
PYHÄJOEN

KUULUMISET
P Y H Ä J O E N  L U K I O N  T U O T T A M A  J O U K K O J U L K A I S U

L A U A N T A I  2 3 . 9 . 2 0 17  –  V I I K K O  3 8

VENLA IMPOLA

Anja Impola haluaa hoitaa 
Pyhäjoen kunnan yhteisiä 
asioita ja kehittää kotikun-
taa. Impola haki mukaan 
kunnallispolitiikkaan ensim-
mäisen kerran 9 vuotta sit-
ten ja pääsi silloin valtuus-
toon. Neljä vuotta sitten 
hän jäi varasijalle, ja nyt is-
tuu taas valtuustossa. 

Yppärissä asuvalla vaikut-
tajalla on ollut yhteinen yri-
tys miehensä Timon kans-
sa ensi vuonna 30 vuotta. 
Pyhäjoen Rakennus Oy:n 
sihteerin töiden lisäksi lapsi-
rakas Anja työskentelee per-
hepäivähoitajana Pyhäjoen 
kunnassa. Impola valmistui 
ammattiinsa vuonna 2013, 
kun omat lapset olivat jo 
kouluikäisiä. 

Nyt kolmestatoista lapses-
ta enää kolme nuorinta asuu 
kotona, mummulassa, jonne 
kaikki 46 lastenlasta ovat 
aina tervetulleita. Perhe on 
suhtautunut hienosti äidin 
valtuustotyöhön ja kokouk-
siin osallistumisiin. “Myös 
kotityöt on hoidettu, kun 
tulen kotiin”, Anja iloitsee. 

Valtuuston kokous on ker-
ran kuukaudessa ja halli-
tuksen kokous joka toinen 
maanantai, jossa valtuuston 
varapuheenjohtajana Impo-
lalla on oikeus olla mukana: 
“Hallituksen kokouksissa 
valmistellaan valtuustossa 
esiteltävät asiat, mikä auttaa 
olemaan paremmin perillä 
asioista valtuustossa.” Lisäk-
si aikaa kuluu asioihin tutus-
tumiseen ennen kokouksia 
ja oman mielipiteen muo-
dostamiseen. Vaikka aikaa 
meneekin paljon, se ei ole 
tylsää tai rankkaa. Hän tyk-
kää istua kokouksissa. Myös 
varapuheenjohtajan rooli 
ei ole tuntunut rasittavalta, 
eikä hän ole joutunut vielä 
vetämään kokouksia. 

Valtuutettuja on yhteensä 
21 ja heistä 14 on Keskus-
tapuolueesta, kuten Impola 
itsekin. Hän kokee Keskus-

tapuolueen omakseen ja sen 
arvot lähimmäksi omiaan. 
Keskustaryhmä kokoustaa 
ennen jokaista valtuuston 
kokousta sekä tarpeen tul-
len useammin. Esimerkik-
si uuden valtuustokauden 
alussa pidettiin useita ko-
kouksia. Impola on tyyty-
väinen Keskustan ryhmän 
toimivuuteen: “Se on todella 
keskusteleva ryhmä, jossa 
on helppo tuoda oma mieli-
pide esille.”

Impolaa kiinnostavat val-
tuustossa kunnan kehittämi-
selle tärkeät asiat esimerkiksi 
lasten päivähoidon järjestä-
minen ja kouluolot. Hän itse 
kannattaa pieniä kyläkouluja 
ja haluaa kehittää Pyhäjoen 
kuntaa tuomalla sinne lisää 
työpaikkoja ja palveluja. 

Valtuustossa ei olla aja-
massa omia vaan kuntalais-
ten asioita, mutta yrittäjä-
nä Impola kuitenkin toivoo, 
että kunnan päättäjien ja 
yrittäjien yhteistyö toimi-
si hyvin. Yrittäjille tärkeitä 
ovat kaavoitusasiat, jotta 
mahdollistetaan uusien yri-
tysten toimitilojen raken-
taminen. Yrittäjät tuotta-
vat palveluja ja työpaikkoja 
kuntalaisille, minkä takia hän 
kokeekin yhteistyön toimi-
vuuden kunnan päättäjien 
kanssa niin tärkeäksi.

Valtuuston kokouksissa ei 
paljon politikoida, vaan siellä 
kaikki kuuluvat samaan Py-
häjokipuolueeseen, joka ajaa 
yhdessä kuntalaisten asioita. 
Tämä on tuntunut hyvältä. 
Hän näkee valtuuston roolin 
todella merkittävänä, sillä se 
on kunnan ylin päättävä elin, 
jossa päätetään muun muas-
sa erilaisista investoinneista. 

Seuraavalla valtuustokau-
della Pyhäjoelle tärkeitä 
asioita ovat ainakin Pyhä-
jokitalo ja sinne sijoittuva 
mahdollinen vierailukeskus, 
joka houkuttelisi matkaili-
joita kuntaan. Myös Matin-
saaren kaavoitusasiat ovat 
Impolan mielestä tärkeitä. 
Paikka toisi paljon hyviä 
asuntotontteja Pyhäjoelle ja 

Anja Impola, paikallinen naispoliitikko

sitä myötä myös uusia asuk-
kaita.

Impola kokee Pyhäjoen hy-
väksi paikaksi asua: “Täällä 
ihmiset tuntevat toisensa, 
kohtaavat ihmisen ihmisenä 
ja yrittäjyyttä arvostetaan.” 
Pyhäjoelta löytyykin paljon 
hyvää. Esimerkiksi päivä-
hoitoasiat on todella hyvin 
järjestetty. Pienet opetus-

ryhmät mahdollistavat, että 
jokainen oppilas otetaan 
huomioon. Yppäriin on juu-
ri rakennettu uusi kyläkoulu 
ja rakenteilla on myös uusi 
ryhmäperhepäiväkoti. Py-
häjoella luonto on lähellä, ja 
hän itsekin tykkää rauhoit-
tua metsässä koiran kanssa 
kävellen. 

Jotain kehitettävääkin löy-

tyy: ”Pyhäjoella on pulaa 
perheellisten vuokra-asun-
noista.” 

Valtuutettu haluaisi toimia 
sivistyslautakunnassa, koska 
lasten koulu- ja päivähoito-
asiat ovat lähellä hänen sy-
däntään. Se ei kuitenkaan 
onnistu, sillä hän itse työs-
kentelee perhepäivähoitaja-
na Pyhäjoella: “Asiat tulisivat 

siellä liian lähelle omia työ-
asioita.”

Valtuustoon valittujakin 
voi jännittää puheenvuoron 
pitäminen. Varsinkin en-
simmäisellä kaudella se oli 
Impolalle itselleen vaikeaa. 
Mutta hän on löytänyt var-
muutta, mikä on tärkeää, jos 
haluaa saada oman mielipi-
teensä kuuluviin. 

Valtuutettu Anja Impola haluaa kantaa vastuuta Pyhäjoen kunnan asioista.
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Kädentaito-ja hyvinvointi Messuille
lauantaina 14.10.2017

Päivän retki Ouluun

Lähtö klo.
8.15 Yppärin neste
8.30 Pirttikosken koulu
8.45 Salen piha,väliltä voi myös
nousta kyytiin.

Paluu matkalle
lähdemme n.klo 15.00.Matkan hinta on 20 euroa/henk.sis.messulipun.
Ilmoittautumiset Railille p.0407506421 keskiviikkoon 11.10. mennessä.
Retken järjestää Pirttikosken Maaseutunaiset, Yppärin 
Maa-ja kotitalousnaiset, Parhalahden Kyläyhdistys ja 
Liminkakylän Kylätoimikunta
Lähdetään joukolla messuilemaan!

INKA RANTALA

Eija Sarpola on harrastanut 
juoksemista noin kuusi vuot-
ta. Harrastus sai alkunsa, kun 
hän osallistui peruskuntore-
monttikurssille syksyllä 2011 
ja innostui juoksemisesta. Nyt 
takana on jo kaksi kokonaista 
maratonia. 

Ensimmäisen Helsinki City 
Marathoninsa Sarpola juok-
si viime syksynä. Suorituksen 
jälkeen hän oli sanonut juos-
seensa samalla kaksi marato-
nia - ensimmäisen ja viimeisen. 
Kuukausi sitten hän osallistui 
kuitenkin toiselle maratonilleen 
ja toivoo, että sekään ei jäisi vii-
meiseksi kerraksi.

Viime syksynä hän osallistui 
maratoniin yhdessä treenika-
verinsa Asta Nuoralan kanssa.  
Kun he juoksivat yhdessä, suo-
ritus tuntui yllättävän helpolta, 
sillä he kannustivat toisiansa. 
He lähtivät matkaan tasavauh-
din takaamiseksi viiden tunnin 
loppuaikaa tavoittelevien juok-
sijoiden mukaan. 

Treenikaveri ja hyvä ystävä 
on ollut suuri henkinen tuki ja 
tsemppaaja koko harrastuk-
sessa. Sarpola sanoo, että ei 
olisi luultavasti yksin pystynyt 
suoritukseen tai edes harjoitte-
luun: “Ennalta sovitulle lenkille 
on lähdettävä säästä huolimat-
ta.”

Toinen maratonkokemus oli 
Sarpolan mukaan haastavampi, 
sillä hän lähti matkaan yksin. 
Lisäksi lämpötila kipusi noin 
25 asteeseen. Viimeisen reilun 
kymmenen kilometrin matkalla 
tuli rankkasade, ukkonen jyri-
si ja Kiira-myrsky kaatoi puita. 
Vettä reitillä oli välillä nilkkaan 
asti: “Mutta minä selvisin maa-
liin!  Maaliin pääsy tuntui erityi-
sen tärkeältä, kun oma puoliso 
oli ensimmäistä kertaa kannus-
tusjoukoissa mukana.”

Harjoittelu tämän syksyn ma-
ratoniin alkoi jo viime syksynä. 
Sarpola kertoo, että on hyvä 
olla tavoite, jotta jaksaa lähteä 
säännöllisesti treenaamaan. 
Säännöllinen ja välillä epämu-
kavakin harjoittelu on kunnon 
kehittymiselle tärkeää. 

Valmistautuminen varsinai-
seen suoritukseen alkaa jo 
monta kuukautta aiemmin 
juoksukenkien hankkimisella ja 
sisäänajolla. Myös sykemittari 
ja juoksuvaatteet olisi hyvä tes-
tata, ettei niistä koidu ongelmia 
suorituksen aikana. Viimeisellä 
viikolla ennen maratonia täytyy 
tankata hiilihydraatteja ja nes-
tettä, jotta lihakset ovat täynnä 
energiaa suoritusta varten. 

Sarpolan mukaan juoksemi-
sessa parasta on itsensä voit-
taminen. Itse maratontapahtu-
maan osallistuminen on hänen 
mukaansa sanoin kuvailematon 
kokemus. Kun kiinnittää osallis-
tujanumeron vaatteisiinsa, syke 
nousee jo kaksinkertaiseksi, 
vaikka kilpailemassa onkin vain 
itseään vastaan: “Kummallakin 
kertaa olen voittanut, siis itse-
ni. Tärkein tavoite on ollut saa-
da juostua koko matka, päästä 
maaliin ja siinä olen onnistu-
nut.”

Tänä syksynä Helsingin Sa-
nomissa oli artikkeli liikunnan 
vaikutuksesta aivoihin. Sarpola 
kertoo, että oli nyökytellyt it-
sekseen sitä lukiessa. Ruotsa-
lainen psykiatri ja lääketieteen 
tietokirjailija Anders Hansen 
vakuuttaa, että ihmisen elimistä 
aivot hyötyvät liikunnasta eni-
ten. Artikkelin mukaan liikunta 
karkottaa muun muassa stres-
siä ja masennusta, kohentaa 
mielialaa sekä parantaa muis-
tia, oppimista ja keskittymistä. 
Hansen mainitsee myös niin sa-
notun juoksijan taivaan eli olo-
tilan, jonka voi saavuttaa pitkäl-
lä lenkillä. “Voin allekirjoittaa, 
että juoksulenkin jälkeen olo on 
euforinen”, toteaa Eija Sarpola. 

Parasta juoksemisessa on 
itsensä voittaminen

Eija Sarpola kilpailee maratonilla itsensä kanssa.
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Viikon ajatus
Sinä et ole ikäsi,
tai vaatteidesi koko,
et ole painosi,
tai hiuksissasi oleva väri.
et ole nimesi,
tai hymykuopat poskillasi,
Sinä olet kaikki lukemasi kirjat,
ja kaikki puhumasi sanat,
olet käheä äänesi aamulla,
ja hymyt, joita koitat kätkeä,
olet herttaisuus naurussasi,
ja kaikki itkemäsi kyyneleet,
olet laulut, joita laulat kovaan ääneen, 
kun tiedät olevasi yksin,
olet paikat, joissa olet käynyt,
ja paikka, jota kutsut kodiksesi,
olet asiat, joihin uskot,
ja ihmiset, joita rakastat,
olet valokuvat makuuhuoneessasi,
ja tulevaisuus, josta unelmoit,
Sinä olet täynnä kauneutta,
mutta näyttää siltä, että unohdit sen,
kun päätit, että Sinut määritellään
kaiken sen perusteella, mitä et ole.

-Ernest Hemingway

SOFIA NUORALA

Pyhäjoen kunnankirjastosta 
voidaan kirjojen lisäksi laina-
ta myös tauluja. Taidelainaa-
mo avattiin kirjastolle elokuun 
lopussa vuonna 2011. Idean 
taulujen lainaamisesta Pyhäjo-
elle toi kulttuurisihteeri Marjo 
Luokkanen. Kirjasto ojen-
si auttavan kätensä ja auttoi 
Luokkasta käytännön toteut-
tamisessa. Pyhäjoen kirjasto ei 
suinkaan ole Suomen ainoa kir-
jasto, josta lainataan muutakin 
kuin kirjoja. Kirjojen ohella kir-
jastot voivat lainata jopa akku-
porakoneita, kävelysauvoja tai 
kahvakuulia.

Pyhäjoen kirjaston taulut ovat 

suurilta osin kulttuuritoimen 
ostamia muutamia lahjoituksia 
lukuun ottamatta. Muutama 
taulu on myös kunnan omistuk-
sessa. Kirjasto ja kulttuuritoimi 
valitsevat taulut lainattaviksi. 
Valitettavasti lisää tauluja kir-
jasto ei voi ottaa kovin usein 
vastaan rahan ja vähäisen tilan 
vuoksi. Lainattavat teokset nä-
kyvät kirjaston verkkosivustolla 
sekä paperiversiona kirjastolla. 
Tällä hetkellä kirjaston kokoel-
masta löytyy muun muassa I. 
Alakosken, Minka Argillande-
rin, Jari Janssonin ja Iiris Kalli-
on taideteoksia.

Taulujen lainaaminen on aivan 
yhtä vaivatonta ja helppoa kuin 
kirjojenkin. Kun lainaat tauluja, 
sinulla täytyy olla OUTI-kirjas-

tokortti ja päästä tietenkin itse 
paikan päälle. Taulujen laina-ai-
ka on kolme kuukautta ja lainan 
voi uusia viisi kertaa. Ainoa ero 
kirjojen ja taulujen lainaamises-
sa on se, että tauluja ei pysty 
varaamaan. 

Kirjastolla on muutamia va-
kioasiakkaita, jotka käyvät 
säännöllisesti vaihtamassa tau-
luja. On myös lainaajia, jotka 
lainaavat tauluja ensimmäistä 
kertaa, kun saavat inspiraation 
jostain hienosta kuvasta. Tau-
luja riittää kyllä lainattavaksi, ja 
kirjasto toivookin, että yhä use-
ampi tulisi kokeilemaan niiden 
lainaamista. Se on helppoa ja il-
maista, ja taulut tuovat koteihin 
piristystä.

Kirjastosta löytyy kirjojen 
lisäksi myös taidetta

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

www.pyhajoki.fi

Rakennuslupahakemuksen kuulutus 
Pyhäjoen kuntaan on tullut vireille Polusjärven Tuulipuisto Oy:n 
hakema rakennuslupahakemus kymmenelle (10), sähköntuottoon 
tarkoitetulle tuulivoimalalle Pyhäjoen kunnan, Polusjärven Tuulipuis-
ton alueelle. Lupahakemus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä 
29.9.2017 saakka Pyhäjoen kunnantalolla osoitteessa Kuntatie 1, 
86100 Pyhäjoki. 

Lisätietoja antaa johtava rakennustarkastaja 
Osmo Heikkala puh 040 359 6070, 
s-posti osmo.heikkala@pyhajoki.�.  

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

www.pyhajoki.fi

Pyhäjoella julkaistaan Visit Pyhäjoki -matkailusivusto

 
Pyhäjoen kunta julkaisee matkailuun painottuvan Visit Pyhäjoki 
-internetsivuston perjantaina 22.9.

Sivustolta löytyy kulttuuriin, retkeilyyn, harrastuksiin ja palveluihin 
liittyvät kohteet ja yritykset Pyhäjoella sekä helppokäyttöinen 
karttatoiminto, jonka avulla kiinnostavat kohteet löytyvät nopeasti.

Sivuston tarkoitus on palvella matkailijoita ja paikkakuntalaisia. 
Sivuista löytyy 4 eri kieliversiota: Suomi, Englanti, Ruotsi ja Venäjä.

Visit Pyhäjoki -sivuston osoite on: www.visitpyhajoki.�

Visit Pyhäjoki löytyy myös Facebookista: https://www.face-
book.com/visitpyhajoki/

PYHÄJOEN SOTAVETERAANIT RY
Sotaveteraanit, puolisot, lesket, kannattajajäsenet ja yleisö. 

Suomi 100 vuotta ja Suomen Sotaveteraaniliitto 60 vuotta juhlapäivää
juhlistetaan Pyhäjoen sankarihautausmaalla perjantaina 29.9. kello 11.00 alkaen.

Kaikilla  Suomen sankarihaudoilla lasketaan yhtäaikaa havuseppeleet ja 
pidetään puhe.

Olette kaikki tervetulleita.
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Yhdessä niistä aineistona oli suomenirakilaisen kirjailijan Hassan Blasimin pakolaisten asemaa Euroopassa käsittelevä runo. 
Katja Keskitalon 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. 

Hassan Blasimin runo ”Pa-
kolainen paratiisissa, jonka 
nimi on Eurooppa” on vaikut-
tava teos. Runo kuvastaa ni-
mensä mukaisesti pakolaisen 
elämää Euroopassa. Runon 
minä ikään kuin kertoo tarinaa, 
jossa puhuttelee suoraan sinua 
– eli lukijaa. Se on alun perin 
julkaistu Blasimin blogissa.

Taiteen yksi monista tehtä-
vistä on herättää ajatuksia. 
Blasimin runo tekee sen erit-
täin onnistuneesti; runon minä 
puhuttelee lukijaa ja asettaa 
hänet pakolaisen kenkiin. Runo 
on hyvin konkreettinen. Siinä 
ei ole hankalia kielikuvia tai 
vaikeaselkoista kieltä, vaan sel-
keitä esimerkkejä niin rasistisis-
ta lehtikirjoituksista kuin eri-
laisten ihmisryhmien teoista. 
Neonatsit, koulutetut akatee-
mikot ja vihreät aktivistit saa-
vat oman osansa, mutta suurin 
rooli on heillä. Heitä ei nimetä, 
mutta on selvää, että Euroop-
pa on heidän paratiisinsa.

Valkoisen cisheteromiehen 
Euroopassa kaikki ovet ovat 
auki. Tämä sanahirviö tarkoit-
taa, että lääkärin määräämä 
sukupuoli on omankin koke-
muksen mukaan se oikea ja 
hän kokee normien mukaisesti 
vetoa vastakkaista sukupuolta 
kohtaan. Vaikka runossa kä-
sitellään pakolaisten oloja ja 
vaikeuksia, ne voisi rinnastaa 
lähes minkä vain vähemmistön 
kokemuksiin. Suomessa vie-
tettiin juhlapäivää maaliskuun 
ensimmäisenä päivänä, kun 
tasa-arvoinen avioliittolaki as-
tui voimaan. Se ei kuitenkaan 
tarkoita, että olisimme valmii-
ta: Suomen lainsäädännössä 
vaaditaan edelleen, että su-
kupuolen korjauksen suorit-
tava henkilö sterilisoidaan, ja 
adoptiota koskeva laki polkee 
saman sukupuolisten vanhem-
pien oikeuksia. ”He nousevat 
sinua vastaan ja rakentavat ai-
toja”, runon minä kuvaa. Aito 
avioliittohanke yritti estää 
tasa-arvoisen avioliittolain, ja 
samalla tavalla turvakeskuksia 
vastustavat ihmiset tekevät 
parhaansa, että pakolaisia ei 
otettaisi vastaan.

Valkoisen cisheteromiehen 
on helppo sanoa, että hänelle 
on ihan sama, miten eduskunta 
päättää vähemmistöjen asiois-
ta. Ne eivät kosketa häntä. Hän 
saattaa kauhistella epäkoh-
tia, mutta seuraavana päivänä 
asia unohtuu: ”He kirjoittavat 
sinut muistiin tänään ja, itsek-
kyys pyyhekuminaan, saavat 
sinut seuraavana päivänä ka-
toamaan.” Ihminen on luon-
nostaan itsekäs. Tuskin kukaan 
tekee tietoista päätöstä, että 
unohtaisi muiden kärsimykset. 
Omat asiat vain menevät edel-
le: miten jääkiekkopeli meni, 
mitä karkkia ostaisi kirjoituk-
siin, millaisen kuvan julkaisisi 
sosiaalisessa mediassa. Niistä 
on helppo huolehtia, kun pe-
rustarpeet on kunnossa. Kuu-
lostaa modernilta paratiisilta.

Kukaan ei halua kokea huo-
noa omaatuntoa omista etuoi-
keuksistaan. ”He tuovat sinut 
museoihin ja sitten tapute-
taan”, runon minä kertoo. Vas-
ta ilmestynyt Tom of Finland 
-elokuva sai paljon kiitosta ja 
kehua. Se tarttuu tärkeisiin 
aiheisiin ja muistuttaa, että ei 
ole montakaan vuosikymmentä 
siitä, kun homoseksuaalisuus 
määriteltiin taudiksi Suomes-
sa. Jossain määrin elokuva 
jätti kuitenkin kitkerän olon; 
väkivallalla ja seksuaalisuu-
della mässäillään inhottavas-
ti. Samalla tavalla mässäillään 
pakolaisten kokemuksilla: ”He 
tutkivat sinun lapsesi kuollutta 
ruumista televisiossa.” Ne ovat 
tärkeitä asioita, mutta niistä ei 
saisi tehdä viihdettä etuoikeu-
tetuille. Se muistuttaa julmal-
la tavalla Suzanne Collinsin 
Nälkäpeli-trilogiaa, jossa etu-
oikeutetut viihdyttävät itseään 
heikompien kärsimyksellä. Ei 
kovin reilua, siis. 

Eurooppa on kaikesta huoli-
matta ihmisoikeuksissa hyvin 
hereillä. Täällä ei ympärilei-
kata tyttöjä, ja etenkin Poh-
joismaissa naisen asema on 
lähes yhtä vahva kuin miehen. 
Lapsikuolleisuus on matala, ja 
erilaiset elintasoja mittaavat 
indeksit näyttävät rohkaisevia 
lukuja. Tilastoissa Eurooppa on 

houkutteleva ja mukava paik-
ka, mutta erinäiset uhkakuvat 
varjostavat paratiisia. Talous-
tilanne on huono, ja maailman 
levottomuudet ahdistavat. Ah-
distus muuttuu peloksi, ja pel-
ko vihaksi.

Ihmiselle on luonnollista ha-
kea syyllistä. Populismilla rat-
sastavat poliitikot riemastuvat: 
”Neonatsit pääsevät parla-
menttiin olkapäilläsi seisten.” 
Puhutaan maahanmuuttokriit-
tisyydestä ja siitä, että ei ole 
rahaa. Samalla häivytetään se 
tosiasia, että kyseessä on suuri 
joukko ihmishenkiä. ”He riisu-
vat sinulta ihmisyyden keskus-
teluissa, jotka ovat älykkäitä 
ja veitsenteräviä”, runon minä 
sanoo. Se kuvastaa surullista 
tilannetta hyvin: on helppo kä-
sitellä nimetöntä massaa kuin 
kohdata heidät ihmisinä. Eten-
kin, jos aikoo kieltää heidän 
ihmisoikeutensa. Samalla halu-
aa pitää kiinni omista eduista. 
Me haluamme pitää elintason 
ja kulutuksen korkealla, mutta 
se on hankalaa, jos rahaa pitää 
hyysätä muualle kuin omiin ha-
luihin. Me emme halua luopua 
rakentamastamme kulutuspa-
ratiisista edes ihmishenkien 
uhalla.

”He vievät sinut omaan para-
tiisiinsa”, runon kertoja kuvai-
lee. Se on vaikuttava säe, joka 
muistuttaa, että jokaisen kä-
sitys paratiisista on erilainen. 
Pakolainen joutuu aivan uu-
denlaisen yhteiskunnan myller-
rykseen sen jälkeen, kun on jät-
tänyt kaiken. Siinä tilanteessa 
tilastot ja numerot eivät paljon 
lohduta. Pitäisi olla kiitollinen 
siitä, että on elossa. Vieläpä 
Euroopan kaltaisessa onnelas-
sa! Varmasti pakolainen onkin, 
mutta hänelle Eurooppa ei 
ole samanlainen paratiisi kuin 
etuoikeutetulle kantasuomalai-
selle. Vihapuhe sallitaan sanan-
vapauden varjolla. Vaikka sitä 
yritettäisiinkin kitkeä, jostain 
ilmestyy aina uusi ääni viljele-
mään vihaa: ”Neonatsit solvaa-
vat sinua ja polttavat talosi.” Se 
siitä onnelasta, jossa kaikki on 
hyvin.

Kenelle Eurooppa sitten on 

Eurooppa, kenen onnela?
KATJA KESKITALO

hyvä paikka? Eiväthän indek-
sitkään voi olla täysin väärässä. 
Keitä ovat runon mystiset he? 
Ei Eurooppa ole hyvä paikka 
neonatsillekaan; niin sanottu 
maahanmuuttokriittinen (eli 
rasistinen) katupartioryhmit-
tymä Soldiers of Odin joutui 
oitis naurunalaiseksi, kun ka-
dulle ilmestyi pellepartio Lol-
diers of Odin. Parin kuukauden 
kuluttua Soldiers of Odin oli 
rekisteröity tuotemerkki, joka 

valmistaa vaatteita yksisarvis- 
ja sateenkaariteemalla. Kaikki 
eivät hyväksy hiljaisesti rasis-
mia. Runon kyynisestä luon-
teesta huolimatta täällä on 
myös satunnaisia pilkahduksia 
lähimmäisenrakkaudesta. Ne 
vain tuntuvat hukkuvan sokai-
sevan vihan alle, sillä viha vie 
paljon tilaa.

Eurooppa on hyvä paikka 
heille, joita runossa ei mainita. 
He, jotka voivat nauttia va-

paasta liikkuvuudesta ja moni-
naisesta kulttuurista. Todennä-
köisesti he eivät tiedosta omia 
etuoikeuksiaan, jolloin muiden 
kokemat vääryydet eivät vaivaa 
jokapäiväistä elämää. Onnea 
heille. Toivottavasti he sattu-
vat joskus lukemaan Blasimin 
runon ja ymmärtävät, kuinka 
hyvässä asemassa ovat.

Katja Keskitalo

Kuva: Jonna Rautio
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MIIA PIETILÄ

Yrittäjyyskasvatus on ollut 
muutaman vuoden ajan sel-
västi kasvava trendi. Pyhäjo-
en lukion perustamisesta asti 
yrittäminen on ollut osa lukion 
perusideologiaa. Se näkyy Py-
häjoen lukion opiskelijoiden ja 
opettajien arkielämässä monin 
eri tavoin. 

Idea lukion perustamiselle 
lähti liikkeelle 30 vuotta sitten, 
kun Pyhäjoen yhteisö tarvit-
si korkeamman koulutuksen 
laitoksen. Ensin täytyi luoda 
paikka, jonka olemassaolo tu-
lisi opiskelijoiden tarpeesta. 
Lukio toimii oppilaille ovena, 
joka avaa maailmaa. Se toimii 
monelle myös miettimisaikana, 
mihin ammattiin haluaisi opis-
kella. Opiskelijoita Pyhäjoella 
autetaan löytämään oma alan-
sa sekä hiotaan mahdollisuuk-
sia yrittäjyyden sekä kansain-
välisyyden keinoin.

Yrttiksessä erikoista on opis-
kelijoiden pyörittämä Pyhä-
joen Kuulumiset -lehti sekä 
myös opiskelijoiden järjestä-
mät messut. Pyhäjoen lukios-
sa tuotteita päästään suoraan 
valmistamaan todellisille vas-
taanottajille. Oppilaat ovat 
subjekteja eli tekijöitä, eivät 
tekemisen kohteita.

Pyhäjoen messut ovat lukion 
toisen vuosiluokan opiskeli-
joiden järjestämä tapahtuma. 
Opiskelijat vastaavat messuista 
täysin itse. Apua tietenkin saa, 
mutta vastuu on tekijöillä.

Messut ovat isotöinen ja 
haastava projekti, mutta niistä 
saa paljon irti. Vuoden 2017 
messuilla teemana oli sata-
vuotiaan Suomen taival sekä 
tulevaisuus. Suomi 100 tee-
ma näkyi muotinäytöksessä ja 

Pienen paikkakunnan kansainvälinen lukio
Pyhäjoella sijaitsevan Yrittäjyyslukion Yrttiksen perustamisesta 
tulee tänä vuonna täyteen 30 vuotta.

paneelikeskustelussa. Lisäksi 
perinteiden mukaan oli lisätty 
ripaus jotain uutta. 

Kansainvälisyyttä Pyhäjoen 
lukiossa on käynnissä lähes 
koko ajan. Yrttis on mukana 
monissa EU -projekteissa, ja 
90-luvulta alkaen kakkoset 
ovat käyneet opintomatkoilla 
Euroopassa. Ihmisiä on vaihte-
levasti tullut ja lähtenyt vaih-
toon. Lukiolla on ollut myös 
vaihto-opettajia USA:sta sekä 
siellä on käyty leirikoulussakin. 
Pitkän aikavälin kansainväli-
siä hankkeita ovat esimerkik-

si Sveitsissä tapahtuva Cern 
tiedeopiskelu, jossa Yrttis on 
mukana. 

Yrittäjyys on asenne, jota 
Pyhäjoen lukio kehittää. Py-
häjoella lukio on valmis kehit-
tymään myös itse, jos tarve 
sitä vaatii. Tärkeänä asiana on 
ajassa pysyminen, mikä näkyy 
lukiossamme muun muassa 
tekniikan käytössä. Yrttiksessä 
opetetaan opiskelijoille ajan-
kohtaisia, tärkeitä asioita, jois-
ta on hyötyä tulevaisuudessa. 

Sofia Nuorala ja Jenny Tiikkaja toimivat viime lauantaina ilmestyneen messulehden päätoimittajina. Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoiden juttuja aletaan julkaista jo tässä 
lehdessä. He opettelevat artikkeleita kirjoittamaan. Etusivulta voit lukea Venla Impolan kirjoittaman jutun.

Pyhäjoen lukiolle tuli AIESEC-järjestön kautta kaksi opiskelijaa, yksi Slovakiasta ja yksi Brasiliasta. He 
pitävät koululla englanniksi Global.me-nimisen kansainvälisyyskurssin. Abiturientit Pyry Viirret ja Juho 
Martin keskustelevat lukion aulassa Jacy Mogalhaesin (Brasilia) ja Natalia Kossovan (Slovakia) kanssa.

Innovaatio-opiskelua Pyhäjoen lukiossa. Kööpenhaminalaisen Qrestadin lukion opettaja Claus Witfelt ja kuvataiteen ja psykologian opettaja Teresa Tuuttila järjestivät lukion ensimmäisen vuosiluokan opiskelijoille innovaatio-päivän.

Katja Keskitalo
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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

0442391887
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PÄÄTOIMITTAJAT
Sari Hidén

Arvo Helanti

TOIMITUS
Roni Ohvo

Sofia Sipilä

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 
(39) ilmestyy 
 >>  lauantaina 30.9.2017

Aineisto toimitettava 
 >>  tiistaina 26.9.2017 
 klo 17.00 mennessä

Painosmäärä 
 >>  vko 38:2600 kpl 
 >>  vko 39:2600 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

AIHETTA KIITOKSEEN

50

60

0,40

Lämmin Kiitos

Joni/Junnila Oy 
Sini / SPR Pyhäjoen osasto,  
Reima/ Antin autokoulu, 
Jarmo/ Pyhäjoen PVPK
Toni/ Liikenne Grekula
 Anne, Paavo ja Yppärin Kyläyhdistys
sekä 
Poliisit Laitinen ja Häcklin/ Oulun Poliisilaitos

järjestämästänne  lasten liikenneturvallisuus-
päivästä Yppärin koululaisille! 

Yppärin Koulun väki 

Eläkeliitto Pyhäjoen yhdis-
tys

ma 25.9. Harmaahapset Ilta-
rusko klo 18.00

ti 26.9. päiväkahvit Seurakun-
tatalo kl0 12.00 mukama Antti 
Paavola ja Marko Talus Jokilaak-
sojen pelastuslaitos

to 28.9. Vapaaehtoistoimi-
jat RYHMÄ 2 Jokikartano klo 
13.30

ma 2.10 Vapaaehtoistoimijat 
Jokikartano klo 11.00

to 5.10 Karaokekerho Iltarus-
ko klo 17.00

Lisätietoja toiminnasta www.
elakeliitto/pyhajoki

Hanhikiven kiertäjät
Perhepartio kokoontuu syys-

retkellä Rajaniemeen. La 30.9. 
Klo 13 mukaan istuinalusta ja 
muki. Tervetuloa myös uudet 
perheet!

Pirttikosken Maaseutunai-
set

Syyskirppis Iltaruskossa
lauantaina 7.10.2017 

klo.9.00-14.00.
Tuo ylimääräiset vaatteesi ja 

tavarasi myyntiin,me myymme
ne puolestasi.Pöydän hinta 5 

euroa.
Varaukset ja tiedustelut Airal-

ta, p.040 7474880.
Arvontavoitto lahjoituksia 

otetaan vastaan.

PÄIVÄN RETKI OULUUN Kä-
dentaito-ja hyvinvointi

messuille lauantaina 
14.10.2017

Lähtö klo. 8.15 Yppärin neste
8.30 Pirttikosken koulu
8.45 Salen piha, väliltä voi 

myös nousta kyytiin.
Paluu matkalle lähdetään 

n.klo. 15.00.
Matkan hinta 20 euroa/henk. 

sis.messulipun.
Ilmoittautuminen Railille kes-

kiviikkoon 11.10. mennessä
p.0407506421 lähdetäänpä 

joukolla messuilemaan.
Mukana järjestämässä retkeä 

on myös
Yppärin Maa-ja 

kotitalousnaiset,Parhalahden
Kyläyhdistys ja Liminkakylän 

Kylätoimikunta
Pyhäjoen Reserviläiset Ry
Ampumakilpailut Ristivuoren 

Ampumaradalla 30.9 Klo 13:00
Lajit Fallink Plate ja nonstop 

pistooli 9mm
Vakuutus oltava kilpailijalla
Tervetuloa
Raahen seudun Omaishoi-

tajat ja Läheiset ry 
Huolehditko läheisestäsi, 

huolestuttaako tulevaisuus, 
haluatko tietoa? Ilmoittaudu 
Ovet-valmennukseen® 11., 
12., 18. sekä 19.10. klo 10-
14, Raahessa. Valmennuksessa 
saat tietoa omaishoitajuudesta, 
palveluista, muutoksen kohtaa-
misesta ja vertaistuesta. Lisä-
tietoa ja ilmoittautumiset 5.10. 
mennessä Milla p. 044 551 
6804 tai Riitta p. 044 551 
6803. Tulossa: Ma 2.10. klo 
13-14.30 omaistaan hoitavien/
hoitaneiden kokoontuminen 
(Pisara-ryhmä) Sarpatissa.

Yppärin kyläyhdistys ry il-
moittaa:

Syyskokous torstaina 
12.10.2017 klo.18.00 yppärin 
koululla. Sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa!

Perinteinen syyskirppis Iltaruskossa
lauantaina 7.10.2017 klo 9.00-14.00.

Myytävänä hyväkuntoista ja puhdasta vaatetta ja tavaraa.
Kahvia ja arvontaa! TERVETULOA TEKEMÄÄN LÖYTÖJÄ!

Järjestää Pirttikosken maaseutunaiset

KYLÄILTA

Keskikylän koululla To.28.9.Klo 18.
Sovitaan talvikauden toiminnasta,

retkipaikasta kahvitellaan, arvotaan...

TERVETULOA
Kylätoimikunta.

Kiitokset kaikille Tasauspäivään osallistuneille 
kahvilavieraille, ostajille, lahjoittajille ja 
talkoolaisille. 
Tasauksen tuottona kertyi 623,30 euroa. Kii-

tos!

Lähetystyön johtokunta

Kuollut:  
Veikko Johannes Teerelä Par-

halahdelta 92 v 10 kk 6 pv
Hanna Esteri Mattila e Oja 

Pohjankylältä 87 v 2 kk 10 pv

Avioliittoon vihitty: 
Tanja Eleonora Rajala ja Mika 

Juhani Hämeenkorpi

Kastettu: 
Aava Emilia Savukoski
Emmi Helmi Maaria Romppa-

nen

Vanhemman väen kirkkopy-
hä su 24.9. klo 10. Ehtoollinen. 
Kirkkokuoro avustaa. Kirkko-
kahvit srk-talolla. Kyytiä voi 
tarvittaessa tilata taksiasemal-
ta p. 0600 30009.

Matkalauluseurat su 24.9. 
klo 18 Antti ja Kaarina Heikki-
lällä, os. Heikkiläntanhua 64, 
Yppäri.

Raamattupiiri ma 25.9. klo 
18 Sarpatissa.

Perhekerho ke 27.9. klo 10 
Sarpatissa. Aiheena Mikkelin-
päivä.

Pappilailta to 28.9. klo 
18-20. Tervetuloa pappilaan 
keskustelemaan kirkon ja seu-
rakunnan tulevaisuudesta ja 
näkymistä. Keskustellaan myös 
pappilan tulevaisuudesta. Kir-
kon tulevaisuuskomitean mie-
tintö, esittely Jukka Malinen. 
Kahvitarjoilu.

Perhemessu su 1.10. klo 18. 
Enkelikirkko. Rippikoululaisten 
ilmoittautuminen. 

Musiikkityö:

Kuorot:
Kirkkokuoro keskiviikkoisin 

klo 18.30-20.00 srk-talolla. 
Myös uudet laulajat ovat ter-
vetulleita! erityisesti mukaan 
toivotaan työikäistä väkeä / 
alttoja ja miesääniä.

Lapsikuorot: 
Parhalahden koulu keskiviik-

koisin klo 12.15-12.45, 
Yppärin koulu torstaisin 

klo 11-11.30, 
Seurakuntatalo keskiviikkoi-

sin Muskarikuoro klo 17. Lap-
sikuororyhmiin on ilmoittau-
duttava! Ryhmä toteutuu, jos 
ilmoittautuneita on vähintään 
8/ryhmä. 

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

Nuorisotyö:

Gospelcafe lauantaisin klo 
19-23.

Sählyä nuorille aikuisille mo-
nitoimitalolla klo 20-22 (K18).

Kasvuryhmä menneen kesän 
rippikouluikäluokalle aloittaa 
Sarpatissa keskiviikkona 20.9. 
klo 15.30.

Isostoiminta käynnistyy 
syyskuun lopulla.

Löydät meidät nykyään myös 
instagramista: nuorisotilasar-
patti

Tulossa:

Ystäväkerho ke 4.10. klo 12 
alkaen. Vieraana Lea Paakkonen 
Raahesta: Kotona asumisen tu-
kiasioita. Kahvit ja arvontaa. 

RY: 
Pyhäkoulut su 24.9. klo 12 

Eeva ja Joel Nuorala ja Tuomas 
Myllymäki.

Kerho pe 29.9. klo 17 ry:llä.
Raamattuluokka la 30.9. klo 

19.30 Matti Sorosella.
Seurat su 1.10. klo 13 ry:llä, 

Hannu Hintsala ja Paulus Vete-
läinen.

www.pyhajoenseurakunta.fi 
  
Kirkkoherranvirasto p. 08-

433 119. 
Avoinna ma 8-12, ti  Kiinni 

(koulutus)  ja  to  11-14.
Tarvittaessa voitte ottaa yh-

teyden kirkkoherra Jukka Mali-
seen p. 040 505 0016.

Kirkko, seurakuntatalo, kirk-
koherranvirasto, taloustoimisto 
ja Sarpatti sijaitsevat kaikki 

osoitteessa Vanhatie 27, 
86100 Pyhäjoki.
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Pyhäjoen kirjastossa nähdään joulukuussa Suomen juhlavuoden 
huipennukseksi eri alueiden kansallispukuja. Nyt kirjasto kuuluttaakin ihmisiä lai-

naamaan oman pukunsa näyttelyyn. 
Olisi hienoa, jos pukuja olisi mahdollisimman monta erilaista. Samalla lainaaja voi 

kertoa oman pukunsa tarinan: Minkä alueen puku se on? Miksi hänellä on juuri sen 
alueen puku? Miten puku on hankittu? Kuka sen on tehnyt ja milloin? Onko kan-
kaatkin kudottu itse? 

Pyhäjoen kirjasto pyytää puvun lainaajia ottamaan yhteyttä kirjastoon mahdolli-
simman pian:  040 3596171 tai kirjasto@pyhajoki.fi

Pyhäjoen kirjastossa joulukuussa 
kansallispukunäyttely

Juha Hietalalle SM hopeaa heittoviisiottelusta.

YppU:n Juha Hietala saavutti hienosti toisen sijan Miehet 55-sar-
jan SM-heittoviisiottelussa Turussa 9.9.2017. Laji voitot tulivat 
kiekossa ja keihäässä. Kuulassa toinen, moukarissa ja painonhei-
tossa kolmas sija. Kilpailut käytiin sateisessa säässä.

SM-hopeaa Hietalalle


