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Rauhaisaa joulua Pyhäjoelle
JUKKA KESKITALO

Uudessa testamentissa
on kaksi joulukertomusta.
Tuttu Luukkaan jouluevankeliumi kuvaa onnellisia,
joskin koruttomia tapahtumia Betlehemin seimen
ympärillä.
Vähemmän
tunnetussa
Matteuksen
evankeliumin joulukertomuksessa on uhkaavampi
tunnelma.
Matteuksen
kertomuksessa Joosef epäröi ottaa
Mariaa vaimokseen ja vasta enkelin ilmestyminen
saa hänet vakuuttuneeksi aikeistaan. Sen jälkeen
kuningas Herodes yrittää
saada itämaan tietäjien
kautta selville vastasyntyneen Jeesuksen olinpaikan.
Kun se ei onnistu, raivostuu
Herodes ja käynnistää Betlehemissä lastenmurhan.
Joosef ehtii viedä perheensä pakoon Egyptiin.
Tänä jouluna Matteuksen
joulukertomus puhuttelee
erityisellä tavalla. Elämä
on nytkin, armon vuonna
2022, haurasta. Euroopassa on käynnistynyt laajamittainen sota, joka luo
uhkakuvia koko maailman
ylle. Hävityksen ja kaaok-

sen voimat ovat tänä vuon- tynyt monenlaisia synkkiä
na ryöpsähtäneet taas räi- pilviä. Tästäkin selvitään.
keästi esiin.
On kuitenkin aiheellista,
että pidämme huolta toiJeesuksen perhe pakeni nen toisistamme ja myös
Egyptiin. Moni ukrainalai- omasta henkisestä ja fyynen on paennut tänä vuon- sisestä hyvinvoinnistamme.
na Suomeen. Jokin aika Tarvitsemme kaikki ystäviä,
sitten pidettiin ukrainalai- perhettä, lepoa, turvaa,
sessa
pakolaisperheessä ravintoa ja mielekästä teSuomessa kastejuhla, jo- kemistä. Elämän perustarhon isä saapui rintamalta peita. Yritetään yhdessä
Ukrainasta
palatakseen muistaa kysyä myös läristiäisten jälkeen taas ta- heisiltä ja koulukavereilta,
kaisin puolustamaan koti- myös niiltä hiljaisemmilta,
maataan. Elämä ja kuole- mitä kuuluu.
ma olivat tässä perheessä
lähellä toisiaan, niin kuin Uhkakuvista huolimatta
Matteuksen
joulukerto- Matteuksenkin joulukertomuksessakin.
muksessa tulee joulu. Tietäjät löytävät Jeesuksen luo
Sodan seuraukset näky- ja maahan kumartaen antavät myös suoraan Pyhäjo- vat hänelle parhaita lahjoella, kun Hanhikivenniemen jaan. Vapahtaja Jeesus on
ydinvoimalatyömaa
on syntynyt. Hän tuo rauhan
keskeytynyt. Tämä on esi- sydämeen
rauhattoman
merkki siitä, että globaalis- maailman keskellä.
sa maailmassa kaikki vaikutJoulun lapsi siunatkoon sitaa kaikkeen.
nun ja läheistesi joulun.
Tahdon rohkaista sinua,
Pyhäjoen Kuulumisten lu- Oulussa adventin 2022
kija, että uhkakuvista huo- alla
limatta uskallat katsoa tulevaisuuteen toiveikkaasti
ja optimistisesti. Nykyinen
aika ei ole ensimmäinen Oulun hiippakunnan
kerta maailmanhistoriassa, piispa
kun horisonttiin on piir-

Suuri ilo
JUKKA MALINEN

Melkein kaksikymmenetä vuotta sitten kirkkotien
varteen laitetun seimen lapsi oli viety. Olimme ihmeissämme, kun lasta esittävää
nukkea ei ollutkaan. Kirjoitin ihmetellen, entäpä jos
paimenet olisivat lähteneet
etsimään seimeen syntynyttä lasta eivätkä olisi löytäneet lasta, eikä lasta olisi
ollutkaan. Koko joulun ihme
ja Vanhat testamentin ennustussanat olisivat jääneet
täyttymättä. Me olisimme
vailla toivoa eikä maailmakaan ei olisi sellainen, mitä
se nyt on. Vaikea edes kuvitella, millainen maailmamme
olisi.
Tänään mietin, entä jos
paimenet eivät olisi lähteneet katsomaan, mistä enkelit heille ilmoittivat. Mitä
silloin olisi tapahtunut. Aivan varmasti paimenet olivat jääneet vaille löytäjän
iloa. Heistähän sanottiin,
että löydettyään lapsen he
”palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat
kuulleet ja nähneet.” Jos
he eivät olisi menneet katsomaan, he tekisivät omaa
arkityötään tietämättä, että

heille on syntynyt Vapahtaja. Eivät he osaisi kiittää Jumalaa, eivätkä kertoa muillekaan Jumalan hyvyydestä.
Paimenet kohtasivat aivan
tavallisen näyn. Ainoana
erona oli, että Jumalan lähettämien enkeleiden sanat olivat käyneet toteen,
”kaikki oli juuri niin kuin
heille oli sanottu.”

Kuulemme siis, että paimenten löytämä joulunlapsi on maailman Vapahtaja.
Mutta miksi niin harvoin
saavumme omin silmin sen
toteamaan. Emme oikein
osaa löytää tietämme sanan kuuloon ja vastaanottamaan kohdallemme anteeksiantamuksen sanaa. Eihän
tämä jumalanpalveluselämä
tietenkään niin ihmeellistä
ole, tavallisten ihmisten kokoontumisia ne näyttävät
olevan. Mutta eihän paimenetkaan mitään häikäisevää
nähneet. Ainoastaan sen,
että lupaus kävi toteen.

On hyvä huomata, etteivät paimenet löytäneet
mitään juhlivaa joukkoa tai
ihmisiä, joilla ei olisi vastoinkäymisiä. He löysivät
vain vastasyntyneen lapsen,
nuoren äidin Marian ja Joosefin. Hekin ihmettelemässä Sama lupaus koskee meija kuuntelemassa, mitä pai- täkin. Meille on syntynyt
menet heille sanoivat.
Vapahtaja ja Hänet me
saamme kohdata sanan
Me tiedämme nyt enem- saarnassa ja ehtoollisen
män kuin paimenet tiesivät. sakramentissa. Synnit anneMe tiedämme, mitä joulun- taan anteeksi ja meille anlapsi aikanaan opetti ja tie- netaan lupaus iankaikkisesdämme, että hän matkallaan ta elämästä Jumalan luona
kohtasi kaikkia häntä tarvit- taivaan kirkkaudessa. Sinne
sevia ja hän toi heille avun. Isän kotiin on pääsiäisaamuMe tiedämme myös, että na kuolleista ylösnoussut
hänet ristiinnaulittiin mut- Jeesus meillekin valmistata myös sen, ettei kuolema massa sijaa.
voinut häntä pitää, vaan
hän voitti ylösnousemuk- Hyvää ja siunattua joulua.
sellaan kuoleman ja synnin Kirkkoherra
vallat.
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Pyhäjoella Virtaa
Pyhäjoen valtuusto hyväksyi kuluvan vuoden
tammikuussa
kuntastrategian Pyhäjoella Virtaa
2035. Vision mukaan Pyhäjoki on kasvava kansainvälinen kunta, joka tarjoaa
luonnonläheisyyden sekä
monipuoliset hyvät elämisen ja yrittämisen mahdollisuudet. Kuntastrategiassa
Pyhäjoen kunnan johtaviksi
arvoiksi valittiin vastuullisuus, rohkeus ja avoimuus.
Päämääränään
Pyhäjoki
pitää kuntastrategiassaan
vetovoimaisuutta, hyvinvointia ja vastuullisuutta.
Miten nuo Pyhäjoen arvot
ja päämäärät toteutuvat
maailmalla? Venäjän brutaali hyökkäys Ukrainaan
jää ihmiskunnan historian
synkimpiin hetkiin. Nyt
sota Euroopassa on jatkunut jo 285 päivää. Meidän
tehtävämme on auttaa Ukrainaa ja Ukrainan kansaa
kaikilla mahdollisilla ja käytettävissä olevilla keinoilla.
Myös Euroopan energiapolitiikka on ollut vahvasti
kytkeytynyt Venäjään. Päätökset luopua venäläisestä
energiasta ovat tuoneet
mukanaan energiakriisin,
joka vaikuttaa voimakkaasti myös suomalaisen yhteiskunnan toimintaan ja
talouteen. Kova energian
kysyntä on nostanut energian hintaa. Kun samaan
aikaan korot ovat nousseet
ja inflaation ”laukka” kiihtynyt, myös kotitalouksien ostovoima on hiipunut.
Monissa kodeissa ollaan lujilla käsittämättömän suurten sähkölaskujen kanssa.
Ukrainan sodan varjoon
jäänyt
koronapandemia
vaikuttaa edelleen maailman talouteen. Euroopan
keskuspankin harjoittama
rahapolitiikka on vaikuttanut liikkeellä olevaan
rahan määrään. Suomen
hallitus on koronan vuoksi
harjoittanut voimakkaasti
elvyttävää finanssipolitiikkaa, joka näkyy julkisten
menojen kasvuna ja lopulta myös kansantalouden
nopeana velkaantumisena.
Tästä on positiivisena seurauksena kuitenkin hyvä
työllisyyskehitys. Väestön
ikärakenteen vuoksi työmarkkinoille tulee kuitenkin pienempiä ikäluokkia
kuin sieltä poistuu eläkkeelle, mistä seurauksena
on jo Pyhäjoellakin näkyvä
työvoimapula. Miten kuntastrategiassa päämääräksi
otettuja vetovoimaisuutta,

hyvinvointia ja vastuulli- -hankkeillaan.
suutta kohti Pyhäjoella sitten kuljetaan?
Koulu 2022 –hanke on
edennyt hienosti ja tämä
Vetovoimaisuus on Py- 14 miljoonaan euron suurhäjoen
kuntastrategian hanke on jo melkein maalisensimmäinen keihäänkärki: sa: uudessa Saaren koulusjatkuvasti vetovoimaisuu- sa on opiskeltu elokuusta
teen, houkuttelevuuteen lähtien ja liikuntahalli valja turvallisuuteen panosta- mistuu koulun viereen tammalla kunta parantaa myös mikuussa. Myös hankkeen
elinvoimaansa. Tärkeä osa kolmas vaihe lähiliikuntaPyhäjoen vetovoimaisuutta paikan rakentaminen on jo
on ollut ja tulee jatkossakin käynnistynyt. Aluehallintoolemaan yrittäjämyöntei- viraston myöntämän avusnen ilmapiiri ja yrittämistä tuksen siivittämä lähiliikuntapaikka alkoi areenoiden
tukeva toiminta.
rakentamisella ja valmistuu
Kuluva vuosi on ollut kokonaisuudessaan vuovoimakasta tuulivoimara- den 2023 aikana.
kentamisen aikaa. Vuoden
lopussa Pyhäjoen kunnan Alkuvuodesta
käynnisalueella on valmiina 114 tetty Hoiva 2025 -hanke
tuulivoimalaa, joiden ni- on kuluvan vuoden aikamellisteho on 558 Mwh. na myös edennyt hyvin.
Tuulivoima tuo Pyhäjoelle Valtion rahoitus- ja kehitverotuloja kunnallisveron, tämiskeskus ARA on tehkiinteistöveron ja yhtei- nyt ehdollisen päätöksen
söveron muodossa. Tämä myöntää merkittävä konäkyy selvästi myös kun- konaisrahoitus (avustus ja
nan kuluvan vuoden vero- pitkäaikainen laina) hanktulokertymissä ja verotulot keelle. Hankkeen tarkoitus
toteutuvatkin ennakoitua on suunnitella ja rakentaa
paremmin.
60-paikkainen
palveluasumisyksikkö vanhuksille,
Pyhäjoellakaan ei elämä 10-paikkainen
palveluole pelkkää myötätuul- asumisyksikkö vammaisille
ta eikä myötävirtaakaan sekä SOTE-keskus sosiaaja maailman tapahtuvat li- ja terveydenhuollon läläikkyvät tänne asti: Fen- hipalveluille. Vanhusten- ja
novoima Oy irtisanoi vammaisten palveluasumistoukokuussa laitostoimi- yksiköille on olemassa jo
tussopimuksen Raos Pro- Hyvinvointialueen hyväkject Oy:n kanssa. Ydinvoi- syntä.
mahanke keskeytyi, 500
työpaikkaa katosi ja Han- Pohjois-Pohjanmaan Hyhikivenniemi hiljeni. Tätä vinvointialue (Pohde)aloitsoppaa sakeuttaa vielä taa uuden lainsäädännön ja
talouden- ja työllisyyteen rahoituksen pohjalta palnegatiiviset välilliset ker- velutuotannon 1.1.2023.
rannaisvaikutukset.
Sik- Samalla päivämäärällä Kunsi nyt on kunnan tärkein talain pohjalta toiminut
tavoite saada Hanhikiven Raahen seudun hyvinvoinydinvoimarakentaminen tikuntayhtymän palveluuudelleen liikkeelle. ”Ei saa tuotanto lakkaa. Kuntien
jäädä tuleen makaamaan”, kannalta muutos on suuri
vaan on mentävä ”suon yli sekä toiminnallisesti että
että heilahtaa”, niin kuin taloudellisesti. Toivottaluutnantti Kariluoto ja vasti kansallinen ratkaisu
vääpeli Kaarna meitä Tun- keskittää SOTE-palvelut
temattomassa sotilaassa maakunnan kokoisiin ja valkehottavat. Tuon suon tion rahoituksella toimiviin
yli pyritään suomalaisella Hyvinvointialueisiin osoitkansallisella politiikalla ja tautuu oikeaksi.
suomalaisomisteisella Fennovoimalla. Hyvä merkki Pyhäjoen kunta toimii
on se, että suomalaiset vastuullisesti. Vastuullisuuomistajat ovat nostaneet den lähtökohta on osaava
omistustaan Fennovoimas- johtaminen ja avoin toiminta jo 97 %:iin.
ta. Talousarvio vuodelle
2023 on valmisteltu siten,
Pyhäjoen kunta on hyvin- että kunnan palvelut toivoiva. Pyhäjoki haluaa huo- mivat hyvin ja talous säilyy
lehtia kaikenikäisistä asuk- vakaana. Vuoden 2023 aikaistaan, sillä hyvä elämä kana verotulopohja muutkuuluu kaikille. Tähän hy- tuu ja supistuu lainsäädänvän elämän tavoitteeseen tömuutosten seurauksena
kunta pyrkii etenkin Kou- radikaalisti. Kuntaverosta
lu 2022 - ja Hoiva 2025 lohkaistaan 12.64 tulove-

roprosenttiyksikön osuus
Hyvinvointialueelle. Myös
valtionosuuksien määräytymisperusteet muuttuvat
siten, että jatkossa lasten ja
nuorten määrä käytännössä määrittää kunnan saaman valtionosuuden. Tulevan vuoden aikana kunnat
hakevat uudet talouden ja
toiminnan reunaehdot sosiaali- ja terveydenhuollon
ja pelastustoimen siirtyessä pois kunnan tehtäväluettelosta.

gessä, tavoitteena on ollut onnistuminen yhdessä.
Myös kunnan työntekijät
ansaitsevat
parhaimmat
kiitokset: viran- ja toimenhaltijat ovat halunneet
palvella kuntalaisia hyvällä
asenteella ja palvelumielellä, Pyhäjoen parhaaksi.

Teitä pyhäjokisia ja koko
talousalueen asukkaita haluan kiittää sinnikkyydestä
sopeutua muuttuneeseen
toimintaympäristöön. Toivomme, että jo tuleva vuosi
Valtuustokausi tulee koh- toisi tullessaan paremmat
ta puolimatkan kääntö- kehittämisnäkymät.
paikalle. Haluankin lausua
parhaimmat kiitokset kun- On tärkeää, että meillä on
nan luottamushenkilöstöl- päämääriä ja tunnistamme
le: työskentely kanssanne ne arvot, joiden pohjalta
on ollut ensiluokkaista ja noita päämääriä tavoittesujunut hyvässä yhteishen- lemme. Pyhäjoen kunnassa

yhdeksi arvoksi on määritelty rohkeus ja sitä meiltä näinä aikoina erityisesti
kysytään. Rohkeutta onkin
ennen kaikkea tahto elää
arvojensa mukaisesti.
Edessämme on joulun
juhla. On aika levätä ja
rauhoittua sekä nauttia
läheisten läsnäolosta. Yhteisenä joululahjatoiveena
on, että rauha saisi palata
Ukrainaan. Toivotan kaikille siunattua joulujuhlaa
ja parasta onnea vuodelle
2023.
Matti Soronen
Kunnanjohtaja
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Itsenäisyysjuhla Pyhäjoella

laajentaminen.
Viikinkipäällikkö Rurikin, Kiovan
Rus:in, mongolivallan ja
Moskovan ruhtinaskunnan
sekä Romanovien Nikolai II
itsevaltiuteen. Tuskin yksikään hallitsija on pyrkinyt
imperiuminsa todelliseen
sisäiseen
kehittämiseen.
Kansalaisten kannalta yksi
tuhoisampia kausia oli Josif
Stalinin aika. Etniset ja poliittiset vainot, Gulag-vankileirit ja sodat surmasivat
yli 20 miljoonaa asukasta. Kommunistien vallankaappausyrityksen 1991
jälkeen Jeltsinin kaudella
käynnistettiin uusi Venäjä
äärimmäisen sekasortoisissa oloissa. Valtion omaisuus
jaettiin ja osin ryöstettiin
oligarkien
omistukseen.
Lähes sata hallintoaluetta,
yli sata kansallisuutta ja
kieliryhmää yrittivät selviytyä, hallinnon, talouden ja
palvelujen sekasortoisissa
oloissa. Länsi-Eurooppa, EU
ja Pohjoismaat käynnistivät
poliittisen tunnustelun sekä
taloutta ja elinoloja kehittävän lähialueyhteistyön.
Taloudellista riippuvuutta
kasvattivat Venäjän ja lännen välillä käynnistyneet
avustus- ja investointiohjelmat. Sain olla tässä työssä
Suomen valtion edustajana
lähes 20 vuotta.

MAAHERRA EMERITUS EINO SIURUAINEN

Kunnioitetut itsenäisyysjuhlan osanottajat!
Kiitän kutsusta tähän arvokkaaseen juhlapäivään.
Pyhäjoelle on ollut kaikissa
tehtävissäni, yliopistossa,
politiikassa sekä maaherrana mieluisaa tulla. Muistan
erityisesti Pirttikosken kylässä ohjaamani tutkimuksen, jolla selvitettiin alueen
kehittämismahdollisuuksia.
Maaseutuyrittäjäkoulutus
ulotettiin myös tälle alueelle. Viranomaistöiden ohella
kiitän lämpimästi mahdollisuuksista osallistua myös
Karjalan tasavallan päämies
Sergei Katanandovin kanssa
useamman kerran alueella
hyvin toteutettuihin hirvijahteihin. Taisi se kahden
vasankin kaataminen yhdellä laukauksella tapahtua
täällä.
Viimeisimmissäkin
tapaamisissa ennen nyt olevaa vaikeaa naapuruutta,
hän aina muisteli pitävänsä suomalaisista ja heidän
hyvin järjestämistään jahdeista. ”Rehellisten suomalaisten kanssa on niin luottavaista olla.” Valitettavasti
ne ovat nyt katkolla Venäjän
hyökättyä itsenäiseen Ukrainaan.
Vietämme tänään Suomen
105.
itsenäisyyspäivää.
Tänä vuonna suomalaiset
kokevat itsenäisyyden tavanomaista syvällisemmin.
Manner-Euroopan pintaalaltaan suurin, 40 miljoonan asukkaan itsenäinen
Ukrainan tasavalta joutui
rankkojen
painostusten
ja aluevaltausten jälkeen
24.2.2022 Venäjä törkeän
hyökkäyssodan
kohteeksi. Vihollisen tarkoituksena oli ylivoimallaan vallata
maa kolmessa päivässä.
Maailman laajuisesti on
verrattu käsiteparia: Stalin
ja Suomen talvisota, Putin
ja Ukrainan terroristinen
hyökkäyssota. Molemmat
kuuluvat Venäjän pitkän
historian toimintatapaan.
Nyt sota laukaisi maailmanjärjestyksen asemoitumaan uudelleen. Läntiset
vapaat ja demokraattiset
oikeusvaltiot, EU ja Nato
eturintamassa suuntasivat
tuen Ukrainalle. Kyseessä
on kylmän sodan jälkeen
taistelusta kansanvaltaisten
oikeusvaltioiden ja autoritääristen itsevaltiaiden välillä. Poliittiset mannerlaatat
järjestäytyvät nyt uuteen,
aggressiivisempaan ja arvaamattomampaan valtajärjestykseen.

Maaherra emeritus Eino Siurunen piti vaikuttavan juhlapuheen itsenäisyyspäiväjuhlassa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan herätti Suomen arvioimaan omaa turvallisuuttaan. Koko historiamme
ajan olimme suuntautuneet
länteen. Siihen koulutti meitä ajoittain hyvinkin vaikea
ja köyhä ruotsinvallan aika.
Venäjän suuriruhtinaskuntana 1809-1917 Suomi kehitti itsenäisen valtion edellyttämiä rakenteita. Keisari
Nikolai II: n sortokaudet ja
Venäjän vallankumous johtivat Suomen itsenäistymiseen. Nyt Suomi päätti lopullisesti toteuttaa läntisen
asemansa hakemalla Naton
jäsenyyttä. Olimme nähneet, millainen oli Viron ja

muiden Baltian maiden sekä
Itä-Euroopan
valtioiden
kohtalo ennen Neuvostoliiton hajoamista. ”Festicia
terrent” – jäljet pelottava.
Suomalaiset alle vuodessa
käänsivät tahtonsa Natooptiosta, 26 %:n kannatuksesta jäsenyyteen 80
%:iin. Nyt vastustajia on 8
%. Ratifiointi puuttuu enää
Unkarista ja Turkista. Eduskunta pääsee päättämään
jäsenyydestä alkuvuodesta
2023. Kansalaiset kiirehtivät Suomen liittymistä, mikäli Ruotsilla on enemmän
vaikeuksia Turkin ratifioinnin kanssa.

Suomen
itsenäisyyden
taival ei ole ollut helppo.
Itsenäisyyden julistamisestakin äänestettiin. Eduskunta päätti asiasta 6.12.1917
äänin 100 – 88. Oikeisto
kannatti, vasemmisto vastusti. P.E. Svinhufvudin senaatti teki päätösesityksen
4.12. Vasemmisto katsoi,
että Suomen on ensin neuvoteltava Venäjän kanssa.
Vasemmistokin sinällään oli
itsenäistymisen kannalla.
Itsenäisyysjulistus annettiin paikallisesti Suomussalmella jo 7.4.1917. Itsenäistymiseen välitön tahto
vallitsi maan eri puolilla.
Lähes tuhatpäinen suoje-

luskuntalaisten, sosialistien, kommunistien ja sitoutumattomien kansalaisten
joukko kokoontui Ämmänsaaressa ja marssi kirkkoon.
Poliittisesti
äärimmilleen
riitainen kokous sai valituksi
valkoisten J.A. Heikkisen ja
kommunistiaktivisti Janne
Myyryläisen johdolla lähetystön senaattiin. Riitainen
kokous kantoi 104 markan
kolehdin lähetystön matkaa
ja majoitusta varten.

huomaamatta kotiin. Asia
ei ole vielä valmis. Se riippuu sekä Saksan sotamarsalkka Hindenburgista että
Jumalasta”.
Itsenäistynyt
maa ajautui kansallissotaan,
talouspulaan, talvisotaan,
jatko- ja lapinsotaan, sotakorvauksiin, Neuvostoliiton
jatkuvaan painostukseen.
Etyj ja Helsingin henki johtivat vaihtokauppasuhteeseen ja Mihail Gorbatsovin
ja Boris Jeltsinin kausiin ennen Vladimir Putinin valtaan
Senaatin
puheenjohta- tuloa vuoden 2000 alussa.
ja P.E. Svinhufvud otti lähetystön vastaan totesi: Venäjän historian eri
”Olette aivan oikealla asial- vaiheisiin liittyvät valloila. Menkää nyt santarmien tussodat ja imperiumin

Presidentti Jeltsin nosti KGP-taustasen Vladimir
Putinin pääministeriksi heinäkuussa 1999. Seuraavan
vuoden alussa hänestä tuli
Venäjän presidentti. Lähes
kahden
vuosikymmenen
ajan läänin maaherrana vastasin Oulun läänin osalta
lähialueyhteistyöstä Karjalan ja Komin tasavaltojen
sekä Murmanskin, Arkangelin sekä Vologdan läänien
kanssa. Tuntemamme ja kokemamme Putinin hallintoajan jakaisin kolmeen osaa.
Alkuun vuoropuhelu lännen
kanssa oli tunnustelevaa,
jopa hyvinkin rakentavaa.
Maan sisällä alueiden kehitys oli niiden omassa vastuussa. Kuvernöörien nimitykset, verot ja poliittinen
ohjaus tulivat Kremlistä.
Lännestä edistettiin positiivista yhteistyötä, mikäli sekasortoiset tilanteet antoivat mahdollisuuksia. Lännen
ja suomalaisten tuntemus
Venäjän oloista oli valitettavan vähäistä.
Putinin toiselle vaiheelle
oli tunnusomaista Venäjän
aggressioiden kasvu ja vaikuttaminen naapurivaltioiden sisäisiin asioihin. Sotia
käytiin useissa naapurimaissa, Geogiassa, Tsetseniassa,
Afganistanissa, Syyriassa.
Paineet entisiin Neuvostoliiton maihin kasvoivat.

Sisäpolitiikassa presidentin ympärille muotoutui
vaurastuvien
oligarkkien
joukko. Osa sai vaurastua,
toisinajattelevat
pakenivat, joutuivat vankilaan tai
menettivät eri tavoin henkensä. Olevassa tilanteessa
käynnistyi oman väestön
vaientaminen sekä ulkoisten uhkien korostaminen
fasismin ja natsismin uhkilla.
Venäjä otti jälleen käyttöön
pelolla ja rangaistuksilla
hallitsemisen.
Kolmannessa
vaiheessa
alettiin kirjoittaa Venäjän
historiaa uusiksi. Etsittiin
sotaisasta historiasta menestymisen aikoja. Niiden
perustalle kehitettiin haavekuvia ja tavoitteita suurvallan palauttamiseksi. Putinin keskeinen hahmo oli
Pietari Suuri (1672- 1725).
Hän hallitsi Venäjää vuosina 1682-1725. Hän oli
sekä maansa kehittäjä että
sotaisa alueiden valloittaja. Hän opiskeli ulkomailla
laivanrakennusta, talouden
kehittämistä sekä perusti muun muassa Pietarin ja
Petroskoin kaupungit vuonna 1703. Hän valloitti ja
miehitti suuressa Pohjansodassa Suomen.
Nämäkin Pyhäjoen seudut
ja Hailuodon joukkoteloittamiset kuuluivat tuohon
aikaan. Putin pyrkimyksissään valloitti Ukrainan neljä
itäistä maakuntaa teollisuus-Uralin alueelta. Krimin niemimaan valloitusta
vuonna 2014 perusteltiin
bysantin aikaisella venäjän
asutuksella. Seuraavana oli
käsittämätön valloitusyritys
Ukrainaan. Mielettömästä
sodasta on huonon menestyksen johdosta tullut kansaa ja omaisuutta tuhoava
väkivalta sekä omaisuuden
riistosota. Venäjä tuhoaa
Ukrainaa sodankäynnin uudella tekniikalla, tuhoamalla
rakenteet ja siviilien elinmahdollisuudet.
Sodankäynti ja seuraamukset koskettavat nyt
koko maailman uudelleen
järjestäytymistä.
Merkit
viittaavat kylmää sotaa
huomattavasti vaikeampaan
kehitysvaiheeseen. Vanhat
rintamalinjat vaihtuvat valtioiden välisiin ja sisäisiin
kamppailuihin demokraattisten
oikeusvaltioiden
sekä autoritäärisesti johdettuihin ihmisoikeuksia ja
kansalaisten oloja alistaviin
valtioihin. Länsimaissakin
havaitaan demokraattisten
hallintojen halveksuntaa ja
ääriliikkeiden kasvua. Vaikeutta lisäävät ilmastonmuutoksen seurausten ja
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sotien sekä nälän aiheuttama pakolaisuus, köyhyys
sekä nälkä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on herättänyt reunavaltioiden ohella
myös monet strategisilla
alueilla olevat valtiot turvaamaan olemassa olonsa.
Yhä enemmän syntyy osapuolten taloudellisia ja poliittisia ketjuja kehittyviin
valtioihin, erityisesti Afrikkaan. EU ja Suomi ovat tehneet ratkaisunsa. Tilanne
on heijastunut Pyhäjoelle
ydinvoimalahankkeeseen
erityisen kovana. Tämä vaatii huolellista pohdintaa,
neuvotteluja ja päätöksiä
jatkotoimista.
Hyvät kuulijat!
Näkymä maailmantilanteessa Suomen on Naton
tuoman
turvallisuuspoliittisen pidäkkeen ohella
otettava uusi ote kansakuntamme kehittämiseen. Idän
talous ja mahdollisuudet
ovat nyt täysin suljetut.
Barentsin
Euro-arktinen
yhteistyö on pysähtynyt.
Itämerestä ja Pohjanlahdesta on muodostumassa EU:n
sisämeri. Tanskansalmien
kapeikko on meillä ainoa
huoltotie viennille ja tuonnille. Suomen sisäinen kehitys eriarvoistuu. Väestö,
talous, koulutus ja palvelut
keskittyvät
entisestään.
Seuraavan eduskunnan ja
hallituksen on vakavasti
pysähdyttävä pohtimaan.
Mikä on Suomen hyvinvointivaltion tulevaisuuden
perusta? Nykyinen päivänpolitiikan pikkukiukuttelu, purojen puhdistus ja
luonnon tai pyöräteiden
rakentaminen tai laavujen
parantaminen eivät riitä takaamaan Kansakunnan tulevaisuutta. Meillä on EU:n
ja Naton jäsenenä neuvoteltava uudessa turvallisuuskuvassa Pohjois- ja ItäSuomen elinvoima, Suomen
ja länsimaiden etu.
Suomessa on löydettävä
keinot korjata erään maailman parhaan ja onnellisimmaksi arvioidun maan kasvavan pahoinvoinnin syyt.
Miksi lähes kaikki ihmisryhmät kokevat kärsivänsä.
Lapsille ei löydy riittävästi
rakkautta ja hoitoa. Koulukiusaaminen ja oppilaiden aggressiivisuus kasvaa,
opiskelijat kaiken hyvän
tuen ja mahdollisuuksien
äärellä eivät jaksa, työssä
olo tuntuu vaikealta, eikä
kaikille työ kelpaa, vanhukset ja heidän omaisensa
tuskailevat, miten hoito järjestetään? Olen seurannut
tieteessä, tutkimuksessa,
politiikassa ja hallinnossa

kehitystä syrjäkylän sodanajasta köyhyydestä hyvinvoinnin yhteiskuntavaiheeseen. Missä on vika, että
hyväkään elämä ei onnistu,
eikä riitä? Viat pitää löytää
ja niitä on ryhdyttävä korjaamaan. Siihen tarvitaan
myös ihmisten oma asenne.
Me joudumme totuttautumaan niukempiin mahdollisuuksiin. Tämä saattaa ajaa
myös Suomen kansaa demokratian äärilaitoihin, jopa
ulkopuolelle.
Ottamatta
kantaa puolueisiin, toivon,
että seuraava eduskunta ja
tasavallan hallitus olisivat
perillä siitä, mikä on maailman ja Suomen kehitystilanne. Valitettavasti meille
kasvavat yhä vähemmän historiaa ja olojamme tuntevat
sukupolvet. Tulevaisuuteen
jatkumoja ei voi ennustaa,
jos ei tunne miten tähän on
tultu. Miksi kouluopetus on
haluttu ohjata todellisesta
historiasta ja elinolosuhteista höttöisiin mielikuviin?
Some-maailma ja videopelit eivät tähän kyvykkyyttä
rakenna. On aika pysähtyä
miettimään. En haluaisi, että
nyt eletään länsimaisen oikeuskulttuurin himmenevää
aikaa. Kaikki kulttuurit ovat
syntyneet,
saavuttaneet
huippunsa ja hävinneet.

Arvoisat kuulijat!
Lopuksi muutama näkemys Hanhikiven ydinvoimalahankkeen tulevaisuudesta.
Energiakriisissä tarvitsemme sähkö- ja lämpöenergiaa. Oli erittäin valitettavaa,
että Pyhäjoen ydinvoimala
ajoittui maailmanhistorian
tähän kehitysvaiheeseen.
Itäinen kumppani omalla
julmuudellaan katkaisi ajankohtaisen mahdollisuuden.
Harmi, että Olkiluoto 3. on
viivästynyt kohtuuttomasti
ja kipuilee vieläkin täyteen
tuotantoon pääsyvaikeuksissaan. Me tarvitsemme
ehkä hieman eri rakenteessa tuotettua ydinvoimaa
lämpöön ja sähköön. Olen
havainnut, että Lappeenrannan yliopisto, VTT ja
Aalto-yliopisto ovat edistäneet paikallisten pienvoimaloiden kehittämistä. Noin
300 megawatin lämpövoimalat voitaisiin sijoittaa lähelle asuinalueita.
Sähköntuotanto
vaatii
hieman erilaisia ratkaisuja. Entäpä, jos Hanhikiven
alueella olisi vaikka 4x300
megawatin
pienvoimalaa
tuottamassa 1200 megawattia. Uraania saadaan
Australiasta, Kanadasta ja
Kazakstanista. Kemiallinen
valmius uraanin käyttöön

saataisiin lähimpänä Ruotsin Vesteråsista. Jätteet
voitaisiin sijoittaa Eurajoen
tuleviin luolastoihin. Toinen
tie rinnalla on vetyenergian
kehittäminen. Nyt pitää olla
osallistuvana ja valppaana,
jotta mahdollisuudet eivät
karkaa muualle. Tässäkin
toivon suomalaisten viranomaisten sukkelampaa
toimintaa turvallisuusselvityksissä ja lupien myöntämisessä. Terrafamen uraani
voi osaltaan tukea hankkeiden toteutumista. Pitää toimia ajassa, eikä jälkijunassa.
Arvoisa kuulijat!
Tulevaisuuteen suuntautuvilla hyvillä ajatuksilla ja innolla kehittää Suomea sekä
näitä pohjoisia kotiseutuja
toivotan Teille kaikille hyvää
tasavallan 105. itsenäisyyspäivää. Toivotan rauhaisaa
joulun odotusta ja kehitysmyönteistä alkavaa Uutta
Vuotta. Tulevaisuus on tehtävä, sitä ei valmiina anneta!

SIVU 6

P Y H Ä J O E N K U U LU M I S E T 1 4 . J O U LU K U U TA 2 0 2 2
P Y H Ä J O E N K U U LU M I S E T 1 4 . J O U LU K U U TA 2 0 2 2

Kirjaston jouludekkarivinkkejä

OEENN KKUUUULLUUM
MI ISSEETT 1144. . JJO
OUULLUUKKUUUUTTAA 22002222
PPYYHHÄÄJJO

Itsenäisyyspäivän juhlapuhe
Arvoisat Saaren koululaiset ja henkilökunta,
juhlimme tänään Suomen itsenäisyyttä. Maamme itsenäistyi vuonna 1917
maailman myrskyjen keskellä. Suomea kuvataan usein neidoksi. Nyt tämä
Suomi-neito vai - pitäisikö sanoa jo arvokas vanha rouva - on saavuttanut
kunniallisen sadan viiden vuoden (105) iän.

Varsinkin englanninkielisissä maissa joulun aikaan sijoittuvat dekkarit alkavat
olla jo oma genrensä. Ja mikä onkaan kotoisampaa kuin käpertyä lämpimään
sohvannurkkaan joulukuusen alle mysteerin pauloihin. Tässä muutama vanhempi
klassikko välipäivien ratoksi!

Näin itsenäisyyspäivän merkeissä on hyvä tarkastella tämän Suomi-neidon
elämää.
Maamme vauvavuodet 1900-luvun alussa olivat kauheat. Jo kuukauden
ikäisinä päädyimme sisällissotaan eli taisteluihin toisiamme vastaan. Myös
nuoruusvuodet olivat levotonta aikaa. Maa joutui esimerkiksi puolustautumaan hyökkäystä vastaan talvisodassa. Kiitos veteraanien Suomi-neitomme
ei kuollut vaan säilytti itsenäisyyden.
Sen jälkeen oli helpompaa. Suomi kehittyi ja vaurastui vähitellen. Suomalaisten elämä helpottui.
Viimeisimmät vuodet ovat olleet vähän myrskyisiä maailmalla: koronavirus, talousvaikeudet ja jopa sota Euroopassa. Mutta Suomi-neidolle
nykyaika on silti ollut hyvää aikaa. Meillä riittää vaurautta ja turvallisuutta.
Suomi on sopiva maa meille - pieni ja mukava.

P.D. James: Mistelimurha ja muita kertomuksia. Rikosnovellikokoelman neljästä tarinasta kaksi on englantilaisen jouluisia, kuten nimestä voi jo päätellä.

Voimme olla ylpeitä puhtaasta luonnosta - metsistä ja järvistä sekä hyvästä
ja ilmaisesta koulusta. Täällä on mahdollista harrastaa ja toteuttaa unelmia.
Saa elää vapaata nuoruutta.
Ja sitä paitsi, meillä Suomessa on ylivoimaisesti parhaat karkit.

Taru Niemi piti puheen Saaren koulun juhlassa.

Hyvää itsenäisyyspäivää!
Taru Niemi

Maria Lang: Murhenäytelmä hautausmaalla. Puck ei voi
viettää edes jouluaattoa rauhassa törmäämättä murhajuttuun!

Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmesin seikkailut. Novelli Sininen kiiltokivi sijoittuu joulunaikaan. Kadulta löytyy nuhruinen hattu ja kuollut hanhi, mutta kyse onkin
vähän enemmästä.

Jääkiekko on suomalaisille tärkeä asia.
Agatha Christie: Seikkaileva jälkiruoka. Niminovellissa
Hercule Poirotin joulu on mennä pilalle, kun hän joutuu
selvittämään mysteeriä vanhaan maalaiskartanoon, pois
keskuslämmityksen auvosta.

Georges Simenon: Maigret - Kootut kertomukset. Viimeinen tarina Maigretin joulu päästää kurkistamaan
1950-luvun Pariisin joulutunnelmaan.

P.D. James: Kuolema joulupäivänä. Näissä
loistavissa novelleissa suunnitelmat menevät
uusiksi jouluna ja muinakin päivinä!

Suomalaiset tykkäävät pukeutua Marimekon vaatteisiin.
Lippu nousi salkoon. Kaikki lauloivat Lippulaulun.
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Järjestönainen Irja Kestilä on ollut monessa mukana
RIKU VIRPIRANTA

Irja Kestilä (omaa sukua
Sarala) on syntynyt Pudasjärvellä vuonna 1938.
Hänellä on kolme veljeä
ja yksi sisko.Hänen äitinsä työskenteli pienessä
Sarajärven koulussa opettajana ja isä oli metsähallituksen teknikko. Irja muistelee, että isä oli paljon
töissä, joten kodinhuolto
jäi paljon äidin vastuulle.
Isä kävi viikonloppuisin
kotona saunomassa ja
syömässä ja lähti taas pyhäiltana hiihtämään takaisin savottaan.

seinustalla. Maukasta kuivalihaa syötiin sellaisenaan leivän päällä ja siitä
keitettiin lihakeittoa. Irjalla oli usein tapana kulkea
matkoja porojen vetämillä
suksilla, myös kauppareissut onnistuivat usein myös
porojen avustuksella. Hänen isänsäkin kulki usein
porolla töihin. Kotona oli
myös lehmiä. Irja oppi lypsämään ja hoitamaan karjaa jo pikkutyttönä.
Yhtenä lapsuuden muistona Irjalle tulee mieleen
toisen maailmansodan aikaiset ajat, jolloin saksalaiset kulkivat suomalaisten
edeltä pohjoiseen päin.
Matkalla
Sodankylään
saksalaiset harhaantuivat
Pudasjärven Sarakylälle (
matkaa Pudasjärvelle oli
80 kilometriä). Siellä he
hetken söivät ja lepäsivät,
ennen kuin he jatkoivat
matkaansa. Irja muistaa,
että näki tuolloin monia
panssarivaunuja, tankkeja, kuorma-autoja ja pienempiä autoja. Saksalaiset
antoivat karkkeja ja olivat
oikein mukavia ihmisiä.

Koulunsa Irja kävi kodin
lähellä sijainneessa Sarajärven koulussa, jossa oli
noin 80 opiskelijaa. Äiti
opetti koulun kakkosluokkaa, mutta koulun pienuuden takia kakkosluokkalaiset opiskelivat Irjan kodin
tuvassa. Tupaan tuotiin
ruoka suoraan koulusta,
ja oppilaat veivät ja tiskasivat likaiset astiat koulussa. Irja muistelee, että tuvassa oli välillä arestilaisia,
jolloin äiti kielsi kulkemasta tuvan läpi ennen, kuin Irja lähti opiskelemaan
se oli arestilaisista tyhjä, Helsinkiin. Opinnot Lastenlinnassa kestivät yhIrjan lapsuudenkodissa den vuoden, koulun joholi kotieläiminä poroja, ja tajana toimi Arvo Ylppö.
hänellä ja sisaruksillaan oli Lastenhoitajaksi valmismyös omat poronsa. Tä- tuttuaan Irja oli yhden
män vuoksi heillä oli po- vuoden Sarakylän koulun
ronlihaa ruuaksi. Kevättal- oppilasasuntolan hoitajavella suolattua poronlihaa na. Pitkien matkojen takaa
kuivattiin auringossa aitan kulkeville oppilaille ei ollut

koulukyyditystä, vaan he
joutuivat asumaan koulun
asuntolassa. Noin 30 koululaista oli Irjan hoidossa
arkipäivät, vain viikonloppuisin he pääsivät käymään kotona

Hyvää Joulua, ja
Onnellista Uutta
Vuotta!

kuin koskaan: ihmisen oma
pahuus. Se on saanut ihmiset yhä uudelleen käyt”Älkää pelätkö!” Näin
tämään osaamistaan toislausui enkeli lampaita kaitten vahingoittamiseen.
seville paimenille Betlehemin kylän lähistöllä eräänä
Tulevaa joulua varjosjouluyönä yli 2 000 vuottavat Euroopassa käytäta sitten.
vän sodan ja maailmanlaajuisen
energiakriisin
Meillä nykyisen maailuhat. Media jakaa meille
manajan ihmisillä on toineuvoja vaikeaan talveen
senlaisia pelkoja kuin muivarautumisesta. Elämme
naisilla paimenilla. Pelon
parhaillaan vaiheita, jollaitunteet ovat silti meillekin
sia suomalaiset eivät ole
hyvin tuttuja. Vaikka ihjoutuneet kokemaan vuominen on 2 000 vuoden
sikymmeniin. Ei ole ihme,
kehityksen aikana oppinut
jos pelottaa.
suojautumaan luonnonvoimilta ja monilta muilta
Sodan tapahtumat tuovaaroilta, pelko ei silti ole
vat karulla tavalla esille
poistunut hänen elämäsihmisten pahuuden ja raatään. Päinvastoin tuntuu,
kuuden toisiaan kohtaan.
että yksi pelonaihe on
Mieleeni tulee joululaulu,
nykyisin ajankohtaisempi

Lastenhoitaja Irja kiersi
1950-luvun loppupuolen
Maaseudun Nuorten liiton ohjaajana eri puolilla
Oulun lääniä. Yppärissäkin hän piti kurssin nuorisoseuralla. Tuleva puoliso Toivo löytyi kurssilta.
Yppäriin Irja tuli vuonna
1962 miniäksi maalaistaloon, jossa aviopuoliso
Toivon lisäksi asui vanha
pariskunta Albert ja Hilma. Toivolle ja Irjalle syntyi kolme lasta ja nykyisin
lapsenlapsiakin on kuusi. kiire, koska kokoukset järjestettiin aina iltaisin. KoIrja on aina ollut hyvin
kouspäivinä navettatyöt
aktiivinen toimija
piti tehdä ajoissa, jotta
Pyhäjoella Irja on ollut kokoukseen kerkesi. Erikunnanvaltuustossa kaksi laisista luottamustoimista
vaalikautta, jäsen kunnan- Irjalla on hyviä muistoja, ja
hallituksessa yhden kau- hän on saanut olla monesden ajan ja lisäksi hän on sa asiassa mukana. Mieollut mukana useissa lau- leen tulee eräskin ilta, kun
takunnissa. Keskustanais- he Heikkilän Eilan kanssa
ten Pohjois-Pohjanmaan tulivat koululautakunnan
piirin johtokunnassa Irja kokouksesta Kirkonkylälon ollut mukana 10 vuot- tä Yppäriin. Oli niin kova
ta. Hänelle on myönnetty lumituisku, ettei nähnyt,
Keskustan kultainen an- missä tie meni, joten Eila
siomerkki vuonna 2009. käveli auton edessä
Nyt syksyllä 2022 Keskustan Yppärin paikallis- Joulu alkaa näkyä jo Iryhdistys nimesi Irjan kun- jankin talossa. Joulun läniajäsenekseen.
hestyessä hän siivoaa,
tekee jouluruokaa ja korisJärjestöaktiiviajoista Ir- telee joulukuusen. Laulajalle tuli mieleen ainainen minen on aina ollut Irjalle

joka sanoittaa asiaa näin:
”On niin paljon riitaa, kademieltä, toinen toistaan
vastaan kapinoi. Harvoin
kuulet rakkauden kieltä,
joka elon onnen tuoda
voi.”
Enkelin viesti on ajankohtainen tänäkin jouluna. Meillä ei ole aihetta
pelkoon, sillä maailmaan
on syntynyt Vapahtaja.
Hän on Kristus, Herra.
Hän tuli ihmisten maailmaan lunastaakseen ihmiset vapaiksi pahuuden ja
synnin vallasta. Juuri sen
vuoksi vietämme joulua.
Hänen työnsä ihmisten
auttamiseksi on todellinen, kestävä joululahja
vuosituhannesta toiseen.

Onnellista Joulua ja hyvää
uutta vuotta!
Toivoo Sähköpalvelu Anttila Oy
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Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2023
sukulaisille ja ystäville!
- Eila ja Ahti Heikkilä -

Rauhaisaa Joulunaikaa ja
Onnekasta Uutta Vuotta
Ritva ja Jukka Kesti

tärkeää, ja joululauluja hän
kuuntelee paljon. Aiemmin
hän lauloikin paljon eri
kuoroissa ja esimerkiksi
eläkeliiton tapahtumissa.
Hän pitää perinteisistä
joululauluista, kuten Jouluyö, juhlayö ja Kulkuset.

Irja kertoo, että lahjojen antaminen on hänelle
tärkeämpää kuin niiden
saaminen. Lapsuuden joululahjoista on jäänyt mieleen pitkään toivottu rannekello, jonka vanhemmat
hänelle hankkivat.

Jouluun hänelle on aina
kuulunut joulupukki, joka
vieraili jo lapsuudenkodissa. Riisipuuro ja luumusoppa ovat kuuluneet
jouluun jo lapsuudesta
lähtien, ja puuron hän
keittää tänäkin vuonna.
Lapsuuden joulun perinteisiin kuuluivat myös
uunissa paistettu poro,
perunat ja kastike. Edelleenkin Irja syö poroa jouluisin.

Joulussa ehdottomasti tärkeintä Irjalle ovat
läheisten ja erityisesti
lasten ja lastenlasten vierailut. Päivät kuluvat askareita tehden ja televisiota katsellen. Erityisesti
hän toivoo, että vieraita
poikkeaisi useammin kuin
korona-aikana on käynyt.

”Älkää pelätkö!”
ARI-PEKKA PALOLA

Yrjänän Rauta toivottaa!
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Uskomalla Vapahtajaan
ihminen voi nykyisinkin
saavuttaa sisäisen rauhan,
joka tuo turvan levottoman maailman melskeissä.
Tätä rauhaa Vapahtaja
tänäkin jouluna tarjoaa
valtakuntansa sanomassa:
”Älä pelkää! Juuri sinulle
on syntynyt Vapahtaja.”
Kun ottaa tämän sanoman
uskolla vastaan, pääsee
kokemaan todellista joulurauhaa.
Jo aiemmin lainattu joululaulu muistuttaa: ”Kuule
kellot, rauhan kellot soivat! Melske mainen hetkeks hiljenee. Rauhan,
riemun sanomaa ne toivat,
jota ihmiskunta kaipailee.
– – Rauhan, jok' ei mail- hakuvain häivy pois; on- vielä säilyy, kaikki voittaa
man melskehissä lailla har- nen, joka elon vastuksissa vois.”

Monela sulkee ovensa
S-Marketin liiketilassa oleva Monela sulkee ovensa 23.12. klo 16. Monela oli
alun perin kirjaston, lukion, varhaiskasvatuksen ja Tervetuloa Pyhäjoelle! -hankkeen yhteinen toimitila. Korona sotki Monelaan suunniteltuja toimintoja, mutta se
löysi silti paikkansa yhdistysten ja muitten toimijoitten kokous- ja kokoontumistilana. Koululaiset ja muutkin käyttivät sitä odotustilana, hengailupaikkana. Siellä
syötiin eväitä ja tavattiin tuttuja. Matkailijat etsivät sieltä tietoa Pyhäjoesta.
Kirjasto on maksanut vuokran AVI:n hankeavustuksesta, mutta nyt tuo hanke
on päättynyt. Ajatuksena oli, että hankkeen päätyttyä Monelassa opitut toimet
siirtyvät sujuvasti uuden Pyhäjokitalon katon alle.
Monela on ollut ahkerassa käytössä. Tilavarauksia oli elokuun loppuun mennessä 142 kappaletta eli siellä oli jokin kokoontuminen keskimäärin 8 kertaa kuukaudessa. Kirjaston on kuitenkin ollut vaikea toimia kahdessa eri paikassa vähäisellä
henkilöstömäärällä.
Ei kuitenkaan syytä huoleen. Kirjasto pyrkii ensi vuonna muuttamaan kirjavaraston uudeksi Monelaksi, jahka keksimme minne muualle saamme varastoidun
tavaran mahtumaan! Ehkä keksimme tilalle uuden nimenkin. Kirjasto on hakenut
AVI:lta avustusta omatoimikirjastojärjestelmään ja kunnan muut toimijat ovat
myös sitoutuneet hankkeeseen. Omatoimikirjaston toteutuessa kirjastoon ja
myös uuteen neuvotteluhuoneeseen olisi mahdollista päästä sitten myös kirjaston
aukiolojen ulkopuolella.
-Heikki Lahnaoja

VALOSHOW KIRJASTON
IKKUNOISSA
VÄLIPÄIVIEN AIKANA
LIGHT SHOW
IN THE LIBRARY WINDOWS
BETWEEN 24TH DEC.
AND THE 2ND JAN.

Hyvä
Pyhäjoen Joulutunnelmaan
osallistunut koristelija!
Voit käydä hakemassa pienen
muistamisen kunnantalon
infosta 1 9.-23.1 2.2022!

PYHÄJOEN KUULUM ISET

SIVU 10

1 4 . J O U LU K U U TA 2 0 2 2

PYHÄJOEN KUULUM ISET

me ylläpidolle voimme.
Kuluneen vuoden aikana
puolustuksen sekä oman
maan varjelun merkitys on
kasvanut. Ja tässä kohden
historia muuttuu; kirjoitamTervehdin teitä ja toivotan me sitä uudelleen astumalla
teidät kaikki tervetulleiksi sotilaallisen liittoutumattoitsenäisyys- ja ylioppilas- muuden alueelta pois Najuhlaamme.
ton suojelukseen.
Eurooppa astelee nyt epävakaalla pohjalla. Hengitystään pidättäen maailma
on seurannut silmääkään
räpäyttämättä, miten mielivaltainen Venäjä asteli viime
helmikuussa Ukrainaan ase
tanassa. Idän verinen sota
itsenäisyydestä on jatkunut jo melkein kokonaisen
vuoden, ja sen vaikutukset ovat heijastuneet myös
Suomeen.
Suomalaiseen
silmään
on ilmiselvää, että historia
toistaa itseään. Vaikka uhan
nimi oli tuolloin 30-luvun lopussa Neuvostoliitto, asetelma on silti sama:
Suuri Venäjän maa voittaa
Ukrainan niin maaperän
suuruudessa kuin armeijan
koossakin, mutta Ukraina
on sisukkaasti onnistunut
haastamaan Venäjän yritykset murtaa rintamat.
Ja niin, tietenkin mieltä on
kalvannut myös se, voiko
Venäjän hyökkäys kohdistua
myös tuhannen kilometrin
maarajanaapurin seuduille.
Maantieteelle emme voi
tehdä mitään. Mutta asemamme ja itsenäisyytem-

Natokaan ei silti poista
kaikkea. Olemme onnekkaita, kun emme sentään seiso
sotatantereella, mutta maailman epävakaudet painavat
tavallistakin tallaajaa. On
ollut kriisiä kriisin perään,
me olemme hyppineet pelosta pelkoon ilman hengähdystaukoa. Olen varma,
että meitä kaikkia pelottaa,
vaikkemme sitä näyttäisikään. Pelkoa on nimittäin
vaikea käsitellä.
Mutta sitä voi käsitellä.
Pelon voimme muuttaa voimaksi. Meidän tulee näyttää entistä voimakkaammin,
että Suomen maa ei taivu,
eikä anna muidenkaan taipua. Toivon ja solidaarisuuden liekkiä on kajastettava
koko maailman nähtäväksi.

kurssia ja päässeet ylioppilaskirjoituksista hienosti läpi. Haluankin osoittaa
teille suurimmat onnitteluni
urakkanne
loppuunsaattamisesta. Olette tehneet
hienon työn.

Arvoisat
veteraanien Koemme suurta kiitoledustajat, hyvät tulevat yli- lisuutta
isänmaastamme,
jonka vapauden ja itsenäioppilaat, muu juhlaväki
syyden eteen aikaisemmat
Sofia Malinen, Eemil Saar- sukupolvet ovat tehneet
toala
suuren työn. Saamme olla
abiturientit
kiitollisia ja ylpeitä meidän kauniista luonnostamKiitollisuus, vapaus ja toi- me, hyvästä terveydenvo. Nämä asiat tulevat mie- huoltojärjestelmästämme,
leen, kun ajattelee itsenäis- t u r v a l l i s u u d e s t a m m e ,
tä Suomea. On kulunut 105 hallinnostamme ja kouluvuotta Suomen itsenäisty- tuksestamme.
misestä.
Kiitollisuus
veteraaneja
Tiedämme, että itsenäi- sekä vanhempia sukupolvia
syys ei tullut ilmaiseksi, siitä kohtaan on aina ajankohtaimaksettiin kallis hinta.
nen ja keskeinen teema. Se
ei pääse koskaan vanhentuItsenäisyyttä ei myöskään maan. Meidän tehtävämme
tule pitää itsestäänselvyy- on pitää siitä huolta
tenä, sillä sitä se ei ole. Jos
se oli päässyt unohtumaan, Taistelu Suomen itsenäiviimeistään Ukrainan tilan- syyden puolesta on aina minen oli voimavara, joka
ne sai meidät taas muista- käyty yhdessä, yhtenä kantoi. Ja kantaa meitä vielä
maan sen. Sekä arvosta- kansana. Se yhteisöllisyys tänäkin päivänä.
maan omaamme.
ja yhteen hiileen puhalta- Haluamme abiturienttien

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo kirjoittaa joulutervehdyksessään
näin: “Tahdon rohkaista
sinua, että uhkakuvista
huolimatta uskallat katsoa
tulevaisuuteen toiveikkaasti
ja optimistisesti. Nykyinen
aika ei ole ensimmäinen
kerta maailmanhistoriassa,
kun horisonttiin on piirtynyt monenlaisia synkkiä
pilviä. Tästäkin selvitään.”
Tämän haluan osoittaa eritoten teille, ylioppilaat, jotta saatte rohkeutta edetä
kohti unelmianne, mitä ne
tästä edespäin ovatkaan.
Mutta piispan tervehdys
on hyvä ohjenuora meille
kaikille. Harmaita pilviä on
nyt ympärillämme, mutta meidän Suomemme yllä
on vielä aurinkoista. Miksi
emme siis rauhoittuisi juuri
tänään, juuri tähän hetkeen,
juhlimaan kaikkea sitä, mikä
on meille arvokasta. Jos
meistä jokainen pysähtyisi
ja jakaisi iloa, toivoa ja rakkautta ympärilleen. Emme
vastaisi tuleen tulella, vaan
kohtaisimme toisemme ihmisinä. Tässä maailmassa on
jo riittävästi vihaa ja pelkoa.

Siksi: keskitytään niihin
asioihin, jotka tuovat meille toivoa. Tästä päivästä
on alle viikko siihen, että
lukiomme toisen vuoden
opiskelijat järjestävät jälleen Pyhäjoen messut - teemanaan ilo ja positiivisuus.
Tänä päivänä saamme myös
juhlistaa ylioppilaita, jotka Ja vielä: meidän tulee juhovat ahkerasti taiteilleet listaa tätä kaikkea yhdessä,
itselleen ne kultaiset 75 105-vuotiaana Suomena,

Abiturientti Oona Keskitalo puhui lukion itsenäisyys- ja ylioppilasjuhlassa ja kunnan itsenäisyysjuhlassa.

jossa saamme kukin elää
tavallamme - meille se on
mahdollista. Olemme saaneet huomata, että itsenäisyys ei ole itsestäänselvyys.
Olkaamme siis tänään, ja
joka päivänä kiitollisia kaikesta tästä, mikä meille
aikanaan mahdollistettiin
urotöiden kautta. Näiden

mahdollisuuksien
eteen
tulemme jatkossakin tekemään töitä, jotta jatkavat
sukupolvet saavat aikanaan
tanssia vakaalla maalla.

nyt. Olemme yhtenäinen ja
toiveikas Suomi, joka saa
laulaa riemulauluaan aikojen
loppuun asti.

Lämpimästi
tervetuloa
Me selvisimme monet so- nauttimaan tästä hienosta
dat. Me selvisimme lamat juhlapäivästä.
ja pandemiat. Olemme tässä hetkessä, olemme tässä

Vapauden viesti
Vapauden viesti on jo perinteiseksi
muodostunut
tapa kunnioittaa sotiemme
veteraaneja ja siirtää veteraanien perintöä uusille
sukupolville. Vuonna 2000
alueemme veteraanijärjestöjen edustajat luovuttivat
silloisille Pyhäjoen lukion
abiturienteille
Vapauden
viestin. Viesti on siitä lähtien siirtynyt vuosittain uusille abiturienteille.

Yksimielinen kansa ei taipunut. Ensin talvisodassa
ja sitten vuosia kestäneessä
jatkosodassa maa säilytti
itsenäisyytensä. Itsenäisyyden hinta oli kallis: 91 000
kaatunutta, yli 280 000
haavoittunutta, yli 400
000 kotinsa menettänyttä. Maa jälleenrakennettiin,
suunnattomat sotakorvaukset maksettiin, siirtoväki
asutettiin.

Sen jälkeen ovat uudet
sukupolvet
rakentaneet
Suomi oli lähes 700 vuot- vauraan maan, hyvinvointita Ruotsin vallan alla ja yli valtion, länsimaisen oikeus100 vuotta Venäjän alamai- valtion.
nen.
Sodan koettelema sukuVuodesta 1917 Suomi on polvi on saanut työlleen
ollut itsenäinen, suomalais- uutterat jatkajat, jotka ovat
ten oma maa.
rauhan toimilla vahvistaMarraskuussa 1939 Suomi neet Suomen itsenäisyyttä,
joutui väkivaltaisen hyökkä- kansainvälistä arvostusta ja
yksen kohteeksi.
kunnioitusta. Silloin kun me
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Abiturienttien kiitospuhe

Juhlapuhe
Arvoisat sotaveteraanien
edustajat, tulevat ylioppilaat, arvoisat opettajat ja
oppilaat, sekä koko juhlaväki
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vältä sukupolvelta nousevalle.
Nuorisossa on itsenäisen maan, vapaan kansan
tulevaisuus. Pitäkää huolta maanpuolustustahdon
säilymisestä, puolustusvoimista ja omasta fyysisestä
kunnostanne!
Suomen itsenäisyyspäivänä 2000

Vapauden viesti

Veikko Luoto ja Jukka Kesti luovuttivat Vapauden viestin abiturienteille. Eemil Saartoala ja Sofia Malinen ottivat Vapauden viestin vastaan.

nykyiset veteraanit olimme sukupolville vetoomuksemnuoria, meidän tunnuslau- me: Nuoria ei unohdeta.
seemme oli: Veljeä ei jätetä.
Tämän viestin myötä me Toivomme ja uskomme,
haluamme jättää yhä uusille että tämä viesti siirtyy joka

vuosi ylimmältä kouluikäluokalta seuraavalle, niin
kuin isänmaamme vapauden
vaaliminen on kulkenut vahvana verenperintönä väisty-

Suomen veteraaniliittojen
valtuuskunta
Sotainvalidien Veljesliitto
Suomen Sotaveteraaniliitto
Rintamaveteraaniliitto
Rintamanaisten Liitto
Kaatuneiden Omaisten Liitto

Kasper Törmi (vasemmalta), Mikael Saari, Veera Peltoketo, Janika Käräjäoja ja Niko Kurikka pääsivät ylioppilaiksi.

puolesta kiittää veteraaneja heidän mittaamattoman
arvokkaasta työstään. He
vaaransivat ja uhrasivat

oman henkensä meidän 105. juhlapäivää.
isänmaamme puolesta. Siksi
saamme olla tänäänkin juh- Kiitos.
limassa itsenäisen Suomen

PYHÄJOEN KUULUM ISET

SIVU 12

Rauhallista joulua ja
hyvää uutta vuotta!
Pyhäjoen Puu Oy
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Rauhallista Joulua
ja
Hyvää Uutta Vuotta!
Toivottaa Pyhäjoen Keskustan
kunnallisjärjestö ja
paikallisyhdistykset
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Iloista joulua ja
onnellista uutta vuotta!
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Toimituksen Joulutunnelmia
Kun Joulupukki ei kerkeä…
Antti Niemelä

Hyvää Joulua
ja Onnellista
Uutta Vuotta!

Kuulumisten toimitus toivottaa hyvää
joulua ja onnellista uutta vuotta 2023!
Seuraavan kerran lehti ilmestyy loppiaisen
jälkeen keskiviikkona 11.tammikuuta vuonna
2023. Materiaali lehteen 4. tammikuuta
mennessä.

Kiitos Pyhäjokisille kuluneesta vuodesta.
Hyvää ja Rauhallista Joulua ja Parempaa Uutta
Vuotta!

Meillä on nyt jo monta vuotta ollut hieman erilainen jouluaaton ilta. Vielä viitisen
vuotta sitten, lahjamme aina tuli antamaan meille itse Joulupukki. Ilmeisesti hänellä
on ollut paljon kiirettä viime vuosina, nimittäin hän on joka vuosi sen jälkeen nimittänyt omia alaisiaan meille lahjoja antamaan.
Kaikki alkoi, kun eräänä jouluaaton iltana tuli värikäs poppoo muusikoita Korvatunturilta, heidän mukaansa kuuluen kuuluisat Jul Lennon, XXmas Top sekä Pipari Koo.
Seuraavana vuonna tuli kaksi aseistautunutta parrakasta Korvatunturin turvamiestä,
jotka olivat löytäneet talostamme ryöstettyjä lahjoja. Tietämättä keille, ne oikeasti
kuuluivat, he antoivat meidän pitää ne.
Viime vuonna taas tuli Joulupukin kaartista kaksi tullivirkailijaa, jotka kertoivat
meille kuljetettujen lahjojen olevan ilman tarvittavia sopimuksia toimitettu. Saimme
pitää ne ilman tarvittavaa maksua.

Niemelän perheellä on hauska jouluperinne. Kuka tai ketkä
tuovat lahjat tänä vuonna?

Näistä toinen toistaan oudommista tapahtumista on tullut suoranainen jouluperinne.
Odotan innolla, mitä kohtalo seuraavaksi loihtii lahjojemme alkuperäksi.

Toivottaa Pyhäjoen Kokoomus ry
ja valtuustoryhmä

Jouluaaton fiilistely
Liina Salmela
Jouluaaton aamu, yllätyksiä täynnä. Edellisen yön jännitys-valvomisen jälkeen, tuntuu kuin ei olisi nukkunut yhtään. Aamu alkaa
yhteisellä retkellä luontoon, se saa kaikki hyvälle tuulelle. Riisipuuro ja mantelin etsiminen tuo lisää tunnelmaa jo jännitystä
täynnä olevaan päivään.
Yhdessäolo on läsnä koko päivän. Joulusauna, ruoka ja joulupukin saapuminen ovat päivän kohokohtia. Innokkaat lapset saavat
aikuisetkin innostumaan. Joulupukin lähdön jälkeen, ilta huipentuu joululahjojen fiilistelyyn. Uudet lautapelit, lelut ja herkut
tuovat aidon joulufiiliksen pimenevään iltaan.

Mitä joulu merkitsee minulle?
Pinja Kankaala

Lahjoitamme tänä vuonna joulukorttirahat SPR Pyhäjoen osastolle, MTK-Pyhäjoelle ja Pyhäjoen näyttelijät ry:lle.

Toivoin noin 2-vuotiaana joululahjaksi muumitaloa. Kun jouluaattona paketista löytyi ikioma muumitalo, leikin sillä koko päivän. Leikin niin, että illalla sängystä löytyi minä, ja
minun muumitaloni.

Joulu merkitsee minulle rauhaa, ystävyyttä ja iloa. Jouluaaton tunnelma on joka vuosi korvaamaton. Joulun aikana voi
rentoutua, vaikka elämä tuntuisikin sillä hetkellä haasteelliselta. Joulun aikana voin pysähtyä juuri siihen hetkeen, eikä
raskaita asioita tarvitse miettiä. Joulussa parasta on juhlia
läheistensä kanssa, antaa joululahjoja ja saada joululahjoja.

SIVU 14

Pyhäjoen joulutunnelmia
PYHÄJOEN KUULUM ISET
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Kuvaaja: Tiina Tiirola

Havupukki

Lulu
Ansku

Kuvaaja: Milla Ohvo

Hali
Naku

Pyry

Yrjö ja Lammas
Nekku

Tilda ja Jedi
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Vuoden 2022 Joulumessut ovat nyt ohi
Pääesiintyjä Jaakko Parkkali toi mukanaan positiivisuutta ja ilahdutti vierailiMessupöly on alkanut joita meet&greetissään.
laskeutua ja me järjestäjät
palautua järjestelyistä sekä Kaiken kaikkiaan messumessupäivästä. Messupäi- päivä oli onnistunut.
vän ohjelma oli onnistunut
ja kävijöitä tavattiin muka- Siitä haluamme kiittää
vasti. Koimme pieniä tekni- kaikkia. Vierailijoita, jotka
siä haasteita päivän aikana, saapuivat paikalle, esiintymutta selvisimme niistä hie- jiä, muotinäytöksen malleja, näytteilleasettajia sekä
nosti.
tietysti meidän yhteistyöKaikki tiimiläiset työsken- kumppaneita ja tukijoita.
telivät ahkerasti ja olivat Teidän ansiostanne Joulukorvaamattoman tärkeitä messut järjestyivät jälleen.
messupäivänä. Messuprojektissa tarvitaan jokaista. Haluamme myös kiitKaikkien työpanos on ollut tää opettajia, vanhempia
arvokasta. Meidän pieni ja kuntaa kaikesta tuesta,
ryhmämme oli lopulta vah- kannustuksesta ja avusta
vuus eikä haaste. Ryhmä- sekä joustavuudesta, jota
henki kasvoi silmissä messu- olemme koko projektin aikana saaneet. Se on ollut
projektin aikana.
korvaamatonta. Ilman teitä
Muotinäytöksessä nähtiin kaikkia messut eivät olisi
upeita asuja ja yleisö eli onnistuneet.
hienosti mukana. Pääpari
- Heikki ja Paula Salminen Messujen järjestäminen oli
toivottavasti yllättivät tei- hieno ja ainutlaatuinen kokemus. Vaikka hommaa on
dät.
riittänyt ja illat ennen pääNäytteilleasettajat olivat päivää venyneet pitkiksi, on
panostaneet omiin looshei- kaikki ollut sen arvoista.
siinsa ja messuväki pääsi
Päällimmäisenä
mieleskiertämään pisteillä.
sä on kiitollisuus ja ylpeys
Messuilla esiintynyt räp- koko porukasta sekä onnispäri Tyyppi nostatti tunnel- tuneista messuista.
maa ja yleisö taputti mukaKiitos!
na.
JOSEFIINA SORONEN, NIA PELLIKKA

Kansanedustaja Paula Risikko avasi messut ja kutsui koko messuorganisaation vieraaksi eduskuntaan.

Näin mahtava porukka järjesti tämän vuoden messut.

Paula ja Heikki Salminen olivat upea hääpari.
Muotinäytöksessä uskallettiin irrotella Abban tahtiin.

Messujen pääesiintyjä Jaakko Parkkali viihdytti yleisöä.

Messuilla esiintyi räppäri Tyyppi nostattaen tunnelmaa ja yleisö oli hurmoksessa
mukana.
Projektipäälliköt Sara Luoto ja Peppi Impola tervehtivät messuyleisöä.

Lauri Impola ja Matilda Malinen esittelivät muotinäytöksessä upeita Marimekon vaatteita.
Tekniikka pelasi messuilla erittäin hyvin!
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PY H ÄJ O E N PA LVE LU H A KE M I S TO
PYHÄJOEN HAUTAUSPALVELU

JUMPPA- JUSSIN
FYSIOTERAPIA

Tuula Törmäkangas 040 5078367
Arkut, Kuljetukset, Hautakivet
Kukat ja Kukkalaitteet

FT: Vesa Mikkonen
Satu Mikkonen
puh 433 921, Kuntatie 4,
86100 Pyhäjoki

Avoinna: Ma-Ke sekä Pe 10-16. La 10-13.

Avoinna perjantaisin 10-17
PYHÄJOEN
KUKKAKAUPPA JA
040 8369728

HAUTAUSTOIMISTO

puh. 0400189018
www.rannikonautojavaraosa.fi

HOMEKOIRATARKASTUKSET
Vihannintie 10, 86100 Pyhäjoki

Pekka Ojala, 24h

Tarkastukset nopeasti ja luotettavasti,
pintoja rikkomatta.

OSTAMME JA OTAMME VASTAAN
ROMUAUTOJA YM. METALLIROMUA
ISOIMMAT ERÄT NOUDAMME NOSTURIAUTOLLA

044 9743532

Avoinna
klo: 10-16
Avoinna: Ma,
ma-Ti, To, Pe -15
La klo: 10-13
to 10-16 ja la 10-13
Ke ja Su suljettu
muulloin sopimuksen mukaan

www.yrjana.fi
asiakaspalvelu@yrjana.fi

MYYTÄVÄNÄ RST-PUTKIA esim. 40 - 140 mm


ϬϰϰϱϱϭϯϲϲϮ

LISÄTIETOJA
0400 189 018

AVOINNA MA - PE 8 - 17
08 - 434 333 www.rannikonautojavaraosa.fi
myynti@rannikonautojavaraosa.fi

-Kokouspalvelu
-Edustustilaisuudet
-Kotona järjestettävät tilaisuudet

Kokkolantie 53, 86100 Pyhäjoki

Vanhatie 48
86100 PYHÄJOKI
Puh. 0503399459

.$+9,/ $5$9,172/ $

Puh. 050 5527 005, Eija

TAPAHTUMAT
KUNNASSA:
Kuolleet:

Palvelemme maanantaisin 9-17 ilman ajanvarausta.
Ti-la sopimuksen mukaan. Tervetuloa!



netta.grekula@grekula.fi
www.katri-aleksi.fi

SEURA-

JUMPPA- JUSSIN
FYSIOTERAPIA
FT: Vesa Mikkonen
Satu Mikkonen
puh 433 921, Kokkolantie 53,
		
86100 Pyhäjoki

Ystäväkerhon ja veteraanijärjestöjen joulujuhla alkaen kirkossa ke 14.12. klo
12. Joulukuvaelman jälkeen
seurakuntatalolla jouluruoka,
jouluista ohjelmaa ja torttukahvit.
Kauneimmat joululaulut to
15.12. klo 18.30 Pirttikosken
rukoushuoneella.
Jouluhartaus, torttukahvit

Koulujen joulukirkko ke
21.12. klo 8.30 alkaen kirkossa. Saaren koulun alaluokkien
kuoro, Saaren koulun yläluokkien ja Pyhäjoen lukion kuoro.

Nuoret:

Moottoripaja yläkouluikäisille ja vanhemmille nuorille
kunnan varikolla tiistaisin klo
18-20. Jouluviikolla 20.12. ei
Luomakunnan joulurauhan ole Moottoripajaa.
julistus Ylisenojan grillikodalla Nuorten kasvuryhmä Sarpake 21.12. klo 19.
tissa torstaisin klo 18.
Joulugospelcafe Sarpatissa la
Jouluaaton hartaus kirkossa 17.12. klo 19–23.
la 24.12. klo 15. Saaren koulun ala- ja yläluokkien sekä lu- RY:
kion kuorot.
to 15.12. 18:30 Naistenilta
ry:llä/kodissa
Jouluaamun messu su 25.12. pe 16.12. 17:00 Päiväkerho
klo 8 kirkossa. Kirkkokuoro.
Ry:llä
pe 16.12. 19:00 Raamattu-

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

SÄHKÖPALVELU

Anttila Oy

PÄÄTOIMITTAJAT
Sari Hiden
Arvo Helanti

TOIMITUS

Sähköasennukset - Sähkösuunnitelmat
Antenniasennukset
Puh. 0400 586 441

Viirretjärventie 7
86170 YPPÄRI

Mimosa Tuuttila
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Järjestöt toimivat

SYYSKOKOUS
Torstaina joulukuun 29
päivä kello 19
ANTTILANTIE 18
Käsitellään sääntöjen §10
asiat
TERVETULOA!

Raahen
seudun
Omaishoitajat ja LäheiTapaninpäivän jumalanpal- luokka ry:llä/kodissa
set ry: Toimisto suljetvelus ma 26.12. klo 11 Pirtti- su 18.12. 16:00 Joulujuhla tu ja työntekijä lomalla
Ry:llä
kosken rukoushuoneella.
21.12 . 2022-1.1. 2023.
su 1.1. 16:00 Seurat Ry:llä
Uudenvuodenpäivän messu su 8.1. 12:00 Pyhäkoulu ko- Toivotamme tunnelmallista
joulun aikaa ja onnellista
deissa/ry:llä
su 1.1. klo 18 kirkossa.
to 12.1. 18:30 Ompeluseurat uutta vuotta 2023!

Inkeri Aini Hellen Anttila os.
Pisilä Yppäristä 89 v 7 pv,
4. Adventtisunnuntain sanaRaimo Kalervo Siipo Parha- jumalanpalvelus kirkossa su
lahdelta 81 v 9 kk 6 pv
18.12. klo 10. Kirkkokuoro.
Loppiaisen jumalanpalvelus
pe 6.1. klo 11 ulkona seimen
Lasten jouluhartaus ke Kauneimmat joululaulut kir- äärellä.
14.12. kirkossa klo 10. ”Jou- kossa su 18.12. klo 18.
luiloa etsimässä” jouluinen
Ystäväkerho aloittaa vuonna
kuvaelma ja joululauluja. Tilai- Omaishoitajien ja hoidet- 2023 viikolla 4.
suus on kaikille avoin, mutta tavien joulujuhla seurakunerityisesti se on suunnattu tatalolla ma 19.12. klo 13. Kouluikäiset: Partiotoiminlapsiperheille, kunnan var- Myös läheisensä menettäneet taa järjestää Pyhäjoella Hanhaiskasvatukselle ja esikou- tervetuloa. Joulupuuro ja tort- hikiven kiertäjät ry. https://
lulaisille. Jouluhartauden jäl- tukahvit. Jouluista ohjelmaa. www.par tio.f i/lippukunta/
keen glögiä ja torttuja tarjolla Ilmoittautuminen ja tiedot hanhikiven-kiertajat-ry/
LiSarpatissa. Lapsille pienet ruokavalioista 16.12. mennes- sätietoja: Satu Ojala p. 050
joulupussit.
sä p. 050-4929250.
3227 705
Päiväkerhoja ei ole enää vk
50. Kerhot jatkuvat vk 2. Lisätiedot Piia K. p. 050 441
6095.

KALLIOMURSKEET

ja joulukassien jako kanttorilassa pe 16.12. klo 13 työttömille ja ruoka-apua tarvitseville pyhäjokisille.

www.rannikonhomekoirat.fi

08 433 615
Tekniikantie 86100 Pyhäjoki

Seurakunta tiedottaa

Lounasbuffet arkisin klo 10.30-14
-Catering
-Juhlapalvelu / Pitopalvelu
-Lounas- ja Kahvilapalvelu
-Tilausravintola

SIVU 19

PY H ÄJ O E N PA LVE LU H A KE M I S TO

Vanhatie 48. (OP:n talo.) Puh. 044 2391887
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040 359 6166
040 359 6165
040 359 6160

Ry:llä
pe 13.1. 17:00 Päiväkerho
Ry:llä www.rauhanyhdistys.fi/
pyhajoki

Kirjaston joulutervehdys
HEIKKI LAHNAOJA

Aina vain enemmän ja
Pyhäjoen seurakunta / kirkkoherranvirasto p. 08 439 enemmän?! Vai sittenkin
vähän vähemmän? Näin
5400.
joulukuussa tulee aina ynKirkkoherranvirasto avoin- nätyksivuoden tapahtumia
na tiistaisin ja perjantaisin ja kävijämääriä. Kirjastossa
klo 12-16.
kävi neljä kirjailijavierasta,
joista Antti Tuuri veti salin
Diakoniatoimisto
kiinni täyteen. Ville Hytöstä tuli
20.12.2022-5.1.2023.
katsomaan vain pari kolme
ihmistä, mikä johtui useasta
Tarvittaessa voitte ottaa yh- syystä. Kun väkeä on palteyttä kirkkoherra Jukka Mali- jon, tunnelma on tietenkin
seen p. 040 505 0016.
katossa. Mutta jos paikalla
on vain jokunen, niin tilanne
Löydät seurakuntamme myös
on aivan erilainen. Hytösen
Instagramista ja fb:stä sekä
kanssa meillä paikalla olleilnetistä:
la oli intiimi kohtaaminen ja
keskustelua, mikä ei olisi ol@pyhajoen_seurakunta
lut mahdollista isommassa
joukossa. Silloin viimeistään
@pyhajoenseurakunta
tajusin, mitä kirjasto voi tarFacebook: Pyhäjoen seurakun- jota: elämyksiä, vaikka sitten
ta www.pyhajoenseurakunta.fi vain kolmelle ihmiselle kerrallaan. Ei sellaista kokemusta
voi rahassa mitata.

Seuraava lehti
(2) ilmestyy
>> keskiviikkona 11.1.2023
Aineisto toimitettava
>> maanantaina 4.1.2023
klo 17.00 mennessä
Painosmäärä
>> vko 50:2700 kpl
>> vko 2:2700 kpl

nyttä pientä tapahtumaa:
Komppiaiset soitti Beatlesin
biisejä. Tuomo Mannosen
ensimmäinen
soolokeikka,
jonka päätteeksi hän lahjoitti
jokaiselle kuudelle kuulijalle cd:n. Kaikissa tapauksissa
homma olisi toiminut isommallekin yleisölle, mutta nyt
paikalle tulleet tunsivat olonsa etuoikeutetuiksi.
Siitä on jo monta vuotta
kun kehuin kunnantalolle jollekin valtuutetulle kirjaston
komeita, kohonneita kävijälukuja. Valtuutettu kysyi,
että tarvitseeko niiden lukujen aina vain kasvaa ja kasvaa. Pidin kysymystä tuolloin
vähintäänkin hassuna, mutta
nyt ymmärrän paremmin.

Voimme myös pelastaa tämän maapallon jos alamme
ajatella näin: Vähän vähemmän, mutta paremmin. Näin
joululahjaostoshurmion kesKaksi muuta mieleen jää- kellä tämä on hyvä muistaa.

Ilmoitushinnat (hintoihin lisätään alv 24%)
>> 0,50€/pmm, toistohinta 0,40€/pmm, minimikoko 35pmm
>> järjestöpalsta: 80€/vuosi

Ilmoitusehdot
Lehteen tarkoitetu aineisto on toimitettavavasemmalla 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 seitsemän vuorokauden kuluessa
julkaisupäivästä.

Painopaikka: Kaleva
Lehden jakelu: Posti, ilmoitukset jakeluhäiriöstä sähköpostitse osoitteella: yritysasiakkaat@posti.com tai puh 0200 77 000
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KAAVOITUSKATSAUS 2022 NÄHTÄVILLÄ
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Pyhäjoen kunnanhallitus asettaa kaavoituskatsauksen
MRL:n 7 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville
1.12.2022 alkaen
kunnantalon ilmoitustaululle
ja
kunnan www-sivujen sähköiselle ilmoitustaululle:

KUULUTUS

http://www.pyhajoki.fi/

Hyvää Joulua,
kiitos kuluneesta vuodesta
ja onnellista uutta vuotta 2022!
T:mi Pertti Lindelä

Pyhäjoella 28.12.2022

KAAVOITUSKATSAUS
2022 NÄHTÄVILLÄ
Kunnanhallitus

KUULUTUS

Pyhäjoen kunnanhallitus asettaa kaavoituskatsauksen
MRL:n 7 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville
KAAVOITUSKATSAUS 2022 NÄHTÄVILLÄ

1.12.2022 alkaen

Rauhallista Joulua
ja onnellista Uutta
Vuotta!

Pyhäjoen kunnanhallitus asettaa kaavoituskatsauksen
MRL:n 7 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville

kunnantalon ilmoitustaululle
ja alkaen
1.12.2022
kunnan www-sivujen sähköiselle ilmoitustaululle:
kunnantalon ilmoitustaululle
ja
http://www.pyhajoki.fi/
kunnan www-sivujen sähköiselle ilmoitustaululle:

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta vuotta

http://www.pyhajoki.fi/
Pyhäjoella
28.12.2022
Pyhäjoella 28.12.2022

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

Toivoo Saara Mustakallio

Pyhäjoen kunta | Pyhäjoki Municipality
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Valoisaa Joulunaikaa
ja Onnea Uuteen Vuoteen!
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