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RASMUS HÖKKÄ

Riikka Ylikauppila ja hänen 
miehensä Iivari Kylmäoja 
rakensivat omakotitalon 
Pyhäjoelle Pohjoishaaran 
kylkeen. 

He muuttivat vuonna 2015 
Merijärvelle, koska kaipasivat 
kotiseudulle. Pariskunta asui 
siellä väliaikaisesti sukulaisten 
luona. Parin kuukauden 
Merijärvellä asumisen jälkeen 
he päättivät alkaa rakentaa 
omaa omakotitaloa Pyhäjoelle. 
Talon paikka sattuikin 
olemaan juuri Iivari Kylmäojan 
lapsuudenkodin lähettyvillä. 
Tosin tämä on sattumaa, sillä 
paikka määräytyi enemmänkin 
tontin saatavuuden ja hinnan 
mukaan. Sijaintikin on 
hyvä, sillä joki on lähellä ja 
keskustaan on lyhyt matka. 
Etäisyyttä on juuri tarpeeksi, 
että saa olla omassa rauhassa. 
Lisäksi sukulaisia ja tuttavia 
asuu ihan naapurustossa. 
Pariskunnan mukaan sijainti on 
“unelmatontti”.

Talo suunniteltiin huolella

Talon suunnittelu alkoi 
2015 keväällä. Saman vuoden 
kesällä tonttia alettiin raivata, 
ja syksyn aikana valmistuivat 
autokatos ja varasto. Pariskunta 
otti talolle valmiin parhaalta 
tuntuvan suunnittelupohjan. 
Hieman he muokkasivat 
sitä omannäköisekseen. 

2016 keväällä talopaketti 
kilpailutettiin viidellä eri 
firmalla, ja kilpailutuksen 
voitti Jukkatalo. Talopaketti 
oli valmis pääsiäiseksi. Paketin 
valmistumisen jälkeen taloa 
alettiin rakentaa omin voimin 
ilman rakennusyrityksen apua. 
Alkuperäisen suunnitelman 
mukaan taloon oli tarkoitus 
muuttaa jouluksi asumaan, 
mutta projekti venyi hieman 

ja rakennus valmistui 
asumiskuntoon tämän vuoden 
tammikuussa.  Pariskunta 
muutti taloon asumaan 2. 
helmikuuta vuonna 2017. 
Kaiken kaikkiaan koko 
rakennusprojektiin meni 
yhteensä vajaat kaksi vuotta.

Talo rakentui 
asujiensa näköiseksi

Rakennuksen tyyli on 
moderni ja nykyaikaan sopiva. 
Design mukailee nuorenparin 
omaa modernia ja vähemmän 
perinteistä tyylitajua. 
Esimerkiksi talon ulkoasussa 
on käytetty niin sanottua 
murrettu harjakattotyyliä, 

jossa toinen puoli katosta on 
nostettu toista korkeammalle. 
(Huomio: Pyhäjoen lukiolla on 
sama kattotyyli) 

Talossa on myös suuret 
ikkunat, jotka tuovat avaruutta 
korkean katon lisäksi ja luovat 
modernia näköä rakennuksen 
sisälle. Sisustus on talon tyylin 
mukainen: skandinaavinen ja 
selkeälinjainen. Sisustuksessa 
on yhdistetty hieman vanhaa 

uuden kanssa; esimerkiksi 
huonekaluissa on luonnollista 
puuta tummien ja vaaleiden 
värien kaverina. 

Alun perin talon oli tarkoitus 
olla kaksikerroksinen, mutta 
suunnitelma korvattiin 
yksikerroksisella vaihtoehdolla, 
koska se oli käytännössä 
helpompaa. Yhteensä 
asuinpinta-alaa talolla on 
118m2. Toisin sanoen talossa 
on kolme makuuhuonetta, 
keittiö-olohuoneyhdistelmä, 
WC, kodinhoitohuone, 
kylpyhuone ja sauna. Itse 
tontilla on kokoa 1650m2. 
Talon lämmityksen tuottaa 
yhä laajemmin yleistyvä 

maalämpölämmitys. Lisäksi 
talossa on yksi tulisija, joka on 
olohuoneessa sijaitseva takka.

Rakennettaessa tulee aina  
yllätyksiä

Rakennusprojektissa tuli 
vastaan myös yllätyksiä. Yksi 
yllätys oli lattian kuivumiseen 
kuluva aika, johon upposi 
noin kuukausi, ennen 
kuin rakennustarkastaja 
antoi luvan aloittaa lattian 
pinnoittamisen. Molemmat 
tosin arvostavat mittauksien ja 
luvan myöntämisen tarkkuutta. 
“Sinällään ihan hyväkin 
asia, että ei tule mitään 
kosteusvaurioita”, tuumaa 
Kylmäoja. 

Vinkkejä rakentamista 
aikoville

Lopuksi Ylikauppila ja 
Kylmäoja antavat vinkkejä 
heille, jotka suunnittelevat 
talon rakentamista tai ovat 
jo rakentamassa taloa. Tulee 
muistaa, että pohjaratkaisut 
eivät välttämättä ole samaa 
todellisuuden kanssa. 
Esimerkiksi paperilla 
kodinhoitohuone voi näyttää 
tilavalta, mutta käytännössä 
se saattaa olla hieman ahdas: 
“Ennen kuin lyö mitään 
lukkoon, kannattaa hakea 
vinkkejä paljon ja käy vaikka 
tuttavan rakennuksella 
tai rakennusmessuilla 
tutustumassa tarkemmin.” 

• Pyhäjoen uusin valmistunut omakotitalo.
• Vajaan kahden vuoden rakennusprojekti.
• Moderni (skandinaavinen) sisustus- ja 
rakennustyyli.

• Talon pinta-ala: 118m2
• Tontin pinta-ala: 1650m2

Pyhäjoen tuorein talo

Lisäksi he myös korostavat 
apuvoimien tärkeyttä. Jos 
vähääkään epäilyttävät 
omat taidot, niin kannattaa 
apuvoimia myös käyttää.

Riikka Ylikauppila lisää, että 
vaikka talon rakentaminen 
onkin välillä rankkaa, se on silti 
päällisin puolin hyvä kokemus: 

“Ehdottomasti suosittelen 
semmoisille, ketkä miettii, 
lähtisikö rakentamaan. Että ei 
sitten liikaa pelätä sitä, kun 
(niin paljon) pelotellaan, että 
se on niin kauheaa. Vaan jos on 
oikeasti semmoinen (tunne), 
että halutaan rakentaa, niin 
siitä vaan!”
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Puh 0400 586 441  Viirretjärventie 7
    86170 Yppäri

Puolisen vuotta on 
Kuulumisten sivuilta 
löytynyt Putkivoima Oy:n 
ilmoitus LVI-alan töiden 
tekemisestä.

 Yrityksen takaa löytyy 
vahva veljeskolmikko 
Yppäristä: Matti, Sampo 
ja Taavi Nikki. Nuorilta 
miehiltä löytyy rohkeutta 
ja yrittäjäperheeseen 
syntyneet veljekset 
täydentävät taidoillaan 
urakoissa mainiosti toisiaan.

Yrityksen vetäjänä toimii 
Matti Nikki. Yppärin Ala-
asteen, Pyhäjoen Yläasteen 
ja Raahen Ammattikoulun 
kautta kulkivat talotekniikan 
perusopinnot. Parin vuoden 
työkokemus Pyhäjoen 
Puulla, Kattomasterilla ja 
Lehdon tehtaalla kasvatti 
idean omasta yrityksestä. 
Ja viime vuoden elokuussa 
idea kypsyi valmiiksi.

Isoveli Taavi oli ennättänyt 
kiertää enemmänkin 

maailmaa. Norjankin tuulia 
oli haisteltu. Sähköpuolen 
voimatekniikan pohjille 
on sieltä tarttunut 
mukaan myös robotiikan 
tuntemus. Ja työn alla 
ovat lämpöpumpun 
asentamiseen tarvittavat 
tutkinnot.

Sampo Nikillä on 
puolestaan koneistajan 
koulutus Raahen 
Ammattikoulusta. Ja 
luonnollisesti työ aina 

tekijäänsä neuvoo.

Aloittavalla yrityksellä 
ovat työt luonnollisesti 
hakusalla. Matti Nikki 
kuitenkin vakuuttaa, ettei 
Putkivoiman ole tarvinnut 
töiden puutteesta 
murehtia. Enemmänkin 
työvoimasta on pula. Työt 
löytyvät mainonnan, netin 
ja aikaisemman tekemisen, 
puskaradion kautta.

Ei ootakin on jouduttu 

myymään. Nuorelta 
yritykseltä puuttuvat myös 
referenssit, joten isompiin 
urakoihin ei vielä pääse 
kiinni.

Töitä löytyy varsinkin 
etelästä. Pyhäjoen 
lisäksi Helsinki, Joensuu 
ja Vaasa ovat tulleet 
tutuiksi. Etelästä löytyisi 
enemmänkin töitä, mutta 
Pyhäjoelta käsin urakoiden 
tekeminen merkitsee öitä 
hotelleissa. Ja kotona on 
tietysti mukavampi yöpyä.

Kolmikko suhtautuu 
yrityksen tulevaisuuteen 
luottavaisesti. Velkaa ei 
ole ja palkat on pystytty 
maksamaan. Tällä hetkellä 
varastot sijaitsevat vielä 
autotalleissa, mutta toi-
veissa on varastotilaa 
Viirteen hallilta. Kasvuakin 
on näkyvillä. Ja yrittäjänä 
toimimisen etuna on tietysti 
se, että saa itse määrätä 
työaikansa. Eli Matti Nikin 
sanoilla: Ei ole yhtään 
vapaa-aikaa..

Putkivoimaa Yppäristä

Putkimiehen autosta täytyy löytyä kaikki tarpeellinen. Taavi Nikki odottaa, löytääkö Matti etsimänsä
Putkitöitä tehdään usein ahtaissa paikoissa. Matti Nikki on tunkenut itsensä nurkkaan, 
jossa liitostyö luonnistuu.
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www.rannikonautojavaraosa.fi     
myynti@rannikonautojavaraosa.fi

Päivystys/ Vesivuodot
040 359 6094

Pyhäjokisuun Vesi Oy 
Kuntatie 1 
86100 PYHÄJOKI 
vesi.oy@pyhavesi.fi
www.pyhavesi.fi

Vesihuoltoa 60 vuoden kokemuksella
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Pyhäjoelle on noussut 
ja nousee asuntoja useilla 
eri konsepteilla. Saareen 
alueelle nousseen asunto-
osakeyhtiö Pyhäjoen Helmen 
tarina on niistä varmaan yksi 
mielenkiintoisimmista. Täällä 
sijoittaja laati suunnitelmat 
ja lähti rakentamaan ilman 
ennakkovarauksia. Omalla 
riskillä.

Rakentamisen taustalla on 
sijoitusyritys Alte Invest. Idea 
rakentamiseen tuli yrityksen 
nykyiseltä vetäjältä Heli- 
Maija Vehkalahdelta. Hän 
tiesi, että Pyhäjoella tarvitaan 
piakkoin runsaasti asuntoja. 
Kun keskeiselle paikalle 
Pyhäjoen Saaren alueelle, 
koulun ja terveyskeskuksen 
läheisyyteen tuli tontteja 
hakuun, varasi rakennusyhtiö 
Aresa niistä osan. Ja kun tontit 
oli saatu, alkoi ideointi.

Suomessa on vähän asuntoja, 
joissa ihminen pystyy 
vanhenemaan turvallisesti. 
Asuntoja, jotka eläisivät 
ihmisen mukana. Tällä kertaa 

suunnittelun lähtökohdiksi 
otettiin esteettömyys ja 
asuntojen turvallisuus. 
Asunnoista haluttiin sellaisia, 
joissa ihmiset voivat asua niin 
nuorempina kuin myös elämän 
ehtoopuolella.

Viime viikon lopulla 
valmiit asunnot olivat sitten 
arvioitavina. Perjantai oli 
varattu asiantuntijoille 
ja lauantaina oli kaikkien 
kiinnostuneiden vuoro.

Perjantaina rakennukseen 
tutustuivat Raahen seudun 
hyvinvointikuntayhtymässä 
mm. ympärivuorokautisia 
a s u m i s p a l v e l u p a i k k o j a 
alueellamme mietiskelevät 
Mervi Koski, Erja Laulumaa, 
Jaana Viitanen ja M-L Karjula.

Heidän mielestään asunnot 
soveltuvat kaikenikäisille. 
Mutta rakenteensa ja 
varustuksensa puolesta hyvin 
myös ns. kolmasikäläisille, 
jotka haluavat muuttaa 
omakotitaloista helpompaan 
asumismuotoon. Täällä voi 
sitten asua loppuelämänsä.

Kodeissa saa asua omissa 

oloissaan, mutta niiden 
sijainti antaa mahdollisuuden 
yhteisölliseen elämäntapaan, 
jossa ollaan tekemisissä 
naapurien kanssa.

Vehkalahti puolestaan  
toteaa, että viikonloppu oli 
kokonaisuutena menestys. 
Lähemmäs kaksisataa tutustui 
asuntoihin kahden päivän 
aikana. Tehtiin kauppoja ja 
saatiin ennakkovarauksia. Ja 
mikä myös tärkeää: saatiin 
runsaasti vinkkejä miten 
konseptia voi edelleen 
kehittää.

Alte investillä on kiinteistöjä 
eri puolilla Suomea. Sillä on siis 
kokemusta rakennuttamisesta. 
Pyhäjoen tontille on 
mahdollista rakentaa kaikkiaan 
kolme rivitaloa. Pyhäjoen 
Helmestä saadun kokemuksen 
perusteella vielä tämän 
kevään aikana lähtee käyntiin 
seuraavan talon suunnittelu. 
Sen osalta huoneistot tulevat 
myös ennakkomarkkinointiin, 
jolloin varaajat pääsevät 
vaikuttamaan tulevan 

Pyhäjoen Helmi kiinnosti

Alte Investin Heli-Maija Vehkalahti ja Aresan Matias Turpeinen pääsivät tyytyväisinä esittelemään 
Pyhäjoen Helmeen valmistuneita huoneistoja

asuntonsa yksityiskohtiin.
”Uskomme, että korkea-

tasoiset ja käyttökustan-

nuksilleen edulliset asunnot 
löytävät Pyhäjoen keskustassa 
asukkaat myö tulevaisuudessa”, 

tuumailee konseptin äiti Heli-
Maija Vehkalahti.

Pyhäjoella on totuttu 
asumaan maan pinnalla. Jo 
kaksikerroksinen rakennus 
on tuntunut korkealta. Nyt 
ovat ensimmäisen ”oikean” 
eli nelikerroksisen talon 
perustustyöt lähteneet 
käyntiin voimalaitoksen 
viereisellä tontilla. Asuminen 
monimuotoistuu myös Pyhä-
joella.

”Valmistelevat työt aloitet 
-tiin joulukuun puolella. 
Perusmonttu valmistuu näinä 
päivinä. Ja valmista tulee ensi 
vuoden alkuun mennessä. 
Vuoden verran on siis 

valmistumisaika,” kertoo YIT: 
markkinointipäällikkö Teuvo 
Haverinen.

Talosta tulee pyhäjokisittain 
suuri. 36 huoneistoa majoittaa 
melkein puolta Keskikylää 
vastaavan asukasmäärän. 
Sijainti lähellä jokea on 
hulppea. Ja vieressä on varaus 
toisellekin talolle, kun vaan 
markkinoita löytyy.

Hankkeen juuret ovat 
paljolti Pyhäjoella. Kun 
saatiin tieto ydinvoimalan 
sijaintipaikasta, alkoi kunnassa 
kiivas kaavoitusprosessi. Sen 

tuloksena olivat kerrostalojen 
paikat, joista YIT kiinnostui.

Rakennus nousee oman 
a m m a t t i m i e s p o r u k a n 
voimin. Oman työvoiman 
keskivahvuus tulee olemaan 
kaksi työnjohtajaa ja 
kymmenkunta miestä. Ja 
aliurakoitsijoilla samaten 
keskimäärin kymmenen 
miestä. Maanrakennustyöt 
rakennukseen tekee Pentti 
Hämeenaho Oy, LVIA työt 
Vihannin Vesi ja Lämpö Oy ja 
Sähkötyöt Vihannin Sähkö ja 
Radio Ky.

Hourunkosken rantamaise-
maan nousee kerrostalo

Koskihovin rakennus on vielä perustuksen rakenteluvaiheessa. Lopputuloksena on sitten 
havainnekuva mallinen talo.

Pyhäjoella rakennetaan vilkkaasti
Vaikka aina ei sitä heti 

huomaakaan, rakennetaan 
Pyhäjoella todella vilkkaasti. 
Hanhikivenniemi on tietysti 
oma lukunsa. Mutta 
asuntojakin valmistuu ripeään 
tahtiin. Ja vaikka hankkeita 
on runsaasti, tiedetään ettei 
tämäkään tahti vielä riitä.

Pyhäjoen kunnalla on 
ollut riittävästi aikaa 
valmistautumiseen. Niinpä 
rakennuspaikkoja löytyy 
sekä kuntakeskuksesta että 
muilta kyliltä. Myös asumisen 

malliin löytyy vaihtoehtoja. 
Perinteisten omakotitalon ja 
rivitalon rinnalle on nyt tarjolla 
myös kerrostaloasumista. Ja 
kun väestö ikääntyy, tarvitaan 
myös erilaisia hoivapalveluita. 
Varsinaisen palvelutalon ja 
normaalin yksittäisasumisen 
rinnalle tarjotaan nyt uutta 
vaihtoehtoa.

Pyhäjoki on edelleen 
rauhallinen ja maaseutumainen 
myös kuntakeskuksen 
osalta. Täällä on totuttu 

ihmisen kokoiseen elämiseen 
ja huolehtimaan myös 
lähimmäisistä. Vaikka 
tulevaisuus onkin aina 
epävarma, on varmaa että 
Pyhäjoki huolehtii aina 
omistaan.

Meillä löytyy edelleen 
hyviä rakennuspaikkoja. Ja 
uusiakin syntyy Aatosvainion 
kaavoituksen yhteydessä. Nyt 
on rakentamisen aika. Nyt 
kannattaa rakentaa Pyhäjoelle.

Yppäriin on Pyhäjoen Rakennuksen ja Rakennus Impolan voimin nousemassa kuuden rivitalohuoneiston han-
ke. Kivijalka on jo tehty. Kaksi huoneistoista on varattu, mutta rakennukset alkavat nousemaan vasta yhden 
lisävarauksen jälkeen. Sijainti on mainio. Valtatie ja koulu ovat löhellä.
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Parhalahden ryhmiksenäkin 
tunnettu Iikkala on kokenut 
viimeisen vuoden aikana 
melkoisen muodonmuutoksen. 
Alkuaan Iikka Karsikon 
asunnoksi kohonnut rakennus 
siirtyi aikanaan kunnan 
omistukseen. Parhalahden 
koulun opettajat mm. Sulo 
Niemelä sekä Helena ja Paavo 
Haapakoski löysivät sieltä 
asuntonsa. Kun Haapakosket 
rakensivat oman talon, talo tuli 
päivähoidon käyttöön. Kun 
päivähoito sai Parhalahdelta 
uudet tilat, kunta myi itselleen 

tarpeettomaksi käyneen 
rakennuksen.

Iikkalalle uudet omistajat

Talo siirtyi Matti Haapajoen 
ja Paula Pfäfflin haltuun. 
Raahessa asuvalla Pfäfflillä on 
puualan artesaanin koulutus. 
Tästä lienee lähtöisin ajatus: 
Jos talo laitetaan, niin se 
on rintamamiestalo. Ja nyt 
sitten Iikkalasta on tulossa 
pariskunnan ensimmäinen oma 
koti.

Iikkalan kunnostus on ollut 
aika isotöinen, mutta myös 

mukava projekti. Aluksi 
purettiin lattiat. Matalan 
rossipohjan tilalle tuli ensin 
vahva kerros sepeliä. Sitten 
raudoitus ja valu. Valun päälle 
tulivat sitten lattianiskat, 
eristeeksi ekovillaa ja lattia.

Projekti alkoi viime vuoden 
keväällä purkuoperaatiolla. 
Rakennuttajat ovat tehneet 
itse niin paljon kuin vaan 
mahdollista. Sen, mihin oma 
aika ja taito ovat riittäneet. 
Perustöihin on apua saatu 
Pyhäjoen Rakennukselta. 
Ja nyt viimeistelytöissä on 

puolestaan rakennusliike 
J Niemelän yrittäjä Mika 
Niemelä. 

Remonttiin on Niemelältä 
saatu vinkkejä enemmänkin, 
sillä Haapajoen ja Niemelän 
varastot sijaitsevat 
teollisuusalueella lähekkäin. 
Niinpä Matti ja Mika ovat 
toisenkin kerran pohtineet, 
miten remontti olisi hyvä 
tehdä.

Remontit tehdään tunti-
töinä

Niemelälle Ikkalan kunnostus 
on ollut mieluinen projekti. Tällä 
hetkellä Pyhäjoella on hänen 
mielestään tietyllä tavalla 
odottava tunnelma, hiljaista. 
Kun töitä on rajallisesti, on 
rakennusliikkeellä yrittäjän 
lisäksi vain yksi työmies. Töitä 
antavat paritalo Lapatiellä ja 
erilaiset tuntityönä tehtävät 
remontit.

Yrittäjää työllistävät myös 
pakolliset koulutukset. Jos 
haluaa pitää sertifikaatit, pitää 
kouluttautua. VTT vaatii. Ja kun 
jatkuvasti tulee käyttöön uusia 

aineita, tarvitaan luonnollisesti 
tietojen päivitystä.

Nyt Iikkalassa ovat menossa 
viimeistelytyöt. Vuorossa 
ovat listoitukset ja kaappien 
rakentelu. Ja kun vanhaa 
korjaillaan, mittatarkkuus on 
usein hakusassa. Näin monessa 
paikassa täytyy myös osata 
hieman säveltää. Nuoren parin 
toiveena on, että helmikuun 
loppuun mennessä päästään 
muuttamaan. Sitten Iikkala on 
taas kerran saanut uudenlaisen 
elämän.

Iikkala saa uuden elämän

Mika Niemelä listoittaa tällä kertaa Parhalahdella Pihalla näyttää vielä työmaalta, mutta Paula Pfäffli odottaa pääsevänsä uuteen kotiin vielä helmikuun aikana
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Suomi 100-vuotta
Yppärissä
Kevään kylätuvat koulun 
liikuntasalin  aulassa
to. 23.2 klo 14. Asiana lääkkeet 
ja uudet  säädökset, 
apteekista asiantuntija.
to. 23.3.klo 14. Ajankohtaista 
asiaa kunnasta. 
Kunnanjohtaja Matti Soronen.
to. 6.4. klo 14. 
Ajankohtaista asiaa kylältä.
Leikkaa talteen.
  Tervetuloa!

Raahe www.nordea.fi/asuntolaina
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Hanhikivenniemen ydinvoimalan rakentaminen etenee

Majoituskylä nousee tälle alueelle

Maan tasolla näkymä on vielä tällä hetkellä hieman karumpi

Havainnekuva kertoo, millaiseksi majoituspaikka ajan kanssa rakentuu

Porttirakennustyömaan vastaavalle mestarille, Tapani Sorvojalle alue on tuttu. Rakennusliike Sorvoja urakoi 
myös alueen ensimmäisen pysyvän rakennuksen: Koulutuskeskuksen

Hanhikiven niemellä 
näyttävimmin tapahtuu 
nyt porttirakennuksella. 
Urakoitsijana toimii 
rakennusliike Sorvoja Oy. Työt 
alkoivat viime vuonna heinä- 
elokuun vaihteessa ja valmista 
pitäisi olla elokuussa. Ilmat 
ovat suosineet rakentamista. 
Kovia pakkasia on ollut vain 
parina päivänä. Niemellä 
pahempi vastus onkin kova 
tuuli. 

Vastaava mestari Tapani 
Sorvoja kertoo, että 
rakennuksen ulkovaippa alkaa 
olla valmis. Vesikattoa tehdään. 
Sitten ovat vuorossa alakerran 
lattia ja yläkerran seinät.

Rakennuksen runko on 
terästä, ja siiinä on käytetty 
ontelolaattaa. Sandvikin 
elementit ovat tyypillisiä 
pelti/ villa elementtejä. 
Kokonaispinta-ala on 1200 
neliötä.

Työvoiman saanti ei ole 
ollut ongelma. Tekijät 
ovat paljolti samoja kuin 
k o u l u t u s k e s k u k s e s s a . 
Työvoiman määrä on ollut 
10-15. Porttirakennus 
on Sorvojalle siis toinen 
Fennovoimalta saatu 
urakka. Kolmas iso kala 
on vielä pyynnissä, sillä 
h a l l i n t o r a k e n n u k s e n 

urakkakilpailua ei ole tähän 
mennessä ratkaistu.

Myös alueen aitojen 
ulkopuolella tapahtuu. 
Suunnitellun asuntoalueen 
rakentajaksi on valittu 
Lehto Grouppiin kuuluva 
Rakennuskartio. Pohjatyöt 
alkavat olla kunnossa, ja 
ensimmäisen 200 asunnon 
vaiheen moduleita jo tehdään 
Lehdon Oulaisten tehtaalla. 
Elementtirakentaminen on 
nopeaa, sillä rakennusurakan 
pitäisi valmistua kevään aikana. 
Tämä rakentaminen kuuluu 
laitostoimittaja Titan 2:n 
kontolle.

Voimalaitosalue sijaitsee 
niin kaukana  valtatiestä, ettei 
ohikulkija eivätkä paikalliset 
asukkaat havaitse tehdyn 
työmäärän vaikutusta. 
Pikaisella käynnillä näkyy 
vain muutama yksittäinen 
maansiirtokone. Kun 
varsinainen voimalan vaatima 
alue on lähes neliökilometrin 
suuruinen, homma saattaa 
tuntua verkkaiselta.

Työvoimavahvuus niemellä 
on nyt talviaikana noin 160, 
joista reilut 70 on työssä 
samanaikaisesti. Kesän 

aikana vahvuus kasvaa, 
kun toukokuussa alkavat 
ruoppaukset. 

Fennovoimalla on käynnissä 
lähes jatkuva rekrytointi. 
Pyhäjoella vahvuus on tällä 
hetkellä 24. Kuluvan vuoden 
aikana rekrytoidaan 3 
lisää. Kun hallintorakennus 
valmistuu, kasvaa työvoima 
Pyhäjoella merkittävästi. 
Ja rakennustöiden 
alkaessa on luonnollisesti 
tarkoituksenmukaista, että 
mahdollisimman moni voimalan 
pysyvä työntekijä on paikan 
päällä.

Yhdeksi suurimmista 
työpaikoista Pyhäjoella on 
noussut Ollinmäelle rakennettu 
Energy Tower. Sen toisessa 
kerroksessa työskentelee 
Titan 2:n väki. 33 henkilöä, 
pääasiassa insinöörejä, miettii 
voimalan rakentamista. Määrä 
kasvanee vuoden aikana 
seitsemällä. Rekrytoinnit ovat 
koko ajan käynnissä, ja verkot 
on heitetty laajoille vesille. 
Leningradin voimala valmistuu 
sopivasti 2018, joten sieltä 
siirtynee Pyhäjoelle merkittävä 
määrä asiantuntijoita.
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Pyhäjoen kunta jakaa nastapohjalliset yli 65-vuotiaille kuntalaisille. Irroitettavat nastapohjalliset ovat 
noudettavissa kunnantalon infosta ma-pe klo 9-15. Leena ja Teuvo Pyhäluoto sekä Pentti Kondelin kävivät 
hakemassa omat nastapohjalliset kunnantalolta maanantaina.

Voi paremmin- messut 
Raahessa 25.3.

Luontaistuntija Pyhäjoki 
(Katruusa), Luontaistuntija 
Raahe, Hoivapalvelu Helmi, 
Onnelline.fi ja Studio 
Panoraama  järjestävät Raahen 
liikuntahallilla maaliskuun 
lopulla hyvinvoitiin liittyvät 
messut.  Järjestäjien lisäksi 

on paikalla runsaasti 
näytteilleasettajia.

Luvassa on ohjelmaa kaiken 
ikäisille. Messujen teemoja 
ovat ravinto, liikunta ja 
luonnollinen kauneus. Yleisöllä 
on tapahtumaan vapaa pääsy.

KU VA : V EER A RÖY T TÄAbeille viimeinen koulupäivä on aina ikimuistoinen. Pyhäjoen Lukion abit revittelivät päivällä tällaisissa asuissa. Illalla oli sitten vuorossa retki 
Rukalla. Kaikki kuitenkin varmasti toivovat, ettei elämä tästä lähtien ole pelkkää alamäkeä.
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Jyty Kalajoki ry

Viikonloppumatkalle Helsinkiin 24.-26.2.2017 
voit vielä kysyä paikkoja äkkilähdölle !

Tulossa retki Jyväskylään kädentaito ja hyvinvointimessuille 
La 8.4.2017. Ilmoittautumiset 30.3.2017 mennessä.

Matkan hinta noin 40.00 € lähtijämäärästä riippuen.

Kevään Tallinnan matka 29.4.-1.5.2017. Majoitus TallinkCity 
hotellissa. Tallinnassa mahdollisuus myös oopperaan, lippuja 
alustavasti varattuna. Matkapaketin hinta jäseniltä 150 €  ja muilta 
210.00 € / hlö + mahdolliset liput.

Syyskuussa Kreetalle; 8.-15.9.2017. Alustavat matkavaraukset 
4.3.2017 mennessä.

Lisätietoja ja ilmoittautumisia Hanna Nikupaavo 0444691253 
tai hanna.nikupaavo@kalajoki.fi tai Paula Kumpula

 VIETÄ VAPPU VIROSSA!
 
Pirttikosken maaseutunaiset 
järjestää kaikille avoimen 
ryhmämatkan Tallinnaan 
28.4.-1.5.2017.
Majoitus Tallink City hotellissa,aivan 
Tallinnan ytimessä,lähellä vanhaa kaupunkia.
Hinta 315-345 euroa,  riippuen ryhmän koosta.
Hinta sisältää matkat,yöpymiset
 hotellissa aamupaloineen,sekä yhden opastetun retken.
 Vastuullisena matkan järjestäjänä toimii Matkarasti.
 Ilmoittautumiset 26.2.2017 mennessä.
 Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
 HANNE STARK-VIERIMAA
 puh.no. 044-3337455
 AIRA KORPELA
 puh.no. 040-7474880
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Järjestöt toimivatSeurakunta tiedottaa
Kastettu:
Julius Eeli Aleksanteri Haapa-

kangas     
Messu kirkossa su 19.2. klo 

10. Kirkkokuoro. Lähetyskah-
vila.

Kinkerit su 19.2. klo 15 Par-
halahti Anne Sipolalla Martta-
lantie 54.

Hartaus ti 21.2. klo 13.30 
Jokikartanossa.

Kinkerit ti 21.2. klo 19 Saa-
ren alue Hilma ja Aaro Leipäläl-
lä Harjutie 4.

Perhekerho ke 22.2. klo 10 
Sarpatissa. Aihe Laskiainen, 
mäenlaskua sään salliessa.

Ystäväkerho ke 22.2. klo 12 
– 13.30 srk-talolla alkaen ruo-
kailulla. Aiheena uskonpuhdis-
tus. Kahvit ja arvontaa.

Kirkkokuoro srk-talolla ke 
22.2. klo 18.30. Uudet laulajat 
tervetulleita.

Lapsikuorot :  Yppäri to 
23.2. klo 11 ja Parhalahti to 
23.2. klo 12.15.

Kinkerit to 23.2. klo 19 Yli-
nenoja-Pirttikoski Teija ja Keijo 
Nikulalla Oulaistentie 818.

Kinkerit pe 24.2. klo 18 Ra-
janiemessä Leena ja Erkki Kor-
tesuolla Uudentalontie 37.

Raahe-gospel la 25.2. Mes-
su Raahen kirkossa klo 18, 
konsertit liikuntahallilla klo 
20. Ennakkoon ilmoittautu-
neille liput 5€. Linja-auto-
kyyditys Sarpatista klo 17.10. 
Ilmoittaudu mukaan Hannulle 
p.0500766031.

Perhejumalanpalvelus su 
26.2. klo 11 kirkossa. Lapsi-
kuoro. Nuorten bändi.

Yhteisvastuutempaus su 
26.2. alkaen perhejumalanpal-
veluksella klo 11. Ruokailu klo 
12 alkaen: hernekeitto ja laski-
aispulla, aikuiset 7 €, alle 12-
v. 3 €, perhelippu 20 €. Alle 
3-v. ja yv-kerääjät ilmaiseksi. 
Arvontaa ja yhteisvastuutuot-
teita, rekiajelua, onnenpyörä, 

askartelua, lettujen paistoa 
nuotiolla, suksien voitelua, hoi-
jakka, mäen laskua, kaverikoirat 
(ks.ilmoitus).

Yhteisvastuun lipaskeräys 
tapahtuu ovelta ovelle helmi-
maaliskuun aikana. 

Kinkerit jatkuvat seuraa-
vasti (aiheena uskonpuhdis-
tuksen juhlavuosi):

- 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 Niku-
lalla Oulaistentie 818

- pe 24.2. klo 18 (huom. kel-
lonaika) Rajaniemessä Leena ja 
Erkki Kortesuolla Uudentalon-
tie 37

tulossa:
Pisara omaishoitajien vertais-

ryhmä kokoontuu ma 27.2. klo 
13 Sarpatissa.

Ruoanjako (pakasteita ja 
leipiä) työttömille ja ruoka-
apua tarvitseville ti 28.2. klo 
17-18 Iltaruskossa, Pappilantie 
3. Oma kassi mukaan.

RY:  
Pyhäkoulut su 19.2. klo 12 

Eetu Nikillä ja Risto Kalliokos-
kella.

Kerho pe 24.2. klo 17 ry:llä.
Raamattuluokka la 25.2. klo 

19.30 Hannu Nuoralalla.
Vuosikokous ja seurat su 

26.2. klo 16 ry:llä, Jouko Pii-
lola.

www.pyhajoenseurakunta.
fi   

Kirkkoherranvirasto p. 08-
433 119 avoinna :

ma ja ti klo 12-16 (Huom! 
poikkeava aika) ke klo 11-14

Tarvittaessa voitte ottaa yh-
teyden papistoon: 

kirkkoherra Jukka Malinen 
p. 040 505 0016 tai 
seurakuntapastori Olli Luhta-

sela p. 050 328 8107. 

Eläkeliiton Pyhäjoen yhdis-
tys ry

20.2. Äijäkööri Iltaruskossa 
kio 18.00

27.2. Harmaahapset Iltarus-
kossa klo 18.00

28.2. Päiväkahvit ja yhdistyk-
sen kevätkokous Seurakuntata-
lolla klo 12.00. Mukana uusi K-
kauppiaamme Hanna Marttila.

 2.3. Karaokekerho Iltaruskos-
sa klo 17.00

Lisätietoja toiminnasta www.
elakeliitto.fi/pyhajoki

Hanhikiven Kiertäjät ry
Maanantaina 20.2. JOHTA-

JISTO klo 18.00 kololla. Kaikki 
mukaan.

 Keskiviikkona 22.2. klo 18.00 
vaelluskokous sarpatissa. Kaikki 
kiinnostuneet ja ilmottautuneet 
mukaan!

 Lippukunnan vuosiokokous 
sunnuntaina 26.2. klo 15.00 
sarpatissa. Tervetuloa!

Helluntaisurakunta
Ilta Sanan ääressä yhdessä 

laulaen ja rukoillen Iltaruskossa 
torstaina 23.2. klo 18.00.Kah-
vitarjoilu! Tervetuloa!

Pirttikosken maaseutunai-
set KÖKKÄ ja SILVERJUNGLE 
lasten ja naisten  vaate esitte-
ly sunnuntaina 26.2.2017 klo. 
17.00 kökkätuvalla.Emäntänä 
Katja. Kahvia ja arvontaa.

TERVETULOA!
Pyhäjoen Reserviläiset RY
Johtokunnan kokous Lauantai-

na 25.2 klo 14: 00 ja Yleinen 
kokous Klo 15:00 Puhtolassa . 
Myös uudet jäsenet Tervetuloa.

Pyhäjoen SILMU
Tapaamme 21.2.2017 kello 

12.00 Tirilän Vapulla.
Tervetuloa!
Spr Pyhäjon osasto:
Nukke/kehto ja vaatteet ar-

vottiin 19.12.2016 ja ne voitti 
Päivi Möttönen. Kiitokset kai-
kille arpoja ostaneille ja sitä 
kautta toimintaamme tukeneil-
le!

PÄÄTOIMITTAJAT
Sari Hidén

Arvo Helanti

TOIMITUS

Seuraava lehti 
(8) ilmestyy 
 >>  lauantaina 25.2.2017

Aineisto toimitettava 
 >>  tiistaina 21.2.2016 
 klo 17.00 mennessä

Painosmäärä 
 >>  vko 7:16150 kpl 
 >>  vko 8:2600 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

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

Ilmoitushinnat (hintoihin lisätään alv 24%)
>>  0,50 €/pmm, toistohinta 0,40 €/pmm, minimikoko 35 pmm

>>  järjestöpalsta: 60 €/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.

 Pyyn yksityistien 
vuosikokous Pirttikosken koulun kökkätuvalla
          10.3.2017 klo 18.00
 Kokouksessa käsitellään yksityistielain 
pykälässä 64 olevia asioita.
                                                Hoitokunta

Hanhikiven Kiertäjät

Vuosikokous Sarpatissa 
sunnuntaina 26.2. klo 15. 
Kaikki jäsenet tervetulleita mukaan päättämään 
yhteisistä asioista!

KYLÄILTA
Keskikylän koululla To. 23.2. Klo 18.
 Myyntinäyttelyn valmistelua, kahvia,
 arvontaa, porinaa...

  TERVETULOA      Kylätoimikunta

Pirttikosken Hirvimiehet
TALVIKOKOUS
HAAPALA
Pe 24.2.2017 klo 19.00

Johtokunnan kokous Lauantaina 25.2. klo 14:00 ja 
Yleinen kokous klo 15:00 Puhtolassa. 

Myös uudet jäsenet Tervetuloa!

Pyhäjoen Reserviläiset RY

Ikäihmisten tupailta 
23.02 klo 17 Jokikartanon kerhotiloissa. 
Ohjelmassa mm laulua. Tervetuloa.
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