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Alakoulunkin opiskelijat jo odottavat, että pääsevät lukioon viettämään Wanhojen päivää. On mahtavaa oppia tanssimaan.
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JULIUS YRJÄNÄ

Lukion viimeisen vuoden 
opiskelijoiden - abiturienttien 
- lukuvuosi huipentuu helmi-
kuussa penkinpainajaisiin, kun 
he lopettavat säännöllisen kou-
lunkäyntinsä ja siirtyvät lukulo-
malle valmistautumaan tuleviin 
ylioppilaskirjoituksiin. Pyhäjo-
ella penkkareita on järjestetty 
koko sen ajan, kun lukio on kun-
nassa ollut, siis vuodesta 1990. 
Jälleen vuonna 2017, viime vii-
kon torstaina Pyhäjoen lukiolta 
lähti matkaan 24 onnellisesti 
koulunsa päättävää abia. 

Pyhäjoen lukion rehtori Tau-
no Rajaniemi kävi lukionsa 
Raahessa, missä hän vietti omat 
penkkarinsa vuonna 1979. Ra-
janiemi muistaa omista penk-
kareistaan erilaiset esiintymiset 
koululla, nuoremmille järjeste-
tyn ohjelman sekä tietysti pe-
rinteisen penkkariajelun. Pu-
kuihin ei tuolloin satsattu kovin 
paljoa, pukeuduttiin kuitenkin. 
Hieman ikävämpänä muistona 
penkkareista Rajaniemi mainit-
see lukion opettajista piirretty-
jen pilakuvien ylimenemisen. Si-
nänsä hauska idea meni pieleen, 
kun siirryttiin liian henkilökoh-
taisiin aiheisiin. 

Rajaniemi onkin tyytyväinen, 
että Pyhäjoella on jo pitkään 
ollut perinteenä myönteinen, 
melko rauhallinen yhteishenkeä 

nostattava penkkarijuhla. Pyhä-
joen perinteisiin on jo pitkään 
kuulunut abivideo, nuoremmille 
jaetut leikkimieliset kunniakir-
jat sekä tietysti penkkariasut ja 
traktorikyyditys. Varsinkin Saa-
ren koulun väelle päivän koho-
kohta on, kun abit heittelevät 
karkkeja. 

Peruskaava penkkareissa on 
siis jo pitkään ollut sama; jo-
kaisen vuoden penkkarit ovat 
kuitenkin ainutlaatuinen koke-
mus, ja ne muokkautuvat abien 
mukaan.

“Tänä vuonna tilankäyttö oli 
parasta pitkään aikaan”, Raja-
niemi kehuu - koulun aula oli 
koristeltu eksoottisesti palmuin 
ja kukkasin. Tänä vuonna abit 
tarjosivat koko koulun henki-
lökunnalle aamupalan. Tämä 
uudistus oli rehtorin mieleen. 
Myös sosiaalista mediaa on 
penkkareilla hyödynnetty; abit 
tekivät Kahoot-tietovisan, jon-
ka kysymykset koskivat abien 
elämää.

Pyhäjoen lukion entinen oppi-
las ja nykyinen kuvaamataidon 
ja psykologian opettaja Teresa 
Tuuttila muistelee omia, vuo-
den 1997 penkkareitaan läm-
möllä. Abeja oli tuolloin paljon, 
noin kolmenkymmenen kiep-
peillä, ja teemana oli 70-luku. 
Abiturientit olivat pukeutuneet 
hippityyliin, ja pitkätukkape-
ruukkeja oli kaikkialla. Tuolloin 

penkkareihin kuului myös mo-
nikkarin iltapäiväjamit, joissa 
soitettiin progressiivista rokkia 
ja Tuuttila itse oli lavalla tans-
simassa ison pahvisen kukan 
kanssa. Asusteisiin oli tuolloin 
todella panostettu, Teresa oli 
pukeutunut Perkiömäeltä han-
kittuihin 70-luvun vaatteisiin. 
Lukiolla järjestettiin tietysti 
myös hippikakkukahvit, ja nuo-
remmille oppilaille jaettiin pe-
rinteikkäitä diplomeja vuoden 
saavutuksista. Vuoden 97 abien 
jäljiltä Pyhäjoen lukiolta löytyy 
myös valokuvakollaasi, jossa 
on kuvia abeista eri projekteis-
saan. “Kaiken kaikkiaan riehakas 
ja hieno päivä. Tuntui toisaalta 
haikealta, sillä yksi ajanjakso 
elämässä päättyi. Jäätiin iloises-
ti lukulomalle!”

Tänä vuonna Pyhäjoen luki-
ossa on 24 abiturienttia.  Py-
häjokisen Sanna Halusen tun-
nelmat penkkarien jälkeen ovat 
hyvät: “Oli ihan hienoa saada 
“päätös” lukiouralle; kuitenkin 
yhteiset projektit ovat tärkeitä 
ja luovat yhteishenkeä. Toki val-
mistelussa oli omat ongelmansa 
ja sudenkuoppansa, eikä kaikki 
aina suju suunnitelmien mu-
kaan. Valmisteluissa hyvällä yh-
teishengellä on iso merkitys!” 
Penkkaripäivä alkoi lukion hen-
kilökunnan aamiaisella. Koulu 
oli koristeltu. Aamun ensimmäi-
sen tunnin jälkeen oli vuorossa 

Penkkaritunnelmaa Pyhäjoella
ABIISI
Abi ja mä
Yrttiksessä taas
Illat rullaillaan

Kouluillassa, synkässä
Sarin ääni kaikuu taas

Ei ressiä, ei murheita
Ei kiire mihinkään
Sitten pari preliä siihen ilmestyy
ja sekottaa Abin pään

Hei lainaa, Abi sun järkee!

Mä silmiäni usko en
Kun se Abi teki sen
Täydellisen YO-tuloksen
Mä sivuosaan pelkkään jäin
Kun se veti yllättäin
Täydellisen YO-tuloksen

Abi ja mä
Sen jutun jälkeen
Harvoin kertaillaan

Ei snäppäile, enää mulle se
että lähetään lukemaan

Olis makeeta taas keittiössä
Syödä kakkua
Mutta Abia ei kiinnosta
Kun se pelaa WordDivea

[kertosäe]

Parin viikon jälkeen Abi ällän unohtaa
Mä opiskelenkin jo integroimaan

[kertosäe]

penkkariohjelmaa. Auditori-
ossa kisattiin, ketkä tuntevat 
abit parhaiten. Osaamista 
sai näyttää Kahoot-visassa. 
Voiton veivät Sari Hidén ja 
Elmeri Seppänen, eli koulun 
opettajat. Diplomeita lukio-
laiset saivat muun muassa 
vuoden yläkropasta, hienois-
ta näyttelijänsuorituksista 
ja urheasta lukion keittiön 
siisteyden ylläpitämisestä. 
Ensi-illassa oli myös abivideo 
“Haluatko ylioppilaaksi?” 

Abiturientit halusivat myös 
jättää jotain seuraaville suku-
polville. Niinpä lukion seinille 
kiinnitettiin 200 hyvää syytä 
koulutöiden tekemättä jättä-
miseen. 

Sannalla on koulun lop-
pumisesta hyvät fiilikset; 
hän odottaa innolla lakin 
saamista. Jokainen, joka on 
koulunsa loppuun käynyt, 
voi varmaan samaistua näihin 
tunnelmiin: “Kyllä lukiota jää 
ikävä ja vähän haikea olo tu-
lee. Mutta olen jo valmis siir-
tymään eteenpäin.” Sannalla 
on jäänyt lukiosta erityisesti 
mieleen kaikenlaiset projek-
tit, kuten kansainvälisyys ja 
messut. Tietynlainen hieno 
tunnelma on myös arkisissa 
lukiohetkissä: kuten kakun 
syömisessä opiskelun lomas-
sa.

Emmi Kestilä ja Taina Keskitalo ovat olleet iloinen parivaljakko koko 
lukion ajan.

Gangsterimeininkiä toivat penkkareihin Tommi Brusin, Hen-
rik Soronen ja Aleksi Mattila.

Penkkariajelulla voi olla vähän kylmä.
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ANNA MAXIMOV

Kivut ovat kehon hätähuutoja. 
Joskus turvaudutaan lääkkeisiin, 
jotta kipu saataisiin pois. Siitä 
huolimatta lääkkeetkään eivät 
aina auta. Tai mitä tehdä sitten, 
kun on krooninen sairaus, joka 
ei tunnu loppuvan ikinä? Kaik-
keen löytyy onneksi apu. Se voi 
olla esimerkiksi hermoratahie-
ronta. 

Riikka Linnakangas tekee 
hermoratahierontaa työkseen. 
Se on hermoston kuntoutusta. 
Hänen mielestään sairaudet ja 
erilaiset vaivat eivät ole koh-
taloa, vaan niihin löytyy aina 
ratkaisu. Hermoratahieronta 
elvyttää, puhdistaa ja kuntout-
taa. Sillä palautetaan kehoon 
hyvä hermotus ja vahvistetaan 
eri elinten toimintoja. Hoidon 
aikana ääreishermosto akti-
voituu, jolloin viestit saadaan 
menemään aivoihin ja selkäyti-
meen saakka. Hoito tehdään 
vaatekerran päältä, sormen-
päillä, lujan lempeällä otteella 
painaen ja pyörittäen, päästä 
varpaisiin. Apuvälineitä hoidon 
aikana ei käytetä. Hoito pe-
rustuu laajaan tutkittuun tie-
toon. Hoitotuloksia Suomessa 
on vuosikymmenien ajalta. Sitä 
voidaan myös toteuttaa ennal-
taehkäisevänä terveyden hoita-
misena, vaikka erityisiä vaivoja 
tai sairauksia ei olisikaan. 

Linnakangas kouluttautui 
Pohjois-Suomen hermorata-
hierojaopistossa, Haukiputaan 
Martinniemessä. Peruskoulutus 
kesti vuoden, ja samalla opiske-
lun ohella hän teki hermorata-
hierojan työtä. Hoitola sijaitsee 
Piehingissä, ja joka maanantai 
hän työskentelee Pyhäjoella. 
Nyt hän on aloittanut samassa 
opistossa hermoratahierojan 
mestaritutkinnon, joka kestää 
pari vuotta. 

Nuorempana Linnakangas 
kouluttautui eläintenhoitoon 
ja työskentelikin useita vuosia 
muun muassa maatalouslomit-
tajana, mutta allergian vuoksi 
joutui luopumaan työstä. Hoi-
taminen ja auttaminen olivat 
hänelle kuitenkin luontaista, 
joten ihmisten auttaminen tuli 
kuvioon seuraavaksi. Hermora-
tahieronta vei hänet ikään kuin 
mukanaan, koska moni muu 
hoito on osa-aluehoitoa, mut-
ta ei auta. “Kipu ei ole kohta-
loa, apua löytyy”, Linnakangas 
muistuttaa. 

Palaute hoidosta on ollut 
erinomaista. Ihmiset ovat saa-
neet avun kipuihin ja saira-
uksiin. Hermoratahieronnalla 
voidaan hoitaa muun muassa 
iskiasta, niska-hartiaseudun 
vaivoja, puutumisia, allergiaa, 
unettomuutta, stressisaira-
uksia, hormonaalisia häiriöitä, 
suolistovaivoja, reumaa, lapset-
tomuutta ja yleistä jaksamista 
jne. Hermoratahieronnassa hoi-
detaan aina koko keho, jolloin 
vaivan alkuperäinen ja todelli-
nen syy on mahdollista löytää ja 
hoitaa pois. Asiakasmäärät ovat 
koko ajan kasvussa, kun sana 
liikkuu. Lempeä hoito on myös 
äärimmäisen rentouttavaa, sillä 
jopa 90 % asiakkaista nukahtaa 
hoidon aikana. Päivätyöläiset 
otetaan myös huomioon ja hoi-
toon pääsee vielä illalla klo 19. 
Ikärajaa ei ole. Ainoat esteet 
hoidolle ovat raskaus, elinsiirto 
tai vasta tehty leikkaus. 

Alkuun hoitoja on suositelta-
vaa saada tiuhemmin, 5 hoito-
kertaa noin viikon välein. Näin 
kuntoutuminen saadaan käyn-
tiin tehokkaasti ja niiden jälkeen 
hoitoa jatketaan 3-5 viikon 
hoitovälillä. Kuntoutumisaika 
vaihtelee vaivasta riippuen. Esi-
merkiksi vaikeaa unettomuutta 
hoidetaan 6 kuukautta. Kun-

toutumiseen vaikuttavat myös 
ravitsemus ja riittävä lepo.

Oma kokemus: itsekin pääsin 
tutustumaan kyseiseen hoito-
muotoon. Kun tulin paikalle, 
Linnakangas tervehti ja oli mu-
kavan oloinen persoona. Hän 
kertoi, että Piehingin hoitola on 
paljon tunnelmallisempi paikka. 
Itse olin Pyhäjoella tutustumas-
sa hermoratahierontaan. Oli 
turvallinen ja hyvä olo, kun hän 
alkoi ensin hieroa päätä ja kas-
voja. Hermoratahieronta ei sat-
tunut ollenkaan, niin kuin olin 
aluksi tullessani luullut. Tosin 
se riippuu omasta kipukynnyk-
sestä. Jossakin vaiheessa alkoi 
kutittaa pohkeesta. Linnakan-
gas kertoi, että kutitus on myös 
eräänlaista kipua kehossamme. 
Hieronta alkoi miltei heti ren-
touttaa ja teki mieli nukahtaa. 
“Saa nukahtaa”, Linnakangas 
sanoi lempeällä äänensävyllä. 
Hieronnan aikana hän kävi koko 
kehon hermoradat läpi. Hieron-
nan jälkeen niskaa ja hartioita 
ei enää särkenyt ja oli todella 
rentoutunut olo. Halusin vain 
päästä sänkyyn nukkumaan. 
Hermoratahieronnan jälkeen 
onkin hyvä ottaa rauhallisesti 
vähintään kaksi tuntia ja huo-
lehtia riittävästä veden juonnis-
ta. Kaiken kaikkiaan suosittelen 
hermoratahierontaa, sillä siitä 
jäivät hyvä mieli ja rentoutu-
neet lihakset. Se toimii, joten 
kannattaa käydä!

Pienikin kosketus voi olla suuri apu

 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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JUHANI SILVOLA

Suomessa vietetään valta-
kunnallista Parkinson -viikkoa 
11.4. - 17.4. Suomessa Parkin-
sonia sairastavia ihmisiä on noin 
14000. Sairaus on koko per-
hettä koskettava neurologinen 
sairaus. Näissä perheissä jokai-
nen päivä on Parkinson-päivä, 
ja jokainen viikko Parkinson-
viikko. Taudin oireet ja vaivat 
ovat hyvin yksilölliset - nimi on 
yhteinen, vaivat monen kirjavat.

         
Maanantaina 6. maaliskuuta 

vuonna 2017 klo 13.00 alkaen 
Raahen alueen Parkinson-kerho 

tulee Pyhäjoelle Jokikartanoon 
kertomaan kerhotoiminnasta 
Raahen alueella. Raahen aluee-
seen kuuluvat myös Pattijoki, 
Pyhäjoki sekä Vihanti.

       
Tilaisuudessa Suomen Parkin-

son-liiton järjestösuunnittelija 
Jukka Tauriainen kertoo ylei-
semmin Parkinson-sairaudesta, 
liitto- ja yhdistystoiminnasta. 
Oman tarinansa siitä, kuinka 
on selvinnyt vuosista Parkin-
son sairauden kanssa, kertoo 
pitkään sairastanut kerhomme 
jäsen.

  
Tilaisuus on avoin kaikille, 

joita sairaus koskettaa poti-

laana, omaisena, hoitajana tai 
on muusta syystä kiinnostunut 
asiasta.

       
Raahen alueen Parkinson-

kerho kokoontuu kuukauden 
ensimmäisenä arkimaanantai-
na Raahessa palvelutalo Krei-
vinajan toimintatuvassa kello 
15.00 - 17.00. Kutsumme ker-
hotoimintaan mukaan kaikkia 
Parkinsonia sairastavia, heidän 
omaisiaan, läheisiään, omaishoi-
tajia sekä kaikkia, joita tämä 
sairaus koskettaa - tai mistä 
tahansa syystä kiinnostaa  -  
kuuntelemaan ja keskustele-
maan.

Parkinson -tilaisuus 
Pyhäjoella

Tulevia tapahtumia
Pyhäjoelle on  kevään ja al-

kukesän aikana tulossa tapah-
tumia moneen lähtöön. Tässä 
muutama maininta: Liminkaky-
län Myyntinäyttely lauantaina 
18.3. , Parhalahden karaoke-
tapahtuma pääsiäislauantaina 
15.4., Vapun Motoristikirkko  
maanantaina 1.5.,  Tornien 
taisto-lintukisa lauantaina 6.5. 
Tankokarissa, Maikin konsertit 
Iskelmän ikivihreitä  Pauhasa-
lissa sunnuntaina 7.5., Sylvi ja 
Sirkka-teatteriesitys varttu-
neille helatorstaina 25.5. Joki-
kartanossa ja Haukikuningas-
kilpailu Tervossa lauantaina 27. 

toukokuuta. Parhalahti-päivää 
vietetään lauantaina 10.6. ja 
Kylät tutuksi -kiertoajelu on 
sunnuntaina 11.6.

Lisää tapahtumia löydät mm. 
Pyhäjoen Kuulumiset-lehdestä 
ja Facebookista Hyvää Pyhä-
joesta-, Pyhäjoen kirjasto-, 
Pyhäjoen kulttuuri- ja Pyhäjo-
en vapaa-aika-sivustoilta sekä 
Raahen Seudun menokalente-
rista.
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Kevättalven odotetuin tapah-
tuma Pyhäjoella on Liminkaky-
län kylätoimikunnan järjestä-
mä Myyntinäyttely lauantaina 
19.3. klo 10.00-14.00 Keski-
kylän koululla. Myynnissä on 
ruokaa, leivonnaisia, käsitöitä 
ym ym unohtamatta nykyihmi-
sille tuiki tärkeää  yhdessä oloa 
ja ajatusten vaihtoa. Kylätoimi-
kunnan organisoima tapahtuma 
kerää vuosittain satoja osal-
listujia, jopa moninkertaisesti 
kylän vakituisen asukasmäärän.

Liminkakyläläiset kutsuvat 
kyläänsä Onnellisten ihmisten 
kyläksi. He ovat vieraanvaraisia 
sekä toistensa kanssa  hyvin 
toimeentulevia  ihmisiä. Taloi-
hin on " matalat kynnykset" niin  
kyläillä, kuin auttaa.

Vuoden mittaan kylätoimi-
kunta on muutenkin aktiivinen. 
Se  kokoontuu säännöllisesti 
Keskikylän koululla:  kyläiltoja ja 
jumppaa. Kesäillan vietto kuu-

luu myös jokavuotiseen  ohjel-
maan, samoin virkistysretki kyl-
pylään. Kauneimmat joululaulut 
ja kinkerit järjestetään yhdessä 
seurakunnan kanssa. Metsäs-
tysseura järjestää syksyisin hir-
vipeijaiset.

Tiedustelut: kylätoimikunnan 
puheenjohtaja Jaakko Jukkola 
puh. 040 7283829. Kylätoimi-
kunta toivottaa kaikki tervetul-
leeksi myyntinäyttelyyn 

Myyntinäyttely maalis-
kuussa Liminkakylällä
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Ruoka-apua pakasteina ti 28.2. klo 
17-18 Iltaruskossa, Pappilantie 3, työt-

tömille ja ruoka-apua tarvitseville.
Oma kassi mukaan.

Järj. Pyhäjoen seurakunta ja Helluntai-
seurakunta

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

www.pyhajoki.fi

TIEALUEIDEN MT 18136 JA MT 18137 (VANHATIE) 
SEKÄ MT 18178 (VIRASTOTIE) ASEMAKAAVAN 
MUUTOS

Pyhäjoen kunta ilmoittaa Tiealueiden MT 18136 
ja MT 18137 (Vanhatie) sekä MT 18178 
(Virastotie) asemakaavan muutoksen käynnisty-
misestä, Pyhäjoen kunnan keskustan alueella, 
jonka ensimmäisenä vaiheena tulee vireille 
hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
(OAS päivämäärällä 27.02.2017). Pyhäjoen 
kunnanhallitus päätti kaavoitushankkeen käyn-
nistymisestä 27.02.2017 § 83.

Kunnanhallitus ilmoittaa, että kuntalaisilla ja 
osallisilla on mahdollisuus mielipiteen esittämis-
een Tiealueiden MT 18136 ja MT 18137 
(Vanhatie) sekä MT 18178 (Virastotie) 
asemakaavan muutoksen valmisteluaineistosta 
tiistaina 28.02.2017 klo 15.30 – 17.00 Kunnanta-
lon valtuustosalissa pidettävässä yleisötilaisu-
udessa 
( MRA  30 §). 

Tiealueiden MT 18136 ja MT 18137 (Vanhatie) 
sekä MT 18178 (Virastotie) asemakaavamuutok-
sen suunnittelualueen pinta-ala on n.2,8 ha, 
suunnittelualueen rajaus näkyy alla olevassa 
kuvassa.

Tiealueiden MT 18136 ja MT 18137 (Vanhatie) 
sekä MT 18178 (Virastotie) asemakaavan muu-
toksen OAS, pidetään MRL:n 63 §:ssä säädetyllä 
tavalla nähtävillä 07.03.2017 alkaen koko kaavoi-
tus- prosessin ajan Pyhäjoen kunnantalon 
ilmoitustaululla ja internet sivuilla osoitteessa 
www.pyhajoki.� 
Lisätietoja asiasta antaa tekninen johtaja Pirkko 
Tuuttila puh 040 359 6050.

27.02.2017
Kunnanhallitus

Yppärin kalastajainseura ry:n
VUOSIKOKOUS

Ti. 7. 3. klo 18.00. Yppärin Metsäs-
tysmajalla. Esillä sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa.

Hallitus
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PÄÄTOIMITTAJAT
Sari Hidén

Arvo Helanti

TOIMITUS
Lauri Niemelä

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 
(9) ilmestyy 
 >>  lauantaina 4.3.2017

Aineisto toimitettava 
 >>  tiistaina 28.2.2017 
 klo 17.00 mennessä

Painosmäärä 
 >>  vko 8:2600 kpl 
 >>  vko 9:2600 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

50

60

0,40

Eläkeliiton Pyhäjoen yhdis-
tys ry.

28.2. Päiväkahvit ja yhdistyk-
sen kevätkokous Seurakunta-
talolla klo 12.00. Mukana uusi 
K-kauppias Hanna Marttila

2.3. Vapaaehtoisten toimin-
tapäivä Iltaruskossa klo 11.00 
RYHMÄ 2

2.3.  Karokekerho Iltaruskos-
sa klo 17.00

6.3. Äijäkööri Iltaruskossa klo 
18.00

Lisätietoja toiminnasta www.
elakeliitto.fi/pyhajoki

Jyty Kalajoki ry.
Tulossa retki Jyväskylään kä-

dentaito ja hyvinvointimessuille 
La 8.4.2017. Ilmoittautumiset 
30.3.2017 mennessä. Matkan 
hinta noin 40.00 € lähtijämää-
rästä riippuen.

Kevään Tallinnan matka 29.4.-
1.5.2017. Majoitus TallinkCity 
hotellissa. Tallinnassa mahdol-
lisuus myös oopperaan, lippuja 
alustavasti varattuna. Matka-
paketin hinta jäseniltä 150 € ja 
muilta 210.00 € / hlö + mah-
dolliset liput.

Syyskuussa Kreetalle; 8.-
15.9.2017. Alustavat matkava-
raukset 4.3.2017 mennessä.

Lisätietoja ja ilmoittau-
tumisia Hanna Nikupaavo 
0444691253 tai hanna.ni-
kupaavo@kalajoki.fi tai Paula 
Kumpula

jyty.kalajoki@gmail.com
Pirttikosken maaseutunai-

set.
KÖKKÄ ja SILVERJUNGLE 

lasten ja naisten vaate esittely 
sunnuntaina 26.2.2017 klo. 
17.00 kökkätuvalla.Emäntänä 
Katja. Kahvia ja arvontaa.TER-
VETULOA!

Pisara-ryhmä omaishoitajil-
le ja hoidettaville.

ma 27.2. klo 13-14.30 Sarpa-
tissa. Vietetään ”lempi”-päivää. 
Tuo mukanasi lempikirja/runo/
käsityö/esine/valokuva ym., jo-
hon liittyviä ajatuksia tai muis-
toja haluat jakaa muiden kanssa.

Tulossa: 3.-5.4. retki Kunnon-
paikkaan Siilinjärvelle.

Pyhäjoen Ampujat ry.
VUOSIKOKOUS tiistaina 

14.3.2017 klo 18.30 ilma-
aseradalla. Käsitellään vuosiko-
koukselle määrätyt asiat.Johto-
kunta kokoontuu klo 18.00.

Pyhäjoen maa- ja kotitalo-
usnaiset.

Tervetuloa kökkään torstaina 
2.3.2017 klo 18.30 !  Hilkka 
Keskitalo kutsuu meidät  ” po-
risemaan ”  ja viettämään iloista 
iltaa !

Sääntömääräinen kevätkoko-
us 16.3.2017 klo 18.30  Sirkka  
Kittilän kotona (Kittilänpuhto 
15  86100 Pyhäjoki) . Terve-
tuloa!

Raahen alueen Kuulo ry. 
Kuulon lähipalvelua Jokikarta-
nossa ti 28.2 klo 15-16. Ohja-
usta ja neuvontaa kuulokojeen 
huollossa ja käytössä yms. Saa-
tavana paristoja. Porinakerho 
ma 27.2 klo 13- Raahen Kreivi-
najan toimintatuvassa. Keskus-
tellaan kuuloon liityvistä asi-
oista, ajankohtaisista asioista, 
kahvitellaan ja arvontaan saa 
tuoda arpavoittoja. 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!

Seuraava hallituksen kokous 
9.3.2017 klo.17 Puhtolassa. 

Kevätkokous 23.3.2017 
klo.18 Palvelukeskus Jokikarta-
nossa. Tervetuloa!

Yppärin maa- ja kotitalous-
naiset.

Vuosikokous ma 13.3.2017 
klo 18 Airi Pirkolan kotona 
osoitteessa Kiviniementie 53. 
Sääntömääräiset asiat sekä 
höyrypesurin myynti. Paikalla 
myös Helena Lahdenperä piiris-
tä kertomassa varautumisesta 
sekä kotivarasta. Tervetuloa!

Aihetta Kiitokseen
Kiitokset Spr Pyhäjoen osaston nukkearpajai-

siin nuken lahjoituksesta Hannele Mikkoselle ja 
kehdon lahjoituksesta Hannu Antinojalle. Kii-

tokset myös nukenvaatteiden tekijöille!

9. luokan opiskelijat kävivät hakemassa kirjas-
tosta luettavaa. Tavoitteena on, että jokainen 
lukee yhden maailmankirjallisuuden klassikon. 
Kuvassa Milja Raitanen ja Meeri Kivimäki miet-
tivät, mitä lainaisivat. Kiitos Heikille ja kirjaston 
väelle mahtavasta palvelusta. Toki, te teette 
vain työtänne. Mutta teette sitä suurella sielulla 

ja sydämellä.

Kuollut:  
Tauno Rafael Ylimäki Raahesta 
läht Pirttikoskelta 87 v 6 kk 23 
pv

Kaarlo Johannes Koskela Pirt-
tikoskelta 81 v 6 kk 22 pv 

Perhejumalanpalvelus su 
26.2. klo 11 kirkossa. Lapsikuo-
ro. Nuorten bändi.

Yhteisvastuutempaus su 
26.2. alkaen perhejumalan-
palveluksella klo 11. Ruokailu 
ja muu toiminta klo 12 alkaen. 
Hernekeitto ja laskiaispulla, 
aikuiset 7 €, alle 12-v. 3 €, 
perhelippu 20 €. Alle 3-v. ja 
yv-kerääjät ilmaiseksi. Arvontaa 
ja yhteisvastuutuotteita, reki-
ajelua, onnenpyörä, askartelua, 
lettujen paistoa nuotiolla, suk-
sien voitelua, hoijakka, mäen 
laskua, kaverikoirat.

Yhteisvastuun lipaskeräys 
tapahtuu ovelta ovelle helmi-
maaliskuun aikana. 

Pisara omaishoitajien ver-
taisryhmä kokoontuu ma 27.2. 
klo 13 Sarpatissa.

Raamattupiiri ma 27.2. klo 
18 Sarpatissa.

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

Perhekerho ke 1.3. klo 10.
Kirkkokuoro srk-talolla ke 1.3. 

klo 18.30. Uudet laulajat terve-
tulleita.

Lapsikuorot:  Yppäri to 2.3. 
klo 11 ja Parhalahti to 2.3. klo 
12.15.

Messu su 5.3. klo 18. Lähe-
tyskahvila.

TULOSSA:
Ystäväkerholaisille ja muil-

le hiihtolomaviikon ke 8.3. klo 
12–13.30 päiväkahvitilaisuus. 
Vieraana afgaani-kristittyjä Ka-

lajoelta ja lehtori Liisa Kingma. 
Tutustumista toiseen kulttuu-
riin. Hartaus. Arvontaa. 

Sanajumalanpalvelus su 
12.3. klo 10. Lähetyskahvila.

RY:  
Raamattuluokka la 25.2. klo 

19.30 Hannu Nuoralalla.
Vuosikokous ja seurat su 

26.2. klo 16 ry:llä, Jouko Piilola.
Ompeluseurat pe 3.3. klo 

18.30 ry:llä, Ari-Pekka Palola.
Hartaus to 9.3. klo 13.30 Jo-

kikartanossa, Jouko Piilola.
Sisarilta to 9.3. ry:llä, lauluilta.
Lähetysseurat la 11.3. klo 18 

ry:llä, Duane Pirnes.
Seurat 12.3. klo 18 ry:llä, 

Martti Huhtala.
Rautionseudun ry:n myyjäiset 

pe 17.3. klo 19 ry:llä.
Raamattuluokka la 18.3. klo 

19.30 Erkki Impolalla.
Pyhäkoulut su 19.3. klo 12 

Arttu Pisilällä ja Eeva ja Joel 
Nuoralalla.

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. 
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Jalostajan

Hernekeitto  
520 g

Vehnäpulla
14kpl/700 g

Yksittäin tai ilman K-Plussa-korttia/
 

 1,35 /prk (2,60/kg)

-33  %
Etu K-Plussa-kortilla

200
2 /PRK
(1,92/kg) 299

PSS
(4,27/kg)2  

PRK
 

OLVI

Vichy 0,33l kmp 12-pack   
 

Kuohukerma 
2dl, ei laktoositon

Mansikkahillo 
400 g 

 

Ruispalat  
  

12kpl/660g

Leppoisaa laskiaista 

K-market 
Eväskontista!

 

Tarjoukset voimassa 1.3.2017 asti
meidät löydät myös
facebookista
www.facebook.comVanhatie 44, 86100 Pyhäjoki  | 040 553 7110

EVÄSKONTTI

ark 8-21
la 8-21
su 12-21

Palvelu pelaa 

179
PRK
(4,27/kg)

 

Yksittäin 0,89/tlk (4,45/l)

150
/2tlk
(3,75/l)

 

595
/PAK
(sis.pantit 1,20€) 169

PSS
(2,56/kg)(15,02/l)

VAASAN


