalle haikein mielin. Kaiken 
ajatteli olevan ohitse, mutta 
onneksi sosiaalinen media 
mahdollistaa yhteydenpidon 
pitkistäkin välimatkoista huo-
limatta.

Pyhäjoen lukion rehtorille 
Tauno Rajaniemelle kansain-
väliset projektit ovat tärkeä 
asia. Matka oli osa Erasmus-

projektia, jonka tehtävänä on 
yhdistää Eurooppaa. Projek-
tilla on suuria tavoitteita siitä, 
että opiskelijoille tulee tutuksi 
ja normaaliksi asiaksi työsken-
nellä eri kulttuureista tulevien 
nuorten kanssa. Tämän hank-
keen johtava ja keskeinen tee-
ma oli yrittäjyys ja sen historia. 

“Yhä enemmän ja enemmän 
suomalaisessa lukiossa koros-
tetaan sitä, että nuorten pi-
tää kasvaa osaksi Eurooppaa, 
osaksi maailmaa. Edes Euroop-
pa ei riitä. Projekti on ollut en-
siarvoisen tärkeä väline tämän 
opetussuunnitelman tavoit-
teen saavuttamiseksi. “

Kansainvälisessä ryhmässä 
työskentely on ollut opiskeli-
joille se iso tavoite. Toisaalta 
tavoite on ollut myös yrittä-
jyysajattelun -ja toiminnan 
ymmärtäminen osana euroop-
palaista kulttuuria. Kaikki maat 
pohtivat tätä samaa asiaa, 
mutta toteutukset ovat mo-
nella tapaa erilaisia. 

Rajaniemen mukaan henki-
lökohtaisesti suurin ja yllät-
tävin anti projektissa on ollut 
ymmärtää, että innovointi ja 
yrittäjyys ovat sama asia. Eri-
tyisesti Slovakian ja Tanskan 
tuomat ajatusmaailmat ja nä-

kökulmat viehättävät Rajanie-
meä, koska heidän ajattelunsa 
sopivat yhteen. 

“Tästähän nyt seuraa se, että 
saamme sekä tanskalaisia että 
slovakialaisia vieraita messuil-
le, koska heillä on annettavaa 
meille. Etelä-Eurooppalainen 
malli ajatella on omalla taval-
laan hyvä, mutta taas kauem-
pana Pohjoismaista. Toiminta-
tavat ovat niin erilaisia. “ 

Kun projekti on loppumai-
sillaan, Rajaniemi toivoo uusia 
hankkeita ja mahdollisuuksia. 

“Tässä voimakkaasti jo kat-
sellaan, että miten jatkuu. 
Meidän Venäjä-yhteistyömme 
täydentää tätä vuotta, kun 
tämä eurooppalainen projekti 
päättyy. Pyrimme myös osal-
listumaan eurooppalaiseen 
opettajakoulutukseen.”

Toukokuussa Pyhäjoen lukio 
sai vieraakseen venäläisiä opis-
kelijoita, ja vastavuoroisesti 
heidät majoittaneet oppilaat 
lähtevät vierailulle Pietariin. 
Messujen yhteyteenkin raken-
netaan yhteistyötä venäläisten 
kanssa. Pyhäjoen lukio on ha-
kenut myös rahoitusta Oulun 
lukioiden kanssa Pohjoismaista 
yhteistyöprojektia varten.

VICTORIA PELTONIEMI
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Pyhäjoen kunta | Pyhäjoki Municipality
Kuntatie 1, FI-86100 Pyhäjoki, Finland | +358 40 359 6000 | kunta@pyhajoki.fi

www.pyhajoki.fi

Pyhäjokitalon yleisötilaisuus

Aika:    Torstai 31.8.2017
Paikka:   Valtuustosali

Ohjelma

Klo 18.00  Tilaisuuden avaus, Valtuuston      
   puheenjohtaja Risto Kittilä

   Pyhäjokitalon hanke-esittely

Klo 18.10  Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen, 
   arkkitehti Pekka Lukkaroinen
Klo 18.20  Pyhäjoen kunta, kunnanjohtaja 
   Matti Soronen

Klo 18.30  YIT, hankekehitysjohtaja Tauno Kestilä

Klo 18.40  Fennovoima, Senior Advisor Juha   
   Nurmi
Klo 18.50  Keskustelua

Klo 19.00  Asemakaavallinen tarkastelu
    Ramboll, arkkitehti SAFA Saara    
   Melama

Klo 19.15  Keskustelua

Klo 19.30  Yhteenveto, Valtuuston 
   puheenjohtaja Risto Kittilä

Tervetuloa!

Pyhäjoen kunta

Viikon ajatus
Suomen kieli

on minulle ikkuna ja talo
minä asun tässä kielessä.

Se on minun ihoni.
Pentti Saarikoski
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Yhdessä niistä aineistona oli suomenirakilaisen kirjailijan Hassan Blasimin pakolaisten asemaa Euroopassa käsittelevä runo. 
Jonna Luodon analyysi Hassan Blasimin runosta laajeni näkemykselliseksi pohdinnaksi Euroopan kohtalonkysymyksistä. 

Ylioppilas sai arvosanaksi laudaturin.
Äidinkielen esseekoe edellyttää abiturientilta monenlaisia taitoja. 

Sen avulla punnitaan kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia, asioiden välisiä yhteyksiä ja syy- ja seuraussuhteita
 sekä soveltaa omaksuttuja tietoja.

Valioessee 2017
Äidinkielen esseekokeen tehtävänannot koskivat tänä keväänä muun muassa 

uskonnonvapautta, ylioppilaskirjoituksia ja älyteknologiaa. 

Paskanokka. Elintasopako-
lainen. Maahantunkeutuja. 
Rakkaalla lapsella on monta 
nimeä. Pakolaisvastainen il-
mapiiri on yleistynyt nyky-
päivän Euroopassa. Tämän 
huomaa myös itsekin pako-
laistaustainen Hassam Bla-
sim runossaan.

Runon otsikko ”Pakolainen 
paratiisissa, jonka nimi on 
Eurooppa” ei kuulosta pa-
halta. Paratiisi on positiivi-
nen sana, ja Eurooppahan on 
tunnettu hyvinvoinnistaan, 
eikö totta? Itse runo aihei-
neen on kuitenkin kaikkea 
muuta kuin auvoisa. Runos-
sa pakolainen on halveksit-
tu, alempiarvoinen ihminen. 
Häntä ei ole määritelty ihmi-
syytensä kautta, ei. Pakolai-
sen määräävin ominaisuus on 
pakolaisuus. Hän on objekti, 
jota tutkitaan apurahojen 
turvin kuten esinettä. Jopa 
auttavat ihmiset käyttävät 
häntä pelkkänä välineenä: 
”he olettavat kohtaavansa 
oman ihmisyytensä trage-
diasi kautta.”

Runon vastakkainasettelu 
on voimakasta. On olemassa 
”he” ja ”sinä”, jotka ovat eril-
lisiä toisistaan. Osapuolet 
elävät kuin eri todellisuuksis-
sa. Hallitsevampi osapuoli, 
alkuperäinen kansa, viettää 
turvallista eurooppalaista 
arkea. He seuraavat televisi-
osta pakolaiskriisin hukutta-
maa lasta ilman henkilökoh-
taisempaa yhteyttä. Samalla 
itse tapahtumien uhrit kärsi-
vät: ”He etsivät historiasta 
vastausta siihen, miksi tyttä-
resi palelee metsän kylmyy-
dessä.”

Siinä missä toiset kehit-
tävät itseään opiskelemalla 
historiaa, toisten kohtalo 
on Maslowin tarvehierarkian 
mukaisesti täyttää ensin pe-
rustarpeet, jotka ovat välttä-
mättömiä elossa säilymiselle. 
Runon kertoja on paennut 

saadakseen pitää henkensä. 
”Sinä pakenet kuolemaa”, jo 
runon ensimmäinen lause 
kertoo koetusta hädästä. 
Välissä on kuvattu pakolai-
sen elämää Euroopassa. Pako 
ei ollutkaan yksiselitteinen 
pelastus. Runo päättyy yk-
sinkertaiseen toteamukseen: 
”Sinä kuolet.” Ensin kuolema 
vältetään lähtemällä pois, 
mutta se tulee kuitenkin. 
Välissä oleva aika kuvataan 
katkerana, passiivisena ole-
misena.

Runossa ristiriidat ja 
konfliktit ovat kärjisty-
neet alkuperäisväestön ja 
maahanmuuttajien välillä. 
Halveksunta on molem-
minpuolista. Runon euroop-
palaiset kuvataan pinnallisi-
na, lintukotokuvitelmissaan 
varttuneina ihmisinä, jotka 
”juovat punaviiniä hätäko-
kouksen jälkeen keskustel-
lakseen kohtalostasi.” Runon 
kertojan tunteita kuvaa myös 
lause ”olet sekä vanhojen 
että nuorten painajainen.” 
Hän kokee olevansa vihattu. 
Alkuperäisväestö herjaa ja 
solvaa pakolaista.

Vihatekoja on ollut kautta 
aikojen. Historiasta on huo-
mattu, että tulehtunut ilma-
piiri enteilee yleensä suu-
rempia kriisejä. Natsi-Saksan 
tahi keskiajan noitavainojen 
esimerkkiä tarvitsee tuskin 
edes mainita. Vähemmistöt 
ovat helppoja kohteita. Ru-
nossa kuvataan yleistä viha-
mielisyyttä: mielenosoituk-
sia, tuhopolttoja ja rasistisia 
lehtiä. Efekti on kuitenkin 
todennäköisesti sama kuin 
Australiassa; tutkimus selvit-
ti, että 1,6 % heistä vastus-
taa maahanmuuttoa. Kuiten-
kin, kun kaikilta tutkittavilta 
kysyttiin, monenko prosen-
tin he arvioivat vastustavan 
maahanmuuttoa, he arvioi-
vat lähes 70 % vastustavan 
sitä. Vastustava taho oli ollut 

Pakolainen paratiisissa

enemmän esillä.
Runon rytmi perustuu tälle 

”minä vastaan muut” -ajatuk-
selle. Lähes jokainen lause 
alkaa persoonapronomineil-
la tai jonkun ihmisryhmän 
nimellä. Tämä kuvaa ilmapii-
riä, jossa ihmiset luokitellaan 
kategorioihin, joiden perus-

teella heidän ominaisuuksi-
aan arvioidaan. Ainoa poik-
keus lauseiden alkamisessa 
on kohta, jossa otetaan esil-
le menneisyys ja nykyhetki. 
Menneisyys unohtuu ensin 
ja sen palatessa nykyhetkes-
tä on mahdoton enää pois-
tua.

Runon puhuja ei ole on-
nellinen ilmapiirissä, johon 
hän on saapunut. Runon 
edetessä korostetaan, että 
paratiisi on eurooppalais-
ten, ei hänen. ”Sinä tuotat 
lapsia heidän paratiisiinsa”, 
todetaan. Tyytymättömyys 
ja onnettomuus näkyvät 

runossa. Kysymys kuuluu: 
onko puhuja pakolainen 
”paratiisissa” vai kotimaansa 
helvetissä? Mitä hän oikeasti 
pyrkii pakenemaan? Yleinen 
mielikuva, että pakolainen 
olisi onnellisempi päästyään 
turvaan, särkyy.

JONNA LUOTO

Ylioppilas Jonna Luoto.

Kuva: Iida Korpela



                                                                                                                                           P y h ä j o e n  K u u l u m i s e t  –  2 6 . 8 . 2 0 17 sivu 5

Niittotyöt ja 
vesakon raivaukset

Teetä tienvarsiniitot nyt, kun kasvusto on vielä vihreää. 
Tuoreena raivatun vesakon jälleenkasvu on hitaampaa, 

koska niittovaiheessa kasvu on vielä kesken, eikä 
lehtien ravinteet ole ehtineet kulkeutua kasvin juureen.

Urakointipalveluna:
- Niittotyöt

- Energiapuun korjuu

- Kesantojen ja vihernurmien niitot

- Maansiirtotyöt

- Pienet koneistustyöt

Jani Silvola
044 0435550

VICTORIA PELTONIEMI

Nuoria joskus ymmärretään 
väärin, ja erityisesti mopoilijoi-
ta kritisoidaan usein turhaakin. 
Joka kesä Facebookin Puskara-
dio-ryhmät täyttyvät ketjuista, 
joissa erityisesti vanhemmat ih-
miset kritisoivat mopoilijoiden 
käytöstä. Joskus tietysti tämä 
on aiheellista, ja siitä on hyvä 
huomauttaa. Usein kyseessä on 
vain pinttynyt periaate vastus-
taa mopoharrastusta. 

Nykyään, kun yhteyden pitä-
minen eri kaupunkien välillä on 
entistä helpompaa, naapurikau-
punkien mopoilijat ovat yhdis-
täneet voimansa. WhatsApp-
ryhmissä ratkotaan yhdessä 
mopojen vikoja, esitellään omia 
menopelejä, suunnitellaan tule-
via “miittejä” sekä tietysti tu-
tustutaan uusiin ihmisiin. 

Ryhmissä jäseniä voi olla jopa 
parisen sataa, ja miitteihin saa-
puu yleensä monia kymmeniä 
harrastajia. Tänäkin kesänä 
Raahen ja Pyhäjoen mopoi-
lijat ovat tavanneet toisiaan 
Raahessa. Miitti aloitetaan 
yleensä Pattijoen S-Marketin 
parkkipaikalta, josta siirrytään 
suunnitellun ajoreitin jälkeen 
“miittisuoralle” esittelemään 
taitoja ja juttelemaan muille. 

Poliisitkin ovat rauhanomaisesti 
paikalla pyörähtäneet useaan 
otteeseen ja tulleet tutuiksi 
mopoilijoille. Kun ymmärrys ja 
kunnioitus eri osapuolten kes-
kellä pelaa, ongelmaa ei synny.

“Mopoilussa on parasta ajele-
minen hyvällä porukalla ja kun 
pääsee nopeaa paikasta paik-
kaan“, Eetu Kähtävä

Mopopiireissä liikkuu paljon 
ihmisiä. Mukana ovat myös 
Aapo Riihijärvi (15) ja Eetu 
Kähtävä (17). Pojat käyvät mo-
lemmat Raahen ammattikoulua, 
Riihijärvi aloitti juuri metallialan 
ja Kähtävä suuntasi autopuo-
lelle. 

Riihijärvi kertoo toimineensa 
mopojen parissa jo 2-3 vuotta 
harrastuksenomaisesti, hänelle 
se voisi olla myös tuleva ammat-
ti. Kähtävän mukaan kyseessä 
on noin vuoden kestänyt muka-
va harrastus, josta hän innostui, 
kun sai mopokortin.

Pojat päätyivät “miittiporuk-
kaan” koulun ja yhteisten kave-
reiden kautta. Riihijärvi on osal-
listunut nyt yhteensä neljään 
miittiin Raahessa, Kähtävälle 
tuleva Päätösmiitti on ensim-
mäinen, ja tälle kesälle samalla 
viimeinen.

Huonoja puolia tähänkin har-

Mopoilua Pyhäjoella

rastukseen kuuluu. Rahanmeno 
voi olla melkoinen, kun mopoi-
hin hurahtaa. Riihijärvi kertoo, 
että hänellä mopoiluun on kulu-
nut kahdessa vuodessa tuhansia 
euroja, myös ympäri on tullut 
keulittua pariinkin otteeseen. 

Menopelejäkin Riihijärvellä on 
ollut jo viisi. “Onhan mopoilu 
välillä kallista, jos mopo hajoaa 
koko ajan ja bensaan menee ra-
haa”, Kähtävä kommentoi.

Molemmat pojat myös myön-

tävät ihmisten suhtautuvan 
huonosti, ja jopa vihaisesti 
mopoilijoihin. Syinä ovat perin-
teiset syytökset siitä, että mo-
poilijat eivät osaa liikennesään-
töjä sekä “missään ei saa ajaa 
tai olla”. Tämän takia Pyhäjoki 

tarvitsee harrastajille oman alu-
een, jossa muut asukkaat eivät 
häiriintyisi.  “Mopotalli olisi tosi 
mukava, ja joku iso asfalttialue, 
missä saisi olla rauhassa”, toi-
voo Riihijärvi.

Aapo Riihijärvi ja Skyteam Monkey vm2017.
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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

Sofia Sipilä

Victoria Peltoniemi

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 
(35) ilmestyy 
 >>  lauantaina 2.9.2017

Aineisto toimitettava 
 >>  tiistaina 29.8.2017 
 klo 17.00 mennessä

Painosmäärä 
 >>  vko 34:2600 kpl 
 >>  vko 35:2600 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

MIELIPIDE

50

60

0,40

Kuulumisten mielipiteet

Mielipidekirjoitusten enimmäismitta on puoli konekirjoitus-
liuskaa. Myös selkeitä käsin kirjoitettuja juttuja voi lähettää 
julkaistavaksi. Mielipiteen kirjoittaminen ei tietenkään maksa 
mitään. Nimimerkkikirjoituksia julkaisemme vain todella poik-
keustapauksissa. Kaikkien kirjoitusten mukana pitää olla kir-
joittajan nimi, osoite ja puhelinnumero. Kirjoitusten valinta, 
otsikointi, muokkaaminen ja lyhentäminen jäävät toimituksen 
tehtäväksi. Tekstejä ei palauteta. 

Mielipiteen voi lähettää sähköpostilla suoraan päätoimittajal-
le sari.hiden@edu.pyhajoki.fi 

Eläkeliitto Pyhäjoen yhdis-
tys ry

Ma 4.9. klo 11.00 Vapaaeh-
toispiirin ensimmäinen kokoon-
tuminen Iltaruskossa.

Su 19.11. teemme matkan Ou-
luun. Madetojasalissa esitetään 
klassikko-operetti Mustalais-
ruhtinatar.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot 
Anna-Liisalta 0400 778026

Lisätietoja toiminnastamme 
www.elakeliitto/pyhajoki

Pirttikosken maaseutunai-
set:

Hallituksen kokous tiistaina 
29.8.2017

Klo.18.00 kökkätuvalla. Ter-
vetuloa!

Pyhäjoen Metsästysseura 
hirviporukka 2017, kokous 

tiistaina 29.8.2017 klo 19.00 
majalla.

Raahen seudun Omaishoi-
tajat ja Läheiset ry

Tulossa: Ma 4.9. klo 13 omais-
taan hoitavien ruokailu pizzeria 
Marmariksessa, omakustan-
teinen. Ke 6.9. klo 10-15 Voi-
mauttava valokuva -työpaja 
Raahessa, vielä ehdit ilmoit-
tautua p. 044 551 6804/044 
551 6803. Yhdistys on nyt 
myös Facebookissa!

Kuollut: Reino Simon Rantala 
Pohjankylältä 84 v 11 kk 3 pv

Sanajumalanpalvelus kir-
kossa su 27.8. klo 10. Niko 
Rantanen. Kolehti Oulun hiip-
pakunnan toimintaan kasvatus-, 
diakonia- ja lähetystyössä. Ju-
malanpalveluksen jälkeen lähe-
tyskahvila.

Sururyhmä läheisensä me-
nettäneille alkaa ti 29.8 klo 13 
Sarpatissa. Perhekerho ke 30.8. 
klo 10 Sarpatissa. Tervetuloa 
kerhoon!

Jokikartanon hartaus to 
31.8. klo 13.30.

Metsäkirkot su 3.9.:
Pohjankylän metsästysma-

jalla su 3.9. klo 12.
Yppärin metsästysmajalla su 

3.9. klo 14.
Sanajumalanpalvelus kirkon 

tasanteella klo 18. 

Musiikkityö:
- La 2.9. klo 16 Kirkkokon-

sertti Soi virteni kiitosta 
Herran. Turun tuomiokirkon 
poikakuoro Chorus Cathedralis 
Iuniorum (CCI), johtaa Heik-
ki Rainio; urut Tomi Satomaa. 
Konserttia ovat sponsoroineet 
Woodcomp Oy sekä Oulaisten 
ja Raahen Osuuspankit.  Ohjel-
ma 10€.

 
Kuorot:
* Kirkkokuoro keskiviikkoi-

sin klo 18.30-20.00 srk-talolla 
(6.9. alkaen). Myös uudet laula-
jat ovat tervetulleita! Erityisesti 
mukaan toivotaan työikäistä 
väkeä / alttoja ja miesääniä.

* Lapsikuorot: Parhalahden 
koulu keskiviikkoisin klo 12.15-
12.45 (13.9. alkaen), Yppärin 
koulu torstaisin 

klo 11-11.30 (14.9. alkaen), 
Seurakuntatalo keskiviikkoi-
sin tai torstaisin (13.9./14.9. 
alkaen). Lapsikuororyhmiin on 
ilmoittauduttava! Ryhmä to-
teutuu, jos ilmoittautuneita on 
vähintään 8/ryhmä. 

Kuoroihin ilmoittautumiset 
ja tiedustelut kanttori Outi 
Krankille 4.9. mennessä p. 
050-3059 490 / outi.krank@
evl.fi. 

TULOSSA:

Ystäväkerho ke 6.9. klo 12.
Rovastikunnallinen Päihtee-

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

Martti ja Luther Juhlanäy-
telmä on esitetty jo Pyhäjoen 
seurakuntatalolla, mutta esi-
tyksen näkee vielä niin halutes-
saan 27.8. klo 14 alkaen Patti-
joen seurakuntakodilla.  

RY: 
Kerho pe 1.9. klo 17 Ry:llä.
Raamattuluokka la 2.9. klo 

19.30 Hannu Simosella.
Pyhäkoulu ja seurat su 3.9. klo 

13 Ry:llä.
Syysmyyjäiset pe 8.9. klo 

18.30 Ry:llä. 

www.pyhajoenseurakunta.fi   

Kirkkoherranvirasto p. 08-
433 119. Avoinna viikolla 35:  
ke 30.8. 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.

Pyhäjoen kunta | Pyhäjoki Municipality
Kuntatie 1, FI-86100 Pyhäjoki, Finland | +358 40 359 6000 | kunta@pyhajoki.fi

www.pyhajoki.fi

Valtuuston kokous pidetään keskiviikkona 30.8.2017 alkaen klo 18.00 
kunnantalon valtuustosalissa.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

- Kokousaikataulu 7-12/2017; valtuusto ja kunnanhallitus

- Kirkonseudun asemakaavan muutos – Hautausmaan uusi laajen-
nusalue / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

- Smart Windpower Oy:n kaavoitusaloite Puskakorvenkallion tuulivo-
imapuisto / Päivitetty kaavoitusaloite 6.3.2015 / Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen ilmoitus YVA-tarveharkinnasta / Uusittu kaavoitusa-
loite 11.5.2017 ja OAS

- Antolaina Pyhäjoen Jäähalli Oy:lle

- Parhalahden Kalastajainseura ry:n avustushakemus

- Omaisuuden myynti Pyhäjokisuun Vesi Oy:lle

- Pyhäjokisuun Vesi Oy:n suunnattu maksullinen osakeanti Pyhäjoen 
kunnalle

- Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
yhtymävaltuuston jäsenten vaali toimikaudeksi 2017-2021

- Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän osavuosikatsaus 
1.1.-30.4.2017

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkos-
sa 6.9.2017.

Risto Kittilä
valtuuston puheenjohtaja

Pyhäjoen kunta | Pyhäjoki Municipality
Kuntatie 1, FI-86100 Pyhäjoki, Finland | +358 40 359 6000 | kunta@pyhajoki.fi

www.pyhajoki.fi

Kuulutus vireillä olevasta luonnonmuistomerkin 
rauhoituslupahakemuksesta

Reijo Rajaniemi hakee omistamallaan tilalla Rajakartano RNo 
625-406-22-16 olevalle vanhalle suurelle petäjälle rauhoittamis-
ta luonnonmuistomerkkinä. 
Ennen päätöksentekoa varataan asianosaisille ja muille tilaisuus 
tehdä asian johdosta muistutuksia ja kertoa mielipiteensä 
hankkeesta. Mahdolliset muistutukset ja kannanotot hakemuk-
seen tulee jättää 31.8.2017 mennessä kuulutuksessa tarkem-
min annetuin ohjein. Myös puuhun ja paikkaan liittyvät tarinat 
ja kertomukset ovat tervetulleita. 
Lisätietoja tähän luonnonmuistomerkin rauhoitushakemuk-
seen liittyen asiaa valmistelevalta ympäristösihteeri Vesa Ojan-
perältä puh. 040 359 6073 ja sähköpostilla vesa.ojanpera@py-
hajoki.�.
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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


