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MIIA PIETILÄ JA INKA RANTALA, VIES-

TINTÄPÄÄLLIKÖT

Helmikuun 11. päivänä pol-
kaistiin virallisesti käyntiin Py-
häjoen 23. kertaa järjestettävät 
messut. Tunnelma lukion äidin-
kielen luokassa oli jännittynyt, 
kun kauan odotettu messuor-
ganisaatio julkaistiin. 

Kuten edellisinä vuosina-
kin messuilta odotetaan myös 
tänä vuonna paljon. Ovathan 
Pyhäjoen messut myös monel-
le yrittäjälle tärkeä tapahtuma 
vuodessa. Messuilla pääsevät 
hyvin esille niin pienemmät kuin 
isommatkin yritykset. Odotuk-
sia nostattavat tänä vuonna 
erityisesti Suomen suuri juh-
lavuosi, joten tapahtuma on 
tänä vuonna erityisen tärkeä. 
Pyhäjoen messut päättivät 
Suomen sadannen itsenäisyys-
vuoden kunniaksi valita juuri 
tämän vuoden teemaksi Suomi 
100 vuotta. Tulevilla messuilla 
voidaankin odottaa näkyvän 
monenlaisia suomalaisia perin-
teitä. Messujen järjestäjät ovat 
todella innoissaan tästä ainut-
laatuisesta mahdollisuudesta 
muistaa Suomea. Talousjohtaja 
Milja Kauralan mielestä tämän 
vuoden teema on erittäin hyvä, 
sillä se koskettaa niin vanhoja 
kuin nuoriakin. Teema toimii 
hyvänä vastapainona viime vuo-
den kansainvälisyysteemalle.

Messuja on tänä vuonna jär-
jestämässä yli kolmenkymme-
nen lukiolaisen muodostama 
tehokas messutiimi. Lukion 

ensimmäisen luokan oppilaat 
kirjoittivat työhakemukset ja 
ansioluettelot, joilla haettiin 
eri rooleihin. Organisaatiota on 
ollut valitsemassa lukion äidin-
kielenopettaja, opinto-ohjaaja, 
rehtori sekä edellisen vuoden 
messujärjestäjistä projekti- ja 
viestintäpäälliköt. Sari Hidén ja 
Tauno Rajaniemi ovat molem-
mat erittäin tyytyväisiä tämän 
vuoden organisaatioon. Asiat 
ovat lähteneet vauhdikkaasti 
etenemään ja tuntuu siltä, että 
jokainen on “oikeassa paikassa”. 

Edellisinä vuosina projekti-
päällikkönä on aina toiminut 
Pyhäjoella asuva nuori. Tänä 
vuonna toiseksi projektipäälli-
köksi valittiin raahelainen Vic-
toria Peltoniemi. “Messut ovat 
hieno projekti, ja olen innolla 
mukana toteuttamassa tätä 
pitkään jatkunutta perinnettä. 
Projektipäällikkönä aloittami-
nen tuntuu mahtavalta haas-
teelta. Näin saa myös koke-
musta sosiaalisista tilanteista”, 
kommentoi projektipäällikköm-
me Victoria. Toisena projekti-
päällikkönä toimii aktiivinen py-
häjokinen Julius Yrjänä. Julius 
odottaa tulevia messuja innolla. 
Hänestä on hienoa päästä jat-
kamaan perinnettä sekä tie-
tysti tuomaan messuihin uusia, 
hienoja sekä meidän näköisiä 
juttuja. Molemmat projekti-
päälliköt ovat tyytyväisiä työ-
pariinsa. Heistä on kiva alkaa 
tehdä töitä yhdessä.

Messuorganisaation lisäksi 
henkisenä tukena ja avunanta-
jana toimivat lukion opettajat 

sekä edellisen vuoden messu-
järjestäjät. Messut ovat koko 
lukiota koskettava tapahtuma; 
jokainen lukion oppilas sekä 
opettaja pyrkivät auttamaan 
mahdollisimman paljon. Mes-
sujen tekemisessä on edessä 
vielä iso työ, ja syksystä on 
tulossa kiireinen. Kiirettä lisää 
vielä syysmessuja edeltävänä 
päivänä järjestettävä yrittä-
jyystapahtuma. Kaikki ovat 
kuitenkin valmiita ottamaan 
vastuuta ja kantamaan oman 
kortensa kekoon. Ryhmässäm-
me annetut roolit eivät määritä 
tekemistämme liikaa, sillä jo-
kainen meistä on valmis autta-
maan siellä, missä apua eniten 
tarvitaan. Messuprojekti tulee 
varmasti lähentämään meitä 
ryhmänä, sillä messujen tekemi-
nen on pitkäaikainen projekti ja 
vaatii hyvää tiimihenkeä.

Tänäkin vuonna sosiaalinen 
media on yksi tärkeimmistä 
markkinointitavoista. Haluam-
me, että messumme ovat nyky-
aikaiset. Pyrimme käyttämään 
monipuolisesti sosiaalista medi-
aa juuri sen takia, että jokainen 
löytäisi mieluisen tavan seurata 
messuprojektin etenemistä. 

Merkatkaa kalentereihinne 
valmiiksi ylös messupäivä lau-
antai 23. syyskuuta ja tulkaa 
meidän mukaamme juhlimaan 
messuille satavuotista Suome-
amme!

MESSUORGANISAATIO 2017

SUOMI 100 W MESSUT
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Lämpimät kiitokset
Kaikille helmikuussa yhteisvastuukeräykseen osallistujille: lipaske-

rääjille, ”Runebergintorttuprojektilaisille”, Elsalle, yv-kahvilanpitäjille, 
leipojille, keittäjille, partiolaisille, lahjoittajille, kaikille talkoolaisille ja 
mukana olleille ! 
Yhteisvastuutempauksen tuotto oli 1004,75 €!

Terveisin: Pyhäjoen seurakunta

ELINA MATTILA

Oulusta kotoisin oleva 
Hanna Marttila on Pyhäjo-
en K-Market Eväskontin uusi 
kauppias. Marttila kulkee 
isänsä jalanjäljissä, sillä isä 
on ollut myös kauppias. Uusi 
kauppias on siis päässyt te-
kemään kaupan töitä ihan 
pienestä asti. Hän on aina 
tiennyt, että haluaa kaup-
piaaksi, siksi opiskeli liiketa-
louden tradenomiksi ja val-
mistui vuonna 2011. Vuonna 
2016 hän sai Ruokakeskon 
kauppiasvalmennuksen.

Marttila sai kauppapaikan 
Pyhäjoelta Keskon kautta. 
Hän ei epäröinyt hetkeäkään 
tarttua tilaisuuteen. Hän oli 
jo aiemmin ajatellut, että 
haluaa pienemmälle paikka-
kunnalle. Asiakkaat tulisivat 
helpommin tutuiksi. Kaup-
pias myös muutti Pyhäjoelle, 
jotta työmatkoihin ei kulu 
hyvää työaikaa. Pyhäjoki on 
hänen ensimmäinen kauppa-
paikkansa. 

Marttila on tehnyt paljon 
päivitystä Eväskontin vali-
koimiin. Jokainen osasto on 
tarkistettu erikseen. Hänelle 
itselleen tärkeimpiä osastoja 
ovat tuoreosastot: “Tulem-
me jatkossa panostamaan 
hedelmiin, vihanneksiin, lei-
piin ja kala ja -lihaosastoon.” 
Monipuolisilla valikoimilla 
pyritään siihen, että kaupas-
ta saa kaiken tarvittavan ar-
keen ja juhlaan.

Uuden kauppiaan “tu-
paantulijaiset” ovat alkaneet 

K-Market Eväskontin uusi kauppias

tämän viikon torstaina, ja 
viimeinen päivä on sunnun-
taina. Ohjelmassa on kakku-
kahvit, arvontaa ja tarjouk-
sia. Eväskontti kiittää kaikkia 
paikalla käyneitä. Marttila 
toivottaa entiset ja uudet 
asiakkaat tervetulleeksi uu-
distuvaan Eväskonttiin: “Me 

kehitämme valikoimaamme 
asiakkaiden toiveiden poh-
jalta, joten kertokaa roh-
keasti toiveitanne ja ehdo-
tuksianne!” 

Ystäväkerholaiset kutsuvat pyhäjokisia 
hiihtolomaviikolla ke 8.3. klo 12-13.30 
kahville seurakuntatalolle.

Tilaisuudessa saamme tuulahduksen toisesta 
kulttuurista ja maistamme Lähi-idän leipää. Vieraa-
na afgaanikristittyjä Kalajoelta ja lehtori Liisa King-
ma Lumijoelta. Hartaus, pakolaisten tarinaa, kahvit, 
arvontaa.

Lämpimästi tervetuloa !

t. Pyhäjoen seurakunta / Olli, Mirja ja opiskelija-
Marjo

Kauppias Hanna Marttila on toiveammatissaan.
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Yhteisvastuutempaus sunnuntaina 26.2
KUVAT: T I INA TI IROL A
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ROOSA ESKOLA

77-vuotias Jaakko Jukkola 
asuu synnyinmaisemissaan Li-
minkakylän perukoilla Jukonpe-
rällä. Vaikka hän ei olisi halun-
nut kouluun, hän pääsi/joutui 
aikoinaan juuri valmistuneeseen 
Pahkasalon kouluun 9 -vuoti-
aana. Koska hän osasi lukea, 
opettaja Sylvi Halunen päästi 
toiselle luokalle. Ensimmäis-
tä, toista ja kolmatta luokkaa 
käytiin vain syksyllä ja kevääl-
lä, talvella pidettiin yläkoulua. 
Yläkoulua hän kävi 4-6 luokat, 
jonka jälkeen hän joutui navet-
tamieheksi. Jukkola kävi seit-
semännen luokan iltatenteillä, 
ja sen jälkeen vielä muutaman 
viikon niin sanotut jatkoluokat, 
jonka jälkeen piti saada päät-
tötodistus. Sitä hän ei koskaan 
saanut. Syynä oli se, ettei hän 
suorittanut muutamaa tuntia 
metsäoppia, koska tieto niiden 
ajasta ei häntä tavoittanut. Hän 
oli Pattijoella metsähommissa.

Työ on ollut Jukkolalle lap-
suudesta asti vahvasti elämän 
sisältönä. Isä oli lähtenyt jo en-
nen pojan syntymää. Perheen 
kuopuksena (yhdentenätoista) 
hän kävi keväällä parkkimetsällä 
ja syksyllä keräämässä marjoja. 
Hänen äitinsä vei kaikki lapsen-
sa tienaamaan rahaa ruokaan. 
Jo 10 -vuotiaana hän aloitti 
halonhakkuun naapurin isännän 
metsästä omalla pokasahalla, 
jotta hän saisi kouluvaatteita.  
Jaakko on ollut 14 -vuotiaas-
ta asti ”huudoistaan vastaava” 
maanviljelijä.  

Hän osti veljensä kanssa pe-
rikunnalta syntymäkotinsa, jo-
hon he raivasivat lisää peltoa 
ja kivesivät entisiä peltoja. He 
rakensivat myös navetan.  

“Toki meillä porukalla leikittiin 
muun muassa piilosta, heitettiin 

hevosenkenkää, oltiin tirpalla, 
hypättiin korkeutta ja talvella 
vapaa-ajat suksimäessä tai la-
dulla, elikä hauskaa oli. Olen 
viettänyt onnellisen nuoruu-
den”, Jaakko muistelee.

Jaakolla on voimakas ja lähei-
nen suhde perheeseensä, johon 
kuuluvat vaimo ja yhdeksän 
lasta, 26 lastenlasta ja kym-
menen lastenlastenlasta: “Minä 
näenkin perheen yhteiskunnan 
tärkeimpänä yhteisönä, sen 
tulevaisuuden ja menestymisen 
kannalta. Jos perheet voivat 
hyvin, yhteiskuntakin voi hyvin 
ja päinvastoin.” Hän meni nai-
misiin vuonna 1962, jolloin hän 
vaimonsa kanssa osti naapuris-
ta mökin. Heidän piti myös heti 
ensimmäisenä kesänä rakentaa 
navetta, yms. ulkorakennukset.  

1982 - 1983 hän rakensi taas 
navetan, isomman ja ajanmukai-
sen.  

Jukkolalla on ollut elämäs-
sään monta pysäyttävää ta-
pahtumaa. Kun hän oli vajaa 5 
-vuotias, hänen veljensä kuoli 
tapaturmaisesti ja kohta perään 
heidän kotinsa ja kaikki irtain 
paloivat: “Oli kesä, jolloin muu-
tettiin saunaan ja sen eteiseen 
asumaan, jonka ympärille äiti 
rupesi touhuamaan lisähuo-
neita, sikäli kun sai tarvikkeita, 
rahan ja kaiken tavaran puut-
teessa sodan jäljiltä. Olen myös 
pyörinyt auton kanssa metsään 
- eläimiä väistäessäni - ja siinä 
lentänyt tuulilasin läpi, ajanut 
kaksi hirvikolaria ja minulle on 
myös tehty kaksi isoa syöpä-
leikkausta.” Häntä on kuritettu 
niin, että hänellä on totisesti 
kiitoksen aihetta kaikesta tuos-
ta selvinneenä.

Jukkola kertoo kuuluvansa 
etuoikeutettuihin, jotka ovat 
saaneet käydä pakollisen kou-
lun lisäksi pyhäkoulussa, rip-

pikoulussa ja seuroissa, joita 
oli siihen aikaan paljon: “Juma-
lan sanan kuulemisen kautta 
sain voimakkaan herätyksen ja 
18-vuotiaana tein parannuk-
sen.” Hän on lukenut erilaista 
ammattikirjallisuutta, postilloja 
ja Raamattua, jossa on kaikki 
tiedon aarteet kätkettynä.

Jaakko on tehnyt metsätöitä 
koko ikänsä lisäansion pakos-
sa. Poikamiesvuosina hän kävi 
talvikauden Turussa tehdas-
töissä, Snappertunassa talven 
metsässä sekä talven Alströmin 
metsäkämpällä Noormarkun 
sydänmailla: “Metsän hoidossa 
olen ollut aina luonnollisemman 
metsänhoidon linjalla. En ole 
hyväksynyt tätä vaihtoehdo-
tonta, metsänomistajaa pakot-
tavaa, kovaa ja kaiken aukoksi 
lyövää ja maan myllertävää lin-
jaa.” Jukkola on vaihtoehdoksi 
perustetun Pohjois-Pohjan-
maan Hyvän Metsänhoitoyh-
distyksen perustajajäsen.

Jukkolaa ei oikeastaan kiin-
nostanut politiikka, vaan kaikki 
lähti siitä, kun hänen naapurin-
sa lähes velvoittivat hänet Kes-
kustapuolueen paikallisosaston 
kokoukseen: “Menin kokouk-
seen, ja saivat toiseen, eikä ai-
kaakaan, niin olivat saaneet mi-
nut osaston puheenjohtajaksi 
ja pian kunnanvaltuustoehdok-
kaaksi, ja tulin valituksi. Eikä ole 
vielä ura päättynyt, sillä olen 
kunnanvaltuustossa, kuin myös 
kirkkovaltuustossa ja joissain 
muissa elimissä.” Keskustapuo-
lueesta Jaakko lähti, koska puo-
lue siirtyi kansanvallasta puo-
luevaltaan.

Jukkola vastustaa ydinvoimaa, 
mutta se ei johdu Pyhäjoen voi-
malasta, vaan siitä, että hänen 
näkemyksensä mukaan ydin-
voimaa ei hallita muuta kuin 
voiman tuoton osalta: “Uraa-

Jaakko Jukkola, paikallinen vaikuttaja

nin louhinta saastuttaa laajalti 
ympäristöä, sekä ydinjätteen 
varastointia ei ole koko maa-
ilmassa, vaan joka nokare on 
varastoimatta. Ja aine on niin 
kauhistuttava, että tulitikku-
rasiallinen sitä pilaisi koko Sai-
maan vesistön käyttökelvotto-

maksi.”

Nykyään Jukkola viettää elä-
kepäiviä autellen toisia. Kasvi-
huone, peruna-, ja porkkana-
maa ovat myös harrastuksia. 
Kesäisin hän retkeilee vanhalla 
asuntoautolla ympäri kaunis-

ta Suomen maata, ihailee sen 
järviä, vaaroja, vehmaita vilja-
vainioita, kauniita kirkkoja, kir-
konkyliä, kaupunkeja ja seurus-
telee hyvin erilaisten ihmisten 
kanssa.

Kokouskutsu
Pohjankylän jakokunnan varsinainen osakasten kokous
Aika: 31.3.2017 klo 18:00 
Paikka: Kunnantalo
Käsiteltävät asiat:
-Sääntömääräiset asiat
-Hoitokunnan esittämät asiat mm. sääntöjen uudistami-

sesta ja Maunuksen alueen tonttien myynnistä päättämi-
nen

-Muut asiat
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä 

hoitokunnan puheenjohtajalla 14 päivän ajan alkaen seit-
semännestä päivästä kokouksen jälkeen.

 Hoitokunta

SPR Pyhäjoen osaston 
KEVÄTKOKOUS 
23.3.2017 klo.18 
Palvelukeskus Jokikartanossa.
Kokouksessa käsitellään sääntömää-

räiset asiat. Paikalla myös osastomme 
kummi piiristä. 
Tervetuloa!

Nyt jo kahdeskymmenesyhdeksäs kerta

LIMINKYLÄN MYYNTINÄYTTELY

Keskikylän koululla La.18.3. Klo 10-14
Myytävänä puutöitä, kudonnaisia, leipää, leivonnai-

sia
 juustokeittoa...Hyvä lounas, kahvia, makkaraa, 
nokipannukahvia...Ilmaista hevosajelua, arpavoittoi-

na mm. 300 euron lahjakortti Halpa Halliin. Tapaami-
sia, kuulumisia, leppoisaa yhdessäoloa.

TERVETULOA  
Kylätoimikunta

PIRTTIKOSKEN MAASEUTUNAISET
 
Naistenpäivä Kökkä Puttaan kartanossa keskiviik-

kona 8.3.2017 klo 18.00 alkaen.

Vieraana Heidi Helle Beaute Naturellesta. Illan 
aikana mm.tuote-ja hoitoesittelyä, sekä ihoanalyy-
sejä ja kulmien muotoilua ja värjäystä. Ja tietenkin 
kahvittelua ja arvontaa. Nyt kaikki joukolla mukaan, 
tää ilta on meille! Emäntinä Hanne ja Tarja.

TERVETULOA PUTTAALLE!

Jaakko Jukkola sanoo rohkeasti mielipiteensä.
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Kevättiedote 2017 julkaistu. Lue kattava infopaketti Pyhäjoen kunnan nettisivuilta.
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Sivistyslautakunta päätti 
vuoden ensimmäisessä ko-
kouksessaan aloittaa moni-
toimitalon kuntosalin kehit-
tämisen. Kuntosalin laitteet 
ovat osin hyvin vanhoja ja 
kuluneita. Tämän lisäksi 
kuntosalin käyttöaste on li-
sääntynyt kovasti viimeisten 
vuosien aikana. Myös saatu 
asiakaspalaute tukee kehit-
tämistyön aloittamista. 

Kuntosalin kehittämis-
suunnitelman laatimiseksi 
sivistyslautakunta valitsi 
toimikunnan johon jäseniksi 
nimettiin: Veli Nevala, Tuu-
la Sarpola, Vilja Romppai-
nen, Vesa Mikkonen, Juha 
Hietala, Riikka Yli-Kaup-
pila (toimikunnan sihteeri) 
ja ryhmän puheenjohtajaksi 
valittiin sivistyslautakunnan 
puheenjohtaja Niko Ranta-
nen.

Toimikunta piti ensimmäi-
sen kokouksensa 7.2. Läh-
tökohdaksi kehittämistyölle 
sovittiin, että kuntosalia ke-

Kuntosalin kehittäminen

Luontokuvia Pyhäjoelta
KUVAT: TI INA TI IROL A

hitetään kaikki käyttäjäryh-
mät huomioiden. Kuntosalin 
tilat ovat hyvin rajalliset, ei-
vät kuitenkaan toivottoman 
pienet. Hyvällä tilasuunnite-
lulla saadaan kuntosalin tilat 
parhaaseen mahdolliseen 
käyttöön.

Mikäli sinulla on toiveita ja 
ajatuksia kuntosalin kehittä-
misen suhteen, niin ota roh-
keasti yhteyttä toimikunnan 

jäseniin. Mahdolliset kirjal-
liset ajatukset pyydetään 
toimittamaan Riikan sähkö-
postiin (riikka.ylikauppila@
pyhajoki.fi). Tavoitteena on 
saada kehittämissuunnitel-
ma valmiiksi tämän kevään 
aikana.

Suunnittelutoimikunnan 
puolesta

Niko Rantanen

Tasavallan presidentti myönsi 6.12.2016 seuraavat kunniamerkit. 
Vasemmalta Koivusipilä Hannu Olavi: Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali
Viirret Tapio Kalervo: Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali
Tuuttila Anna-Liisa: Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein

Kunniamerkkejä pyhäjokisille
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PÄÄTOIMITTAJAT
Sari Hidén

Arvo Helanti

TOIMITUS
Niko Haapakoski

Ossi Tuuttila 

Julius Yrjänä

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 
(11) ilmestyy 
 >>  lauantaina 18.3.2017

Aineisto toimitettava 
 >>  tiistaina 14.3.2017 
 klo 17.00 mennessä

Painosmäärä 
 >>  vko 9:2600 kpl 
 >>  vko 11:2600 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
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Eläkeliiton Pyhäjoen yh-
distys ry.

6.3. Vapaaehtoisten piiri 
Iltaruskossa klo 11.00. 6.3. 
Naisten juttutupa Iltaruskos-
sa klo 12.00. 6.3. Äijäkööri 
Iltaruskossa klo 18.00. 13.3. 
Harmaahapset Iltaruskossa 
klo 18.00. 14.3. Päiväkahvit 
Seurakuntatalolla klo 12.00. 
Vierailijana Taukokankaan 
kuntoutuskeskuksen edus-
taja HUOM.  23.3. Kemin 
matkan aikataulu: Yppärin 
Neste klo 08.30 entinen 
Shell-huoltamo klo 8.45. 
Matkan hinta 35€, maksu 
käteisenä 14.3. päiväkahviti-
laisuudessa. Varaa tasaraha! 
Ilmoitathan mahdollisista 
peruuntumisista Anna-Lii-
salle. Lisätietoja toiminnasta 
www.elakeliitto.fi/pyhajoki

Helluntaiseurakunta 
Sanan ja rukouksen ilta 

Parhalahdella torstaina 9.3. 
klo 18.00 Parhalahdentie 3 
(Martinmäki)Tervetuloa!

Jyty Kalajoki ry
Tulossa retki Jyväskylään 

kädentaito ja hyvinvointi-
messuille La 8.4.2017. Il-
moittautumiset 30.3.2017 
mennessä. Matkan hinta 
noin 40.00 € lähtijämääräs-
tä riippuen. Kevään Tallinnan 
matka 29.4.-1.5.2017. Ma-
joitus TallinkCity hotellissa. 
Tallinnassa mahdollisuus 
myös oopperaan, lippuja 
alustavasti varattuna. Mat-
kapaketin hinta jäseniltä 
160 € ja muilta 210.00 € 
/ hlö. Oopperaliput tulee 
varata 9.3.2017 mennessä, 
niiden hinta 30 – 40 € / 
kpl. Syyskuussa Kreetalle, 
Plataniakseen 8.-15.9.2017. 
Majoitus huoneistohotel-
li Menia ( Apollomatkat.fi)  
Alustavat matkavaraukset 
4.3.2017 mennessä. Lisätie-

toja ja ilmoittautumisia Han-
na Nikupaavo 0444691253 
tai hanna.nikupaavo@kala-
joki.fi tai Paula Kumpula jyty.
kalajoki@gmail.com

Pirttikosken maaseutu-
naiset 

Naistenpäivät Kökkä Put-
taan kartanossa keskiviik-
kona 8.3.2017 klo 18.00 
alkaen.Vieraana Heidi Helle 
Beaute Naturellesta. Illan ai-
kana mm.tuote-ja hoitoesit-
telyä, sekä ihoanalyysejä ja 
kulmien muotoilua ja värjäys-
tä. Ja tietenkin kahvittelua ja 
arvontaa. Nyt kaikki joukolla 
mukaan, tää ilta on meille! 
Emäntinä Hanne ja Tarja. 
Tervetuloa Puttaalle!

Pyhäjoen Ampujat ry.
Vuosikokous tiistaina 

14.3.2017 klo 18.30 ilma-
aseradalla. Käsitellään vuo-
sikokoukselle määrätyt asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 
18.00.

Pyhäjoen Silmu Kahvitel-
laan 07.3.2017 kello 12.00 
Toini ja Voitto Hourulalla. 
Tervetuloa!

Raahen alueen Kuulo ry
Kevätkokous ma 6.3 klo 

13- Raahen Kreivinajan toi-
mintatuvassa. Käsitellään 
sääntöjen määräämät asiata. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa !

Vapakalastusjaosto ko-
kous ma 13.3 klo 16.30 
Dado

Yppärin kyläyhdistys ry 
Kevätkokous yppärin kou-

lulla torstaina 30.3.2017 
klo. 18.00. Tervetuloa!

Keskustan ehdokkaiden 
KOULUTUS ja valokuvaus 

To 16.3. klo 17.00 Kunnantalon valtuusto-
salissa. Koulutus alkaa klo 18.00. Sitä ennen 
otetaan henkilökohtaiset kuvat ja yhteis-
kuva. Kouluttajana on Keskustan Pohjois-
Pohjanmaan Piirin toiminnanjohtaja Antti 
Ollikainen. Valokuvassa voi käydä myös ti 
7.3. klo 14-19  Kirjastolla Jaana Hämäläisen 
pop up- valokuvastudiossa.  

Tervetuloa!

Kuollut:  
Anja Margareetta Impola e 
Silvola Yppäristä 90 v 7 kk 
29 pv

Messu su 5.3. klo 18. Lä-
hetyskahvila.

Raamattupiiri ma 6.3. klo 
18 Sarpatissa.

Ystäväkerholaisille ja 
muille hiihtolomaviikon ke 
8.3. klo 12–13.30 päiväkah-
vitilaisuus srk-talolla. Vieraa-
na afgaani-kristittyjä Kalajo-
elta ja lehtori Liisa Kingma. 
Tutustumista toiseen kult-
tuuriin. Hartaus. Arvontaa. 
Avoin kaikille.

Perhekerho seuraavan 
kerran ke 15.3. klo 10. Per-
hekerhossa vierailee Saana 
Savela lapsirikas –hankkees-
ta. Viikolla 10 hiihtolomalla 
ei perhekerhoa eikä lasten 
päiväkerhoja.

Sanajumalanpalvelus su 
12.3. klo 10. Lähetyskahvila.

Kirkkokuoro ke 15.3. klo 
18.30 srk-talolla. 

Lapsikuorot:  to 16.3. klo 
11 Yppärissä  ja to 16.3. klo 
12.15 Parhalahdella. Viikolla 
10 ei kuoroja.

Bach-konsertti pe 17.3. 
klo 19 Pyhäjoen srk-talolla. 
Ylivieskan seudun musiikki-
opiston opettajat konsertoi-
vat Ylivieskan Kirkkotalakoi-
den hyväksi. Vapaaehtoinen 
ohjelmamaksu 10 €.

Messu su 19.3. klo 10. Ri-
parisunnuntai. 

Tasauspäivän myyjäiset 
seurakuntatalolla sunnuntai-
na 19.3. jumalanpalveluksen 
jälkeen. Tasauksen tuotto 
käytetään kehitysmaiden 
naisten oikeuksien tukemi-
seen teemalla Ääni ilman 
oikeutta. Myynnissä mm. 
käsitöitä, leivonnaisia ja kir-
joja. Lähetyskahvila ja pika-
arpajaiset. Tervetuloa! 

Rippikoulu Pyhäjoen leiril-
le osallistujien 2. riparisun-
nuntai 19.3. alkaa messulla 
klo 10 ja jatkuu opetuksella 
Sarpatissa.

  Lähimmäiskahvit ja ruo-
anjako ti 21.3. klo 13–14 
Iltaruskossa, Pappilantie 3, 
työttömille ja ruoka-avun 
tarvitseville. Hartaushetki. 
Oma kassi mukaan. 

Yhteisvastuukahvila ke 
22.3. klo 10–14 Jokikar-
tanossa. Ystäväkerholaiset 
mukaan. Klo 13 hartaushet-
ki. Arvontaa.

Yhteisvastuun lipaskeräys 
tapahtuu ovelta ovelle hel-
mi-maaliskuun aikana. 

RY:  
Hartaus to 9.3. klo 13.30 

Jokikartanossa, Jouko Piilola.
Sisarilta to 9.3. ry:llä, lau-

luilta.
Lähetysseurat la 11.3. klo 

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

Martti Huhtala.
Rautionseudun ry:n myy-

jäiset 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 
yhteyden papistoon: kirkko-
herra Jukka Malinen p. 040 
505 0016 tai seurakunta-
pastori Olli Luhtasela p. 050 
328 8107. 

KUUTAMOHIIHTO / KÄVELY
 

Keskikylän koululla  Pe.10.3. Klo 18.
Makkaraa, kahvia.

TERVETULOA      

Kylätoimikunta

Kuntavaaliehdokas

Kunnallisvaalit lähestyvät. Ilmoittaminen Kuu-
lumisissa on edullista. Varaa omalle kampanjal-
lesi tilaa ajoissa.

Kuulumisten oma vaalinumero ilmestyy 1.4. 
Tässä lehdessä kerromme vaaleihin osallistuvien 
ryhmien mielipiteitä Pyhäjoen kunnan ajankoh-
taisista asioista. 

Ota yhteyttä: Arvo Helanti;
arvo.helanti@edu.pyhajoki.fi 
tai puh 0440237080

Kokouskutsu

Vapakalastusjaosto kokous 
Ma 13.3 klo 16.30 Dado

Kunniamerkkejä pyhäjokisille
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Lukuvuosi 2017-2018

Esikouluun, ekaluokalle sekä aamuhoitoon ja iltapäivätoi-
mintaan ilmoittautumisesta.

Ilmoittautuminen tehdään aiemmista vuosista poiketen 
Wilma –järjestelmän kautta. 

Ohjeet ja tarvittavat Wilma tunnukset on toimitettu postitse.
Jos et ole saanut kirjettä, ole yhteydessä koulutoimistoon 
(Vuokko Haapakoski puh. 040-3596 100).

Ilmoittautuminen esikouluun 28.2. ja kouluun 10.3. men-
nessä.


