
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 8 . 1 . 2 0 17  –  V I I K K O  4

JULIA ORAVISJÄRVI

Smart Windpower Oy on suo-
malainen uusiutuvan tuulivoi-
maenergian asiantuntijayritys, 
joka kehittää, rakennuttaa ja 
mahdollisesti operoi tuulivoi-
mahankkeita Suomessa. Yritys 
on kehittänyt tuulivoimapro-
jekteja vuodesta 2009 asti ja 
sen kotipaikka on Ylöjärvi. Yh-
tiöllä on tuulivoimahankkeita 
Pyhäjoella ja Kalajoella.

Yrityksen keskeisiä arvoja 
ovat uusiutuva energiatuotanto 
sekä yhteisöllisyys ja kannat-
tava liiketoiminta. Arvojensa 
mukaisesti yritys on perustanut 
tuulivoimaprojektien tytäryh-
tiöt kyseessä olevien hankkei-
den kotikuntaan. Tavoitteena 
on, että hankkeen operointi-
vaiheessa yhteisöveronpalau-
tukset tulisivat siihen kuntaan, 
jossa myös tulevat tuulivoima-
latkin sijaitsisivat. 

Puskakorven Tuulivoima Oy 
on Smart Windpower Oy:n 
omistama tytäryhtiö, jonka 
kotipaikkakunta on Pyhäjoki. 
Tuulivoimahankkeen tuulivoi-
ma-alue on noin 1000 hehtaa-
rin kokoinen ja hankealueelle 
suunnitellaan enimmillään 23 
tuulivoimalaa. Pyhäjoen Pus-
kakorven tuulivoimahanke on 
avannut toimiston Pyhäjoen 
keskustaan. Pyhäjoen toimisto 
sijaitsee Fennovoiman toimis-
ton vieressä Andament Groupin 
tiloissa, osoitteessa Vanhatie 
48 L 9 86100 Pyhäjoki.

Toimisto on avattu pyhäjo-
kisille avoimeksi kohtaamis-
paikaksi. Siellä on mahdollista 
saada ajankohtaista tietoa 
hankkeesta. Toimistolla on näh-

tävillä Puskakorven Tuulivoima 
Oy:n ja Paltusmäen Tuulivoi-
ma Oy:n luvitusaineistoa sekä 
muuta yleistä tietoa tuulivoima-
alasta. Yrityksen henkilökunta 
toivoo, että paikalliset asukkaat 
ja muut tahot, jotka ovat kiin-
nostuneita hankkeesta, vierai-
lisivat toimistolla hankkeen eri 
vaiheissa. Vierailemalla toimis-
tossa saa aina viimeisimmät tie-
dot hankekehityksestä.

“Vaikka tuulivoimahankkeiden 
luvitusvaiheessa järjestetään 
muutamia virallisia osallistumis-
tilaisuuksia, niin olemme toden-
neet hyväksi tavaksi järjestää 
omia tilaisuuksia hankkeen ai-
kana. Kokemuksemme mukaan 
yleisötilaisuuksissa tai sen jäl-
keen 

osallistujilla tulee mieleen pal-
jon kysymyksiä, joista olisi hyvä 
keskustella lisää, kun vain siihen 
olisi mahdollisuus”, toteaa Rai-
mo Kivioja Smart Windpowe-
rista.

Tämän vuoksi yhtiö on otta-
nut käyttöön omat “avoimet 
ovet” ja kylätilaisuudet. Vapaa 
keskustelu ja YVA- ja kaavoi-
tusaineistoon tutustuminen 
uudella toimistolla kahvikup-
posen äärellä antavat parem-
mat mahdollisuudet aitoon ja 
syvällisempään keskusteluun 
Puskakorven hankkeesta ja sen 
aikatauluista. Samalla toimistol-
la voi tutustua tuulivoima-alaan 
yleensä ja keskustella ajankoh-
taisista asioista. 

Missä vaiheessa Puskakor-
ven hanke on menossa?

Puskakorven hanke on alkanut 
syyskuussa 2013. Maanvuokra-
ussopimukset on tehty alueen 
maanomistajien kanssa vuoden 
2014 aikana. Hankkeeseen on 
tehty laaja esiselvitystyö, jossa 
on arvioitu hankkeen toteutta-
miseen liittyviä keskeisiä asioita, 
kuten pinta- ja pohjavesialueita, 
maa- ja kallioperän koostumuk-
sia, maisema-arvioita, kulttuuri-
historiaa, muinaismuistoalueita, 
kasvillisuutta, eläimistö- ja lin-
nustoarvioita, virkistyskäyttöä, 
kaavoitusta, asutusta ja maise-
mavaikutuksia. Muuttolintujen 
kevätmuuttoseuranta on tehty 

vuoden 2015 keväällä ja sitä 
jatketaan keväällä 2017. Syys-
muuttoseurantaa on tehty vii-
me syksynä, ja se jatkuu vielä 
ensi syksynä.

Parhaillaan hankkeessa on 
menossa YVA -ohjelman suun-
nittelu ja kaavoituksen osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman 
teko Ramboll Oy:n toimesta. 
Tavoitteena on, että YVA -oh-
jelma saataisiin nähtäville tam-
mikuussa ja kaavoituksen OAS 
alkuvuodesta 2017.

Yrityksen henkilöstöä on 
paikalla toimistolla 2-3 päivää 
viikossa noin kahden viikon vä-
lein. Tarkemmat tiedot löytyvät 
Smart Windin kotisivuilta. Pai-

kalla olon merkiksi pystytetään 
toimiston etupuolelle aina A-
mainostaulu. Kotisivut löytyvät 
osoitteesta smartwind.fi 

Tuulivoimayritys Smart Windpower Oy on avannut 
uuden toimiston Pyhäjoen keskustaan
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JENNY TIIKKAJA

Pyhäjoen Keskustan kunnallis-
järjestön sihteerin ja valtuusto-
ryhmän puheenjohtajan Pirkko 
Lintusen mukaan Pyhäjoen 
Keskusta valmistautuu kunnal-
lisvaaleihin positiivisin mielin: 
“Nykyinen valtuustoryhmä, 
jonka kausi päättyy 31. tou-
kokuuta vuonna 2017, on si-
toutunut ja aktiivinen joukkue. 
Olemme päättäneet monista 
isoista Pyhäjoen kuntaa ja kun-
nan asukkaita koskevista asiois-
ta yhdessä muiden puolueiden 
kanssa.”

Keskustan kunnallisjärjestön 
johtokunta on kokoontunut 
kaksi kertaa syksyn aikana miet-
timään kunnallisvaaliehdokkai-
ta. Allekirjoitettuja sitoumuksia 
on jo useita. Lisäksi on suus-
anallisia lupauksia muutamilta 
henkilöiltä. Tavoitteena on saa-
da 31 ehdokasta eli täysi ehdo-
kaslista, jossa on tasapuolisesti 
naisia ja miehiä: kaikenikäisiä ja 

monipuolisesti eri ammattiryh-
mien edustajia. Kuka tahansa 
Pyhäjoen kunnan jäsen joka on 
täyttänyt 18 vuotta ennen 17. 
helmikuuta 2017, voi ilmoittau-
tua ehdokkaaksi kuntavaaleihin. 

Kunnallisjärjestön yleinen 
kokous päättää ehdokkaiden 
asettamisesta. Ehdokaslistat on 
jätettävä viimeistään 28. hel-
mikuuta vuonna 2017 klo 16 
mennessä. Pyhäjoen Keskusta 
julkaisee vaalilehden, kun kaikki 
ehdokkaat ovat selvillä. “Kes-
kusta säilyy ensi vaaleissakin 
Pyhäjoen suurimpana puoluee-
na. Valtakunnallisesti Keskusta 
ja SDP ovat hyvin lähellä toisi-
aan”, Lintunen summaa. 

“Keskustan Pohjois-Pohjan-
maan piirin vaalityöryhmän lin-
jaaman vaaliohjelman mukaan 
tulevaisuuden kunnan tärkeim-
mät tehtävät ovat hyvinvoinnin 
edistäminen, koulutus, sivis-
tys ja kaavoitus, joilla lisääm-
me kuntien elinvoimaisuutta. 
Sote-uudistusta laadittaessa 

on huomioitava, että Pohjois-
Pohjanmaa on lasten ja nuor-
ten maakunta nyt ja tulevai-
suudessa. Pyhäjoen Keskustan 
vaaliohjelma rakennetaan tälle 
pohjalle paikallinen näkökulma 
huomioiden”, Lintunen kertoo. 
“Otamme mielellämme vastaan 
uudet ehdokkaat tervetulleiksi 
joukkoomme.”

Pyhäjoen Keskusta odot-
taa positiivisin mielin ensi 
kevään kunnallisvaaleja 
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KUULUTUS

Karhunnevankankaan tuulipuiston osayleiskaavan lainvoimaisuus
Pyhäjoen kunnanvaltuuston 14.12.2016 §:ssä 106 hyväksymä 
Karhunnevankankaan tuulipuiston osayleiskaava sai lainvoiman 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ilmoituksella 24.1.2017.

MRA:n § 93 mukaan Karhunnevankankaan tuulipuiston osayleis-
kaava tulee voimaan tällä julkisella kuulutuksella 25.1.2017.

 

  

25.01.2017
Kunnanhallitus

Pyhäjoen vapaa-aikaohjaajan 
paikka laitettiin hakuun viime 
vuoden marraskuussa, kun en-
tinen vapaa-aikaohjaaja Titta 
Hinkula siirtyi toisiin työteh-
täviin päivähoidon johtoon. 
Työhaastatteluun Pyhäjoen 
kunnantalolle kutsuttiin kolme 
pätevintä hakijaa, joista tehtä-
vään valikoitui Riikka Ylikauppi-
la Merijärveltä. 

Ylikauppila on 27-vuotias meri-
järvinen nainen ja koulutuksel-
taan yhteisöpedagogi (AMK). 
Valmistuttuaan Humanistisesta 
ammattikorkeakoulusta Joen-
suun kampukselta vuonna 2012 
hän on tehnyt erilaisia nuori-
soalan töitä. Hän on toiminut 
muun muassa 4H:n toiminnan-
johtajana, hanketyöntekijänä 
ja nuoriso-ohjaajana. Työnsä 
ohessa Ylikauppila opiskelee 
nyt yhteisöpedagogin ylempää 
ammattikorkeakoulututkintoa 
ja käy Helsingissä lähikontakti-
päivillä 3 päivää kuukaudessa. 

Halu työskennellä nuorten 
parissa lähti jo lukioikäisenä. 
”Olin vapaaehtoisena MSL:n 
hankkeessa nimeltä polku-

ja Eurooppaan. Siinä teimme 
yhteistyötä suomalaisten ja 
italialaisten nuorten kesken ja 
opimme toistemme kulttuureis-
ta ja tavoista elää maaseudulla. 
Jo silloin päätin, että haluan 
sitten isona tehdä nuorisotyö-
tä ja järjestää vastaavanlaisia 
kohtaamisia ja elämyksiä nuoril-
le”, Ylikauppila kertoo: ”Pienellä 
paikkakunnalla kasvaneena tie-
dän, kuinka tärkeää on mahdol-
listaa nuorille erilaisia kokemuk-
sia niin omalla paikkakunnalla 
kuin muuallakin. Minusta on 
tärkeää, että nuoret osallistui-
sivat itse toiminnan suunnitte-
luun ja toteuttamiseen. Siten 
voitaisiin yhdessä järjestää 
sellaista toimintaa, jota nuoret 
todella haluavat. Nuorisoval-
tuusto olisikin hieno saada tu-
levaisuudessa toimimaan myös 
Pyhäjoella, sillä valtuusto on 
erinomainen kanava nuorten 
äänen kuulemisessa.”

Myös liikuntapalveluiden ke-
hittäminen on Ylikauppilalla ta-
voitteena. Hän kertoo olevansa 
itsekin liikunnallinen ja kokee 
tärkeäksi, että paikkakunnalta 

löytyvät hyvät harrastusmah-
dollisuudet ja välineet kai-
kenikäisille. Hänen mielestään 
kunnan, yhdistysten ja seurojen 
välinen yhteistyö on avainase-
massa toimivien liikuntapalve-
lujen takaamiseksi ja siksi vuo-
ropuhelu näiden eri toimijoiden 
välillä on oltava esteetön. 21. 
helmikuuta pidetäänkin kun-
nantalolla seurojen ja yhdistys-
ten iltapäiväkahvit, jonne Yli-
kauppila toivottaa kaikki tahot 
tervetulleiksi jutustelemaan ja 
ideoimaan yhteistä toimintaa. 

Vapaa-aika Ylikauppilalla ku-
luu talonrakennuspuuhissa, sillä 
hän on rakentamassa taloa Py-
häjoelle avomiehensä kanssa. 
Jos ylimääräistä aikaa on, hänet 
voi löytää kuntosalilta, lenkki-
polulta, elokuvista tai kotisoh-
valta kirja kädessä. 

Vapaa-aikaohjaaja vaihtui Pyhäjoella

Vapaa-aikaohjaaja Riikka Ylikauppila haluaa järjestää erilaisia kohtaamisia ja elämyksiä nuorille.
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Pyhäjoen lukion ykköset 
kävivät tutustumassa Raahen 
Laivakankaan kultakaivokseen 
kemian, fysiikan ja maantie-
don tunneilla.

Kaivos on Raahen Mattilan-
perälle vuonna 2010 perus-
tettu kultakaivos, jolla ei tällä 
hetkellä ole käynnissä min-
käänlaista tuotantoa talou-
dellisista syistä johtuen. Kai-
voksella on noin kolmetoista 
työntekijää, joiden tehtävänä 
on ympäristöturvallisuuden 
takaaminen. Käytännössä 
tämä tarkoittaa patorakentei-
den ja putkien kunnon tarkas-
tamista, vesialtaiden säätelyä, 
ympäristönäytteiden ottoa 
sekä laitteistojen huoltamis-
ta. “Yhtiö Nordic Mines tekee 
paljon töitä rahoituksen saa-
miseksi, jotta kaivos saataisiin 
mahdollisimman pian takaisin 
tuotantoon”, kertoo kaivok-
sen ympäristöpäällikkö Riina 
Mäkelä. 

Tähdistä harkoiksi

Maapallolla oleva kulta on 
peräisin supernovaräjähdyk-
sestä eli suuren tähden kuo-
linvaiheista. Kaivoksen geolo-
gin Kimmo Lahtisen mukaan 

kulta on haluttua ja kallista, 
sillä siinä on paljon uniikke-
ja ominaisuuksia sekä se on 
harvinaista ja kaunista. Kultaa 
voidaan käyttää niin koruissa 
kuin ruuassa. Myös suurim-
massa osassa matkapuheli-
mista on noin 50 milligram-
maa kultaa, jonka arvo on 
noin puolitoista euroa - miltei 
jokainen pitelee siis käsissään 

päivittäin kultaa.

Jotta puhtaaseen kultaan 
päästään käsiksi, on sitä en-
nen monta eri vaihetta. Kaik-
ki alkaa kullan louhimisesta 
kvartsijuonia sisältävästä 
kalliosta, jolloin kullan lisäksi 
louhitaan myös paljon sivuki-
veä. Sen jälkeen louhittu kivi 
jauhetaan erittäin hienoksi 

jauheeksi, jonka rakeet ovat 
noin 0.1 millimetriä halkaisijal-
taan. Jotta kulta saadaan ero-
tettua muusta malmikivestä, 
se täytyy liuottaa syanidiliu-
okseen. Kullan erottamisessa 
joudutaan käyttämään paljon 
erilaisia kemikaaleja, mutta 
Laivakankaan kaivokselta mi-
tään ei joudu ympäristöön, 
eikä luonto kärsi. Raahen kul-

takaivoksen eteenpäin myytä-
vät kultaharkot ovat noin 80 
prosenttia puhdasta kultaa. 
Koko kaivoksen toiminnan ai-
kana kultaa on louhittu vajaat 
3000 kilogrammaa.

Lukiolaiset Raahen Laivakankaan 
kultakaivoksella

Tervetuloa Saaren koulun 9. luokkalais-
ten jatko-opintovanhempainiltaan tors-
taina 9.2.2017. Kahvitarjoilu klo 17:30, 
ohjelma klo 18 alkaen. Paikkana lukion 
auditorio. 

Saaren koulu
tiedottaa

Lähimmäiskahvit ja ruoka-apua ti 31.1. klo 13-14.30 Iltaruskossa. 
Hartaushetki.

Ruoka-apua pakasteina työttömille ja muille ruoka-apua tarvitse-
ville. Oma kassi mukaan.

Tervetuloa!

järj. Helluntaiseurakunta ja Pyhäjoen seurakunta

Raahen Laivakankaan ympäristöpäällikkö Riina Mäkelä esitteli lukiolaisille taustalla näkyvän 
100 metriä syvän päälouhoksen. 
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Kuvassa on Saaren koulun kolme parhaiten menestynyttä valtakunnallisessa peruskoulun matematiikkakilpailussa. Kilpailun 
voitti Karim Sarpola ja jaetulla kakkossijalla olivat Nea Järvenpää ja Matti Sarpola. Kilpailu oli suunnattu yhdeksäsluokkalai-
sille. Palkintoihin osallistuivat niin Pyhäjoen kunta kuin Fennovoima. Onnea kolmikolle!

Pyhäjoella menestyttiin Matikkakilpailussa

Kinkerit 2017
Tämä vuosi on todellinen juhlavuosi. Suomi täyttää 100 vuotta ja samalla kirkossamme viete-

tään uskonpuhdistuksen 500 vuotisjuhlaa. Uskonpuhdistus sai alkunsa, kun luostarissa ollut Martin 
Luther toi julki 95 teesiä kirkon uudistamiseksi tai oikeastaan sen, että kirkon tulee palata takaisin 
perustuksilleen: Pyhä Raamattu on uskon ja elämän ylin ohje ja ihminen pelastuu yksin uskosta yksin 
Kristuksen tähden ilman lain tekoja. 

Mitä tämä tarkoittaa tänään? Siitä me keskustelemme kinkereillä ja samalla keskustelemme mitä 
merkitystä tällä on 100 vuotiaan Suomen historiassa ja nykypäivässä?

Kinkerit seuraavasti:
- su 29.1. klo 18 Pohjankylän pohjoispuoli Outi ja Sami Krankilla Sarpakuja 2
- to 2.2 klo 19 Yppärin molempien piirien yhteinen Mirja ja Esko Rantasella Nuutintie 20
- to 9.2. klo 19 Liminkakylä Aino ja Jaakko Jukkolalla Uutelantie 43
- to 16.2. klo 19 Etelänkylä Leena ja Erkki Martinmäellä Tiiringintie 14
- su 19.2. klo 15 Parhalahti Anne Sipolalla Marttalantie 54
- ti 21.2. klo 19 Saaren alue Hilma ja Aaro Leipälällä Harjutie 4
- to 23.2. klo 19 Ylinenoja-Pirttikoski Teija ja Keijo Nikulalla Oulaistentie 818
- Viirret-Rajaniemi Leena ja Erkki Kortesuolla helmikuun lopulla (aika tarkentuu myöh.)

Tervetuloa perinteisille kinkreille
Pyhäjoen seurakunta, Outi, Olli ja Jukka

Ajankohtaista koulutoimessa:
Pyhäjoen koulut toimittavat ’Suomi 100’ -juhlavuoden kunniaksi yh-

teistä blogia.

Vuoden kuluessa julkaistaan sata blogi -päivitystä suomalaisuudesta ja 
Suomeen liittyvistä ilmiöistä.

Materiaalia tuottavat yhteistyössä oppilaat esikoululaisista lukiolaisiin.

 
Löydät julkaisut osoitteesta:

http://pyhajoki100.blogspot.fi/

Käy tutustumassa ja seuraa läpi vuoden!
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Saaren koulun oppilaskunnan 
puheenjohtajana toimiva ysi-
luokkalainen Karim Sarpola 
kertoo, että hän on ollut hyväs-
sä roolissa koulussa. Sarpola on 
vienyt oppilaiden sanaa eteen-
päin opettajille. Esimerkiksi 
Saaren koulun kahvikone sai 
ideansa siitä, kun oppilaat toi-
voivat, että saisivat kahvia kou-
lupäivän aikana. Oppilaskunta 
järjestää paljon muutakin oh-
jelmaa koululaisille, kuten taks-
värkin ja siitä tulleiden rahojen 
sijoituksen ja koulukuvauksen. 

Oppilaskunnan tehtävänä on 
myös organisoida oppilaskun-
nan kokous, jossa koko koulu 
päättää esimerkiksi seuraavat 
oppilaskunnan hallituksen jä-
senet. Muita oppilaskunnan 
hallituksen jäseniä ovat tällä 
hetkellä Elina Mattila, Milla 
Lehtelä, Jussi Mattila, Adal-
miina Toppari ja Aatu Lindelä. 

Oppilaskunnan ohjaavana 
opettajana toimii Minna La-
pinkangas, johon Sarpola pitää 
paljon yhteyksiä.

Karim pääsi oppilaskunnan 
hallituksen puheenjohtajaksi, 
kun edellinen puheenjohtaja 
lähti yläasteelta. Hän kertoi 
haluavansa tähän rooliin, kos-
ka piti ideasta. Tietenkin pieni 
päätösvaltakin oli eduksi. Hän 
nimittäin saa päättää monista 
oppilaskunnan hallituksen asi-
oista kuten kokouksien ajan-
kohdista ja kokouksen esitys-
listoista.

Puheenjohtajaa tarvitaan 
tietenkin jokaviikkoisessa ko-
kouksessa ja tapahtumien jär-
jestämisessä. Oppilaskunnan 
hallituksen uudistamiseen Ka-
rim ei juurikaan aio osallistua, 
koska seuraava puheenjohtaja 
valitaan jo kohta.

Yksi mielenkiintoinen asia 
oppilaskunnan hallituksen jä-
senenä olemisessa ovat rehto-

rikahvit. Eli kirjaimellisesti: hal-
lituksen jäsenet keskustelevat 
Saaren koulun rehtorin Tero 
Niemen kanssa tulevista suun-
nitelmista ja uudistuksista ja 
juovat kahvit. Esimerkiksi kahvi-
kone ja sinne hankitut pöydät ja 
tuolit saivat luvan vasta rehtori-
kahvien jälkeen. 

Karim Sarpola, oppilaskunnan 
puheenjohtaja

Oppilaskunnan puheenjohtajana Karim Sarpola on oppinut ottamaan vastuuta erilaisista asioista.
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PÄÄTOIMITTAJAT
Sari Hidén

Arvo Helanti

TOIMITUS
Jeremia Toppari

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 
(17) ilmestyy 
 >>  lauantaina 4.2.2017

Aineisto toimitettava 
 >>  tiistaina 31.1.2017 
 klo 17.00 mennessä

Painosmäärä 
 >>  vko 16:2600 kpl 
 >>  vko 17:2600 kpl

Puh. 040 359 6166

http://kuulumiset.pyhajoki.fi 
kuulumiset@pyhajoki.fi

Toimitus: 040 359 6166 
Päätoimittaja: 040 359 6165 
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Eläkeliiton Pyhäjoen Yhdis-
tys ry 

ma 30.01. Harmaahapset Il-
taruskossa klo 18.00 ti 31.01. 
Päiväkahvit Seurakuntatalolla 
klo 12.00. Mukana Marjo Luok-
kanen Pyhäjoen kulttuuritoi-
mesta. to 2.2.  Vapaaehtoisten-
piiri Jokikartanossa klo 13.30 
ryhmä 2 to 2.2. Karaokekerho 
Iltaruskossa klo 17.00

Lisätietoa toiminnasta www.
elakeliitto.fi/pyhajoki

 HELLUNTAISEURAKUNTA:
Ilta Sanan ääressä laulaen 

ja rukoillen torstaina 2.2. klo 
18.00 Etelänkyläntie 107 (Vaa-
rala) Tervetuloa!

Jyty Kalajoki ry
Viikonloppumatka Helsinkiin 

24.-26.2.2017. Majoitus Sokos 
hotelli Albertissa.

Oopperassa esitys Sevillan 
parturi la. 25.2.17 klo 19.00. 
Lippuja voi vielä tiedustella. 
Matkan hinta jäseniltä 130.00 
€ / hlö ja muilta 150.00 €/ 
hlö; sis. majoituksen aamiai-
sella sekä matkat joko juna tai 
bussi lähtijämäärästä riippuen. 
Oopperalippu lisämaksusta 
sen haluaville. Samaan aikaan 
on Lahdessa hiihdon MM-kisat 
ja sielläkin on nätti käydä Hel-
singistä esim. lauantaina päi-
vän omatoimiretki. Ilmoittau-
tumiset 3.2.2017 mennessä. 
Kevään Tallinnan matka 29.4.-
1.5.2017. Majoitus TallinkCity 
hotellissa. Tallinnassa mahdol-
lisuus myös oopperaan, lippuja 
alustavasti varattuna. Matkapa-
ketin kokonaishinta 210.00 € / 

hlö + mahdolliset liput. Lisätie-
toja ja ilmoittautumisia Hanna 
Nikupaavo 0444691253 tai 
hanna.nikupaavo@kalajoki.fi tai 
Paula Kumpula jyty.kalajoki@
gmail.com

 VIETÄ VAPPU VIROSSA!
Pirttikosken maaseutu-

naiset järjestää kaikille avoi-
men ryhmämatkan Tallinnaan 
28.4.-1.5.2017.Majoitus Tal-
link City hotellissa, aivan Tal-
linnan ytimessä,lähellä vanhaa 
kaupunkia. Hinta 315-345 
euroa henkilö,riippuen ryh-
män koosta. Hinta sisältää 
matkat,yöpymiset hotellissa 
aamupaloineen, sekä yhden 
opastetun retken.Vastuullisena 
matkan  järjestäjänä toimii Mat-
karasti. Lisätiedot ja ilmoittau-
tumiset: 

HANNE STARK-VIERIMAA
  puh.no.044-3337455

Pohjois-Suomen Syöpäyh-
distys Pyhäjoen kerho. Vuosi-
kokous torimökissä to 9.2 kello 
18.00 listalla sääntöjen mää-
räämät asiat. Tervetuloa.

RAAHEN ALUEEN KUULO 
RY: Kuulon lähipalvelua Pyhäjo-
en Jokikartanossa ti 31.1.2017 
klo 15-16. Ohjausta ja neuvon-
taa mm. kuulokojeen käytössä 
ja huollossa. Saatavana paristo-
ja ( maksullisia ).Huom! Yhdis-
tyksemme nimi on nyt Raahen 
alueen Kuulo ry ( ennen Raa-
hen Kuulonhuoltoyhdistys ry )
Tervetuloa !

Kuollut: 
Matti Pietari Pirkola Yppäristä 

87 v 1kk 30 pv
Kastettu: 
Irene Tellervo Lahdenperä 
Sanajumalanpalvelus kirkos-

sa su 29.1. klo 10. 
Lähetyskahvila.
Kinkerit su 29.1. klo 18 Poh-

jankylän pohjoispuoli Outi ja 
Sami Krankilla Sarpakuja 2.

Raamattupiiri Sarpatissa ma 
30.1. klo 18.

Lähimmäiskahvit ja ruoan 
jakelua työttömille ja ruoka-
apua tarvitseville Iltaruskossa ti 
31.1. klo 13 – 14.30. Hartaus-
hetki. Oma kassi mukaan. 

Perhekerho Sarpatissa ke 
1.2. klo 10-12. Leikkien le-
luesittely.

Kirkkokuoro ke 1.2. klo 
18.30 srk-talolla. Uudet laula-
jat ovat tervetulleita.

Lapsikuorot alkavat :  Yppäri 
to 2.2. klo 11 ja Parhalahti to 
2.2. klo 12.15.

Kinkerit to 2.2. klo 19 Yppä-
rin molempien piirien yhteinen 
Mirja ja Esko Rantasella

 Nuutintie 20.
Jokigospel Ylivieskatalo 

Akustiikassa pe 3.2. Tieduste-
lut Hannulta p. 0500 766 031.

Isä-lapsi sähly monitoimita-
lolla lauantaisin klo 11-12.

Yhteisvastuukeräys alkaa: 
La 4.2. klo 10 alkaen omate-
koisten Runebergin torttujen 
myyntiä kaupoissa yhteisvas-
tuun hyväksi. Su 5.2. iltapäi-
vällä kirkonkylällä yhteisvastuu 
lipaskeräys ovelta ovelle. 

Yhteisvastuukeräykseen 
tarvitaan vapaaehtoisia lipas-
keräykseen ja tapahtumiin. Tule 
mukaan ! Yht. Mirja Hirvikos-
keen p. 050 4929 250.

Rippikoulu    Osallistuminen 
yhteisvastuukeräykseen sun-
nuntaina 5.2. klo 13.00. Alkaa 
seurakuntatalolta, jossa aluksi 
infoa ja sen jälkeen siirrytään 
keräämään. Tarkoitettu kaikille 
rippikoululaisille.  

Kantelemessu kirkossa su 

5.2. klo 18.  Messun jälkeen 
srk-talolla yhteisvastuukahvila. 

Naistenpäivät Kalajoen Kris-
tillisellä Opistolla 3.–5.2.2017. 
Ohjelmassa mm. kelttiläinen 
messu, musiikkia, raamattu-
opetusta, alustuksia ja luentoja 
sekä keskustelua. Ohjelma ko-
konaisuudessaan http://www.
kkro.fi

Kinkerit seuraavasti (aiheena 
uskonpuhdistuksen juhlavuosi):

- su 29.1. klo 18 Poh-
jankylän pohjoispuoli Outi ja 
Sami Krankilla Sarpakuja 2

- to 2.2 klo 19 Yppä-
rin molempien piirien yhteinen 
Mirja ja Esko Rantasella Nuutin-
tie 20

-       to 9.2. klo 19 Liminkakylä 
Aino ja Jaakko Jukkolalla Uute-
lantie 43

-       to 16.2. klo 19 Etelänkylä 
Leena ja Erkki Martinmäellä Tii-
ringintie 14

-        su 19.2. klo 15 Parhalahti 
Anne Sipolalla Marttalantie 54

-     ti 21.2. klo 19 Saaren alue 
Hilma ja Aaro Leipälällä Harju-
tie 4

-      to 23.2. klo 19 Ylinenoja-
Pirttikoski Teija ja Keijo Nikulal-
la Oulaistentie 818

-     Viirret-Rajaniemi Leena ja 
Erkki Kortesuolla helmikuun lo-
pulla (aika tarkentuu myöh.)

RY:  
Raamattuluokka la 28.1. klo 

19.30 Hannu Nuoralalla.
Seurat su 29.1. klo 16 ry:llä.
Ompeluseurat pe 3.2. klo 

18.30 ry:llä.
Pyhäkoulut su 5.2. klo 12 Esa 

Impolalla ja Matti Sorosella.

www.pyhajoenseurakunta.fi   
Kirkkoherranvirasto p. 08-

433 119, avoinna ma klo 8-12, 
ti klo 12-16 ja ke klo 11-14.  

Tarvittaessa voitte ottaa yh-
teyden papistoon: kirkkoher-
ra Jukka Malinen p. 040 505 
0016 tai seurakuntapastori Olli 
Luhtasela p. 050 328 8107. 

Sale Pyhäjoen yhteydessä osoitteessa Vanhatie 52 on avattu 
uusi Rinki-ekopiste. Pisteessä otetaan vastaan kartonki- ja 

lasipakkauksia sekä metallia. Pakkauskeräyksestä vastaa Suomen 
Pakkauskierrätys RINKI Oy. Lisätietoa: www.rinkiin.fi.

KOKOUSKUTSU

Pyhäjoen Joki-Kiekko ry:n sään-
tömääräinen syyskokous

pidetään Pyhäjoen Jäähallin 
kahviossa sunnuntaina 
12.02.2017 klo: 17.00

Haluamme kiittää Tauno Rajaniemeä, hän opetti meille puheli-
men välityksellä matematiikkaa vielä puoli yhdeksän aikaan tässä 
yksi arki-ilta seuraavan päivän koetta varten. Hienoa, kun olet 
niin omistautunut oppilaittesi oppimiseen. Olemme otettuja!

Lukion kakkoset

Onpa mahtava kauneushoitola Pyhäjoen keskustassa. Ihanaa 
luonnon kosmetiikkaa. Rentoutuu kyllä. Suosittelen.
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