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MIIA PIETILÄ 

Emilia Malinen on 17 
-vuotias Oulun Lyseon IB-
linjan opiskelija. Viime vuon-
na hän päätti alkaa toteut-
taa pitkäaikaista haavettaan 
lähteä vaihtoon ulkomaille. 
Vaihtoon lähdön valmiste-
lemisen Emilia aloitti tutki-
malla erilaisia järjestöjä sekä 
nettisivuja, joiden kautta 
vaihtoon voisi lähteä. Vii-
me vuoden kesäkuun alussa 
nuori nainen otti yhteyttä 
Universal Playersin järjes-
töön. Järjestöstä vastattiin 
nopeasti ja ensimmäinen 
tapaaminen järjestettiin 
Tampereelle. Tapaamisen jäl-
keen alkoi mahdollisuuksien 
arviointi stipendeihin sekä 
monien paperien ja lomak-
keiden täyttö. 

Universal Players on jär-
jestö, jonka kautta nuoret 
voivat hakea yleensä har-
rastuksen sekä hyvän kou-
lumenestyksen kautta opis-
kelijaksi vaihtoon. Järjestö 
auttaa nuoria saamaan sti-
pendejä kouluihin. 

Emilialle mahdollisuus sti-

pendiin tarjoutui jääkiekon 
kautta; hän on pelannut jää-
kiekkoa noin yhdeksän vuot-
ta. USA:n kouluissa jääkiek-
kokausi kestää vähemmän 
aikaa mitä Suomessa. Emilia 
valitsee itselleen jääkiekon 
lisäksi myös syksylajin ja ke-
vätlajin. Häntä kiinnostavat 

maahockey ja lacrosse. Täl-
lä hetkellä hänen kanssaan 
samaan kouluun on lähdös-
sä Suomesta kolme muuta 
opiskelijaa. 

Vaihtoon lähtemisessä Emi-
liaa kiinnostaa eniten päästä 
näkemään vieraan maan ar-
kea sekä oppia kieltä: “Sa-
malla haluan myös haastaa 

Amerikkaan vaihtoon

itseäni opiskeluissa vieraalla 
kielellä.” Hän on kerennyt 
opiskella jo vuoden Suo-
messa englanninkielisessä 
lukiossa, mutta vapaa-aikana 

sekä osittain myös koulussa 
on käytetty kuitenkin suo-
men kieltä. USA:ssa täytyy 
osata pärjätä kokonaan vie-
raalla kielellä.

Emilia menee USA:ssa kou-
luun nimeltä Hebron Acade-
my, joka on pohjoisamerik-
kalainen sisäoppilaitoksen 
tapainen koulu. Amerikassa 
hän asuu kampuksella, jossa 
tulee jakamaan asuntolahuo-
neen huonetoverin kanssa 
seuraavan vuoden ajan. Kou-
lu sijaitsee Mainessa, joka 
on Yhdysvaltojen osavaltio 
Uuden-Englannin alueella 
Koillis-Yhdysvalloissa. Asu-
kasmäärä Mainessa on noin 
reilu miljoona ihmistä.

Vaihtoon lähtemisen val-
mistautuminen on ollut iso 
työ sekä se on vienyt paljon 
aikaa. Emilia kävi Helsingis-
sä kielikokeessa sekä myös 
tekemässä SAT-kokeen. SAT 
on koe, joka tehdään yleensä 
High Schoolin jälkeen, kun 
haetaan Collegeen. Emilialla 
oli myös Tampereella orien-
taatiopäivä, jossa käytiin 
läpi esimerkiksi lentoja sekä 
vaihdossa olleet oppilaat ja-
koivat siellä omia kokemuk-
sia. Kun koulupaikka selvisi, 
Emilian täytyi hakea viisumia 
Helsingissä. Lisäksi piti käy-
dä lääkärintarkastuksessa 

sekä ottaa monia rokotuksia 
hakuprosessin aikana. Kou-
lussa on myös tietynlainen 
pukeutumiskoodi, joten sitä 
varten hänen on täytynyt 
käydä ostamassa muutamia 
vaatteita: “Muuten vaihtoon 
lähteminen on vain rullannut 
eteenpäin vanhempien isolla 
avustuksella.”

Lähtö USA:han on elo-
kuun lopussa. Vaihtoon hän 
lähtee yhden lukuvuoden 
ajaksi, mistä on mahdollista 
jatkaa myös toiseksi vuodek-
si. Häntä ei vielä oikeastaan 
paljoa jännitä tuleva matka, 
mutta Emilia kuitenkin toi-
voo sopeutuvansa uuteen 
paikkaan hyvin. Lähtöä ja 
sen valmistelemista on ol-
lut alusta alkaen tukemassa 
perhe sekä ystävät, jotka 
suhtautuvat kannustavasti 
vaihtoon. Emiliasta tuntuu 
mahtavalta päästä toteut-
tamaan pitkään kestänyttä 
unelmaansa. Hän odottaa 
innolla tulevaa matkaa ja elä-
mää USA:ssa. 

”Lähtöä ja sen 
valmistelemista 
on ollut alusta 
alkaen tukemassa 
perhe sekä ystävät, 
jotka suhtautuvat 
kannustavasti 
vaihtoon.”

Vaihtovuosi on Emilia Malisen pitkäaikainen unelma.

Malinen kavereidensa Miia Pietilän, Hilja Raution, Ilari Luodon, Antton Muikkulan, Lassi Krankin, Niko Haapakosken, Mikko Louhimaan, Milja 
Kauralan ja Sonja Sepän kanssa. Edessä Julius Yrjänä ja Rasmus Hökkä. 
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Pyhäjoen messut ovat suu-
ri jokavuotinen lukion toisen 
vuosiluokan projekti. Messujen 
järjestäminen on täysin opis-
kelijoiden vastuulla. Projekti 
on suuri, mutta palkitseva. Se 
opettaa opiskelijoille monenlai-
sia taitoja kuten laskutusta sekä 
organisointia.

Messujen tekeminen alkaa 
pikkuhiljaa jo lukion ykkösluo-
kalla. Todellinen työ kuitenkin 
alkoi jo kesälomalla. Kesälomal-
la oli hyvä aloittaa mainosten 
myyminen Pyhäjoen messuleh-
teen; koko messutiimi myi mai-
noksia. Lisäksi samaan aikaan 
alettiin myydä loosheja ja mark-
kinapaikkoja. 

Ohjelman miettimisessä ja 

Näin valmistellaan Pyhäjoen messuja
järjestämisessä on myös pal-
jon työtä. Messuilla asioista 
päätetään paljon yhdessä sekä 
asioista keskustellaan yleensä 
koko ryhmän kanssa. Ohjelmaa 
mietitään moneen otteeseen, ja 
kaikki jakavat keskenään ideoi-
ta. Tämän vuoden messuilla oh-
jelmaan kuuluvat perinteisesti 
suositut muotinäytös ja panee-
likeskustelu. Lisäksi lavalla näh-
dään Pyhäjoelta kotoisin oleva 
iskelmälaulaja Marja Pisilä eli 
Maikki sekä tanssia.

Tänäkin vuonna olemme 
messutiimin kanssa halunneet 
järjestää myös viime vuonna 
olleen aktiviteettialueen. Sieltä 
löytyvät Bodyzorb-pallot sekä 
sumopainia. Lisäksi olemme 
myös järjestäneet Pyhäjoen 
vapaa-aikatoimen kanssa yh-
teistyössä Escape-roomin. Se 
on tosielämän pakopeli, jossa 

koitetaan arvoituksia ratkaise-
malla päästä ulos huoneesta 
ennen ajan loppumista. Hevo-
sista kiinnostuneille messuilta 
löytyy myös talutusratsastusta 
pienellä ponilla!

Pyhäjoen messujen teemana 
on tänä vuonna Suomen taival 
ja tulevaisuus. Olemme myös 
virallisesti mukana Suomi 100 
-hankkeessa. Suomi tuleekin 
näkymään monin tavoin mes-
suilla. Tulemme heijastamaan 
kauniita luontokuvia Suomesta 
messusalin seinälle. Lavaa ko-
ristelemme sinisen ja valkoisen 
sävyillä. Muotinäytöksessä tul-
laan myös näkemään tänä vuon-

na jotain uutta, sillä olemme li-
sänneet juhlamuotinäytökseen 
mukaan myös kansallispukuja. 

Messujen järjestämisessä on 
edessä vielä todella iso työ, 
mutta messut ovat jo hyvässä 
vauhdissa menossa eteenpäin. 
Kakkosluokkalaisilla edessä on 
vielä iso viimeinen rutistus, että 
saamme kaiken valmiiksi suurta 
messupäivää varten!

*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 toi-
mittajien 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 toimi-
tuksessa tai PYYTÄÄ ilmoituksensa/juttunsa sähköpostilla nähtäväkseen.

Sari Hidén

Kuulumisten aakkoset
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Riia Tiikkaja on 22 -vuotias 
Helsingin yliopiston molekyy-
libiotieteiden opiskelija. Mo-
lekyylibiotieteiden koulutus-
ohjelma tarjoaa opiskelijoille 
ajanmukaisen yleiskuvan bio-
tieteiden osa-alueista sekä 
laajat tiedot geeneistä, so-
luista ja eliöistä. Lisäksi mole-
kyylibiotieteissä opiskellaan 
bioinformatiikkaa ja laborato-
riotutkimuksen menetelmiä. 
Koulutusta voi soveltaa esimer-
kiksi lääketieteessä, bioteknii-
kassa, maa- ja metsätaloudessa 
sekä bio-, elintarvike ja ravitse-
mustieteissä. 

Riia valmistui vuonna 2014 
Pyhäjoen lukiosta. Samana ke-
väänä, kun nuori nainen kirjoitti 
ylioppilaaksi, hän kävi lääketie-
teen pääsykokeissa lähinnä ko-
keilumielessä, sillä lukumotivaa-
tiota lukemiseen ei oikeastaan 
enää ollut ylioppilaskirjoitusten 
jälkeen. Riia jäikin lukion jäl-
keen välivuodelle, jonka aikana 
hän teki töitä, vietti lomaa sekä 
seuraavana keväänä alkoi val-
mistautua uusiin pääsykokeisiin. 

Välivuoden jälkeen alkoi uu-
destaan hakeminen yliopis-
toon. Riia haki korkeakoulujen 
yhteishaussa keväällä 2015 
opiskelemaan lääketiedettä 
sekä molekyylibiotieteitä. Mo-
lekyylibiotieteiden koulutusoh-
jelman pääsykokeissa testattiin 
pääasiassa lukion kemian ja 
biologian kurssien osaamista. 
Pääsykokeisiin hän valmistautui 
lähinnä kertaamalla juuri näi-
den kurssien sisältöä. Pohjatyö 
oli kuitenkin jo valmiiksi tehty 

lukion aikana, sillä Riia kirjoitti 
molemmat aineet ylioppilaskir-
joituksissa. Koulupaikan hän sai 
Helsingin yliopistosta bio- ja 
ympäristötieteellisestä tiede-
kunnasta. Yliopistoon hän pää-
si sisälle ylioppilaskirjoitusten 
sekä valintakokeen perusteella, 
mutta sisään on myös mahdol-
lista päästä pelkän pääsyko-
keen kautta. 

Ensimmäistä kertaa Riia tör-
mäsi molekyylibiotieteisiin ne-
tissä, kun tutki erilaisia jatko-
opiskelumahdollisuuksia. Hän 
oli pitänyt erityisesti lukion 
biologian viimeistä kurssia 
mielenkiintoisena, ja koulutus 
sisälsi juuri niitä asioita. Suu-
rin osa molekyylibiotieteiden 
opiskelijoista on päätynyt 
koulutusohjelmaan hakiessaan 
opiskelemaan lääketiedettä. 
Lääketiedettä on vaikea pääs-
tä opiskelemaan, joten mo-
lekyylibiotieteet ovat hyvä 
kakkosvaihtoehto. Koulutuk-
sen jälkeen on periaatteessa 
mahdollista työllistyä samoihin 
töihin kuin lääketieteen tutki-
muspuoleltakin.

Riia aloitti yliopisto-opinnot 
syksyllä 2015 ja aikataulun 
mukaan tarkoituksena olisi val-
mistua keväällä 2020. Koulu-
tuksen tutkintonimikkeet ovat 
luonnontieteiden kandidaatti 
ja filosofian maisteri. Ensin suo-
ritetaan kolme vuotta kestävä 
kandidaatin tutkinto, jonka jäl-
keen kahden vuoden maisterin 
tutkinto. Kun on valmistunut 
molekyylibiotieteistä, voi työl-
listyä esimerkiksi erilaisiin asi-
antuntijatehtäviin yliopistoissa, 
yrityksissä ja tutkimuslaitok-

sissa. Eri suuntautumismah-
dollisuuksia on paljon, ja ne 
riippuvat omista mielenkiinnon 
kohteista. Esimerkiksi sivuaine-
valintojen kautta voi säädellä 
tulevaisuuden työmahdolli-
suuksia.

Molekyylibiotieteiden opiske-
lu koostuu pääasiassa erilaisista 
luentokursseista ja lisäksi tie-
don soveltamista käytäntöön 
harjoitellaan erilaisilla labora-
toriotyökursseilla. Pääasiassa 
osaamista testataan tenteissä 
ja lisäksi osaan kursseja liittyy 
erilaisia tehtäviä. Yliopistossa 
opiskelu on aika itsenäistä ja 
vapaata. Vastuu omasta opiske-
lusta ja opintojen tekemisestä 
on itsellä. Riialle opiskeluissa ei 
ole varsinaisesti mitään huonoa 
puolta. Mutta kun ala on niin 
laaja, niin välillä tulee asioita, 
jotka eivät niin kiinnosta. Vas-
tapainona on kuitenkin paljon 
asioita, jotka ovat mielenkiin-
toisia: “Valinnan vaikeus yleen-
sä tulee, kun olisi niin paljon 
kaikkea mikä kiinnostaa ja mistä 
olisi tulevaisuudessa hyötyä, 
mutta aika ei vaan millään riitä 
kaikkeen.”

Riia kiinnostavat erityisesti 
genetiikka eli perinnöllisyystie-
teet ja bioinformatiikka, joten 
hän pitää todennäköisenä tu-
levaisuuden työpaikkana jotain 
näihin liittyvää. Esimerkiksi syö-
pätutkimus voisi olla mielen-
kiintoista. Bioinformatiikassa 
keskitytään enemmänkin tieto-
koneella tapahtuvaan työhön, 
jossa tutkimuksesta saatava 
datamäärä käsitellään erilaisten 
ohjelmien avulla ja pyritään siitä 
tulkitsemaan tuloksia.

Urana molekyylibiotieteet

Kirjastotoimenjohtaja Heikki Lahnaoja kirjavinkkasi kirjoja Saaren koulun 7 B luokalle.

Kirjastovierailu

Mia Valtonen, Veera Koskela, Enni Rantala ja Eero Niemelä löysivät kirjastosta mieleistä luettavaa. 

Riia Tiikkaja on Pyhäjoen lukion kevään 2014 abiturientti.
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PYHÄJOEN MONITOIMITALON MYÖNNETYT 
KÄYTTÖVUOROT 29.8.2017
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Pyhäjoen koulukeskuksessa 
on viikon kuluttua kuhinaa. Sa-
loisten Reipas järjestää silloin 
sprinttisuunnistuksen avoimet 
Pohjois-Pohjanmaan aluemes-
taruuskilpailut  ja kansalliset 
suunnistuskilpailut. Sprintin 
luonteen mukaisesti suunniste-
taan nyt asutun alueen sisällä. 
Ja rasteja on sijoitettu myös ai-
van rakennusten läheisyyteen.

Kisojen järjestäminen näin 
asutulla alueella vaatii runsaas-
ti yhteistyötä. Reippaalaiset 
kiittävät alueen maanomistajia, 
jotka ovat suhtautuneet suo-
peasti alueensa käyttöön kisa-
areenana. Reitit on laadittu 
siten, että kaikki suunnistajien 
oikeaa reittiä sivuavat asuk-
kaat on jo etukäteen puhutel-
tu. Suunnistuksen luonteesta 
johtuen joku saattaa kuitenkin 
hieman harhaantua optimirei-
tiltä. Joten toivomme alueen 
asukkailta ymmärrystä heitäkin 
kohtaan. 

Tarvittaessa karttaan on mer-
kitty kielletty alue, jolla kulke-
minen merkitsee automaatti-
sesti suorituksen hylkäämistä. 
Ratamestarit Marko Kuusikko 
ja Panu Peisa toivovat, että 

Saaren alueella suunnistetaan 
ensi lauantaina

Yppärin Urheilijat, 
Merimajan kisa I ja II (pk)

 

su 27.8.2017, Merimajan kenttä, Yppäri
Merimajan kisa I:

M kiekko
1. Johan Åkerlund IFLänken 49,12
2. Mikko Martinmäki VihU 46,66
3. Antti Martinmäki VihU 44,14

P15 kiekko
1. Tommi Sliden YppU 30,78

M50 kiekko
1. Markku Martinmäki VihU 27,52

M55 kiekko
1. Juha Hietala YppU 44,45

M60 kiekko
1. Olavi Roivainen SalSa 37,92

Merimajan kisa II:
P15 kiekko

1. Tommi Sliden YppU 31,35

M50 kiekko
1. Johan Åkerlund IFLänken 56,74

M55 kiekko
1. Juha Hietala YppU 42,37

M60 kiekko
1. Olavi Roivainen SalSa 36,90

Saaren alueella asuvat ja lau-
antaina liikkuvat huomioivat ki-
sapäivän suunnistajat. Lähinnä 
Vanhatien ylityskohdissa ovat 
liikenteen valvojat, jotka py-
säyttävät tarvittaessa myös au-

Tältä näyttää sprinttikartta. Tie on kiellettyä aluetta ja ylityspaikka merkitty.

toliikenteen suunnistajien kulun 
turvaamiseksi.

Kaksivaiheisen kisan  AM- 
osuus alkaa aamupäivällä klo 11. 
Tiivistahtinen kisa kestää pari 
tuntia, jonka kuluessa homma 
pannaan pakettiin. Iltapäivällä 
on vuorossa kansallinen kilpai-
lu. Tässä ensimmäiset startit 
tapahtuvat klo 14. Ja tämänkin 
kisan kokonaiskesto on parin 
tunnin luokkaa.

Kisakeskuksena tomii monitoi-
mitalo, jonka ympärille raken-
tuvat viimeiset rastit ja maali. 
Kisoihin odotetaan pariasataa 
suunnistajaa, joten Saaren alu-
een kadut ja kujat ovat varsin 
vilkkaassa käytössä. Myös kai-
killa kiinnostuneilla on mahdol-
lisuus osallistua suunnistuksiin 
kuntosuunnistuksen muodossa. 
Kympin karttarahalla pääsee 
rasteille klo 14 jälkeen.

Seuraavan keskiviikon kun-
torastit suunnistetaan tällä 

sprinttikartalla. Pyhäjokisilla on 
tällöin mainio mahdollisuus tu-
tustua Juha Grekulan ja Panu 
Peisan laatimaan karttaa. Tämä 
kartta tulee myös palvelemaan 
myöhemmin keskustan kouluja 
lähiliikuntapaikkana.

Muistetaan siis lauantaina 
9.9.: Kun ihmisen rintaan lai-
tetaan numerolappu, hänen 
havaintokykynsä heikkenee 
huomattavasti. Ja kun putkinä-
köinen suunnistaja tulee kovaa 
vauhtia kohti, niin viisaampi 
aina väistää.
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Joku oli voimansa tunnossa heittänyt ” Lepikon uimapaikan” 
pelastusrenkaan jokeen.

Suuret kiitokset isoille pojille, joita kävin Pizzeriassa pyytä-
mässä apuun. Seuraavana päivänä sain ilokseni todeta, että 

rengas roikkui puussa. 
Mukavaa syksyä!

Eva

Eläkeliitto Pyhäjoen yhdis-
tys ry.

ma 4.9. vapaaehtoispiiri klo 
11.00 Iltaruskossa

to 7.9. Karaokekerho klo 
17.00 Iltaruskossa

ma 11..9.Harmaahapset klo 
18.00 Iltaruskossa

ti 12.9. Päiväkahvit klo 12.00 
Seurakuntatalolla. Vierailijana 
Marja ”Maikki” Pisilä.

Lisätietoa toiminnasta www.
elakeliitto/pyhajoki

MTK Pyhäjoki: Tulossa MTK-
tanssit Merimajalla 23.9. Klo 
19 alkaen ohjelmaa MTK jäse-
nille, kaikille avoimet tanssit klo 
20-00.30. Lippu MTK jäsen-
kortilla 10€, muille 13€. Ota 
siis jäsenkortti mukaan, tai hae 
sähköinen jäsenkortti Repusta!

Pyhäjoen kotiseutuyhdistys 
ry:n johtokunnan kokous Päivin 

mökillä keskiviikkona 7.9.2017 
kello 18 alkaen. Tervetuloa.

Pyhäjoen maa-ja kotitalo-
usnaiset. Kökkä Iltaruskossa 
7.9.2017 klo 18.30. Keskustel-
laan  messuista ja syysretkestä! 
Syksyä odotellessa kutsujana 
Anneli. Tervetuloa!

Syysretki 12-15.10.2017 
Hotelli Kivitippuun Lappajär-
velle.Lähdetään joukolla tutus-
tumaan uudistettuun kylpy-
lään! Sitovat ilmoittautumiset 
10.9.2017 mennessä Annelille 
puh 0404115061.

Raahen seudun Omaishoi-
tajat ja Läheiset ry. Ma 4.9. 
klo 13 omaistaan hoitavien/
hoitaneiden ruokailu pizzeria 
Marmariksessa, omakustantei-
nen.

Kuollut:  Anna-Liisa Niemelä 
Pohjankylältä 82 v 11 kk 3 pv

Metsäkirkot :

Pohjankylän metsästysmajal-
la su 3.9. klo 12.
Yppärin metsästysmajalla su 
3.9. klo 14.
Sanajumalanpalvelus kirkon 
tasanteella 3.9. klo 18. Kolehti 
Kristilliseen nuoriso- ja opiske-
lijatyöhön Kansan Raamattu-
seuran kautta. Lähetyskahvila 
seurakuntatalolla jumalanpalve-
luksen jälkeen.

Omaishoitajien ryhmä Pisa-
ra kokoontuu ma 4.9. klo 13 
Pizzeria Marmariksessa. Ruoka 
omalla kustannuksella.

Perhekerho ke 6.9. klo 10 Sar-
patissa. Hyvällä säällä ollaan 
kirkkopuistossa.

Ystäväkerho aloittaa ke 6.9. 
klo 12 seurakuntatalolla. Har-
taus, kahvit, arvontaa ja vieraa-
na Marjo Luoto-Harjuhaahto. 
Tervetuloa uudet ja vanhat ker-
holaiset !

4- ja 70-vuotiaiden juhla to 
7.9. klo 18 seurakuntatalolla. 

Messu su 10.9. klo 10 kirkossa. 

Musiikkityö:

La 2.9. klo 16 Kirkkokonsert-
ti Soi virteni kiitosta Herran. 
Turun tuomiokirkon poikakuo-
ro Chorus Cathedralis Iunio-
rum (CCI), johtaa Heikki Rainio; 
urut Tomi Satomaa. Konserttia 
ovat sponsoroineet Woodcomp 
Oy sekä Oulaisten ja Raahen 
Osuuspankit.  Ohjelma 10€.

Kuorot:

Kirkkokuoro keskiviikkoisin 
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 Kran-
kille 4.9. mennessä p. 050-
3059 490 / outi.krank@evl.fi. 

TULOSSA:

Sururyhmä ti 12.9. klo 13 Sar-
patissa. Vielä ehtii mukaan.

Lähimmäiskahvit ja ruoan-
jako to 14.9. klo 13 – 14.30 
Iltaruskossa, Pappilantie 3. Al-
kuhartaus. Oma kassi mukaan.
 

Syksyn Tasauspäivä sunnun-
taina 17.9. Tasauspäivän myyjäi-
set seurakuntatalossa jumalan-
palveluksen jälkeen. Myynnissä 
syksyn satoa, leivonnaisia, käsi-
töitä ja pika-arpoja. Myytävää 
otetaan vastaan. Tervetuloa 
lähetyskahvilaan ja tasaamaan. 

Raamattupiiri aloittaa ma 
18.9. klo 18 Sarpatissa. Terve-
tuloa mukaan.

RY: 

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. 
Pyhäkoulut su 10.9. klo 12 Juk-
ka Nuoralalla ja Tuomas Mylly-
mäellä.

www.pyhajoenseurakunta.fi 
  

Kirkkoherranvirasto p. 08-
433 119. 
Avoinna 4.9. alkaen ma 8-12, 
ti  12-16  ja  to  11-14.
Tarvittaessa voitte ottaa yhtey-
den kirkkoherra Jukka Maliseen 
p. 040 505 0016.
Kirkko, seurakuntatalo, kirkko-
herranvirasto, taloustoimisto ja 
Sarpatti sijaitsevat kaikki 
osoitteessa Vanhatie 27, 
86100 Pyhäjoki.

Metsäkirkot su 3.9.
klo 12 Pohjankylän metsästysmajalla

klo 14 Yppärin metsästysmajalla

klo 18 Kirkossa kirkon takana olevalla tasanteella 
sään salliessa , muutoin kirkossa

 Tervetuloa!
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Luonnonmuistomerkin rauhoitushakemuksia 

Pyhäjoen kuntaan on tullut vireille seuraavat vanhojen petäjien 
rauhoitushakemukset yksityisen omistamilla mailla:

1. Ns. Viisarintanhuan kaksi petäjää tilalla Rooppi rno 625-406-33-3  
Petäjäsojan tien varressa Yppärin kylällä

2. Roopin hevoshaan yksi petäjä tilalla Rooppi rno 625-406-33-3 
tilakeskuksen yhteydessä Yppärin kylällä

3. Ns. Hollihaan kaksi isoa petäjää tilalla Sillanpää rno 625-406-8-36 
Rannanmäentien varressa Yppärin kylällä

Hakemusten kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Pyhäjoen 
kunnantalolla 25.8.-11.9.2017. Ennen rauhoituspäätöksen tekoa 
asianosaisille varataan nähtävilläpidon ajan tilaisuus tehdä hakemuk-
sista muistutuksia ja myös muilla on mahdollisuus ilmaista asiassa 
mielipiteensä osoitteella Pyhäjoen kunta, Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki. 
Lisätietoja asiassa antaa ympäristösihteeri Vesa Ojanperä puh 040 
359 6073, s-posti vesa.ojanpera@pyhajoki.� 
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Luonnonmuistomerkin rauhoitushakemuksia 

Suomi 100 teemalla Pyhäjoen kuntaan on tullut vireille seuraavat 
luonnonmuistomerkkien rauhoitushakemukset Pyhäjoen kunnan ja 
yksityisen omistamilla mailla:

1. Helaakosken petäjä yksityisen maalla tilalla Koskenranta Rno 
625-404-4-54 osoitteessa Helaakoskentie 156, Pirttikoski.

2. Pyhäjoessa olevan Yläsalon saaren eteläosan iso petäjä Pyhäjoen 
kunnan omistamalla maalla tilalla Alasalo Rno 625-404-4-38 
Pirttikosken kylällä 

3. Mäkelän isopetäjä yksityisen maalla tilalla Kangas-Mäkelä Rno 
625-404-8-24 tilan pihapiirissä osoitteessa Ylisenojantie 71, Pirttikoski

Hakemusten kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Pyhäjoen 
kunnantalolla 29.8.-13.9.2017. Ennen rauhoituspäätöksen tekoa 
asianosaisille varataan nähtävilläpidon ajan tilaisuus tehdä hakemuk-
sista muistutuksia ja myös muilla on mahdollisuus ilmaista asiassa 
mielipiteensä osoitteella Pyhäjoen kunta, Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki. 
Lisätietoja asiassa antaa ympäristösihteeri Vesa Ojanperä puh 040 
359 6073, s-posti vesa.ojanpera@pyhajoki.� 

Yppärin Urheilijat, 
Merimajan kisa I ja II (pk)

 

su 27.8.2017, Merimajan kenttä, Yppäri
Merimajan kisa I:

M kiekko
1. Johan Åkerlund IFLänken 49,12
2. Mikko Martinmäki VihU 46,66
3. Antti Martinmäki VihU 44,14

P15 kiekko
1. Tommi Sliden YppU 30,78

M50 kiekko
1. Markku Martinmäki VihU 27,52

M55 kiekko
1. Juha Hietala YppU 44,45

M60 kiekko
1. Olavi Roivainen SalSa 37,92

Merimajan kisa II:
P15 kiekko

1. Tommi Sliden YppU 31,35

M50 kiekko
1. Johan Åkerlund IFLänken 56,74

M55 kiekko
1. Juha Hietala YppU 42,37

M60 kiekko
1. Olavi Roivainen SalSa 36,90

MIELIPIDE
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 

Aihetta kiitokseen



P y h ä j o e n  K u u l u m i s e t  –  2 . 9 . 2 0 17sivu 8


