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Tervetuloa juhlimaan Eliaksen ylioppilaslakkia 

kotiimme Helaakoskelle lauantaina 3.6. klo 

15.00 alkaen. 

Katja ja Olli Mattila

Tervetuloa poikamme Teemun                 
ylioppilasjuhlaan 3.6. klo 15 alkaen
Vanhatie 82

Pirjo ja Ville Virpiranta

Tervetuloa 

ylioppilasjuhliini 3.6. klo 15 alkaen 

Siikapolku 7, Kalajoki

Neea Saari

Kolmen vuoden urakka ohi! Juhlitaan sitä 
yhdessä lauantaina 3.6. klo 15:00 alkaen 
osoitteessa Harmintie 17!

Oona Keskitalo

Tervetuloa ylioppilasjuhliini 
lauantaina 3.6. klo 15 alkaen

Essi Sen

Tervetuloa ylioppilasjuhliini lauantaina 
3.6. klo 15 alkaen
Pörkäntie 60

Eero Niemelä

Tervetuloa juhlistamaan valkolakkiani           
lauantaina 3.6. klo 15.00 alkaen

Kristiina Soronen

Tervetuloa ylioppilasjuhliini 
lauantaina 3.6. Kistuntielle klo 
15 alkaen

Sofia Malinen

Tervetuloa ylioppilasjuhliini 
lauantaina 3.6. klo 15 alkaen 
Ketunperäntielle. 

Rosalia Peltoniemi 

Tervetuloa ylioppilasjuhliini lauantaina 
3.6. Meripelastusseuran majalle 
Lapaluotoon

Veikka Luimula
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Kuulumiset on monel-
le pyhäjokiselle arkinen ja 
normaali asia, mutta pai-
noprosessi on varsin mie-
lenkiintoinen. Kun Pyhäjo-
en lukion opiskelijat ovat 
saaneet lehden valmiiksi, 
he lähettävät sen Kalevaan 
pdf-sivuina FTP:ohjelmalla.

“Opiskelijoiden on tärkeää 
saada lehti ajoissa painoon, 
jotta lehti ehtii kuljetuk-
seen”, Renne Mäkinen ker-
too. Renne Mäkinen toimii 
Kalevassa tuotannonsuun-
nittelijana ja esihenkilönä. 
Hän tekee töitä tuotannon, 
myynnin ja asiakkaiden 
kanssa. 

Opiskelijoiden on tärke-
ää tehdä lehti huolellisesti, 
jotta virheitä ei tulisi, mutta 
virheet ovat usein korjatta-
vissa helposti. Itse lehden 
painossa ei tapahdu juuri 
lainkaan virheitä. Painossa 
erityisen tärkeää on hyvä 
laatu ja aikataulussa pysy-
minen. 

Lehden paino yksinkertai-
sesti tapahtuu näin: lukion 
opiskelija tekee painosti-
lauksen (sivumäärä ja pai-
nosmäärä) tuotannonohja-

Kuulumisten tuotantoprosessi
usjärjestelmään ja kuittaa 
tilauksen valmiiksi. Painotyö 
siirtyy sen jälkeen painoko-
ne- ja sivunsiirtojärjestel-
miin. Opiskelija lähettää 
sivuaineiston painotalon 
järjestelmään.

Painon henkilökunta val-
mistelee työtä: painossa 
valmistetaan työlle sopivat 
paperirullat ja vedetään pa-
perirainat painokoneeseen. 
Painolevyt tulostetaan. 
Postitusjärjestelmään ase-
tetaan työlle sopivat sää-
döt. Kun kaikki painolevyt 
on tulostettu, ne kannetaan 
painokoneelle, jossa robotti 
laittaa painolevyt painoko-
neen sylintereille. Tämän 
jälkeen lehti painetaan ja 
se siirtyy postitusjärjestel-
mään niputettavaksi ja jälki-
käsiteltäväksi. 

Kun lehti on painettu

Lehti menee kuljetinlinjaa 
pitkin postitukseen, jossa 
lehdelle tehdään asiakkaan 
haluamat jälkikäsittelytoi-
menpiteet. Näihin kuuluvat 
esimerkiksi lehden leikkaus 
haluttuun kokoon, neljän-
nestaitto sekä liitteistys eli 
sisäänpisto. Tämän jälkeen 
lehtiin tulostetaan tarvit-
taessa osoitteet. Lopuksi 

ALISA MANKINEN

lehdet niputetaan ja valmiit 
niput menevät kuljetinlinjaa 
pitkin joko rullakoitavak-
si, lavattavaksi tai suoraan 
kuorma-autoihin.

Pyhäjoen Kuulumisia pai-
netaan 2849 kappalet-
ta, joten painamisprosessi 
ei kestä yhtä kauan kuin 
isompien lehtien painossa. 

Kuulumisten valmistelussa 
eli paperinvedossa ja paino-
peltien tulostuksessa kuluu 
aikaa noin 20 minuuttia. 
Tämän jälkeen itse lehden 
painamiseen menee noin 7 
minuuttia ja jälkikäsittelyyn 
(neljännestaitto ja niputus) 
noin kymmenen minuuttia.

“Lehden painaminen on 

todella tarkkaa työtä, vaik-
ka automatiikkaa käytetään 
paljon. Ilman ammattitai-
toista ja huolellista hen-
kilökuntaa ei pärjättäisi”, 
Mäkinen kommentoi. Laa-
dunvalvonta tehdään auto-
matiikan ja henkilökunnan 
avulla. Mäkisen mukaan itse 
painotekniikka ei ole kehit-
tynyt paljoa, mutta auto-

maation määrä on kasvanut 
paljon.

Mäkisen mielestä Kuulu-
misten väen kanssa on ollut 
helppo tehdä töitä. Opis-
kelijat lähettävät aineiston 
ajallaan ja ilman virheitä. 
Kuulumisten väki myös us-
kaltaa ja osaa pyytää apua, 
jos jokin asia on epäselvä.

Positiiviset tulevaisuuskuviot

Antropologi Margaret 
Mead on sanonut:

”älä koskaan epäile pienen 
sitoutuneen ihmisryhmän 
kykyä maailmaan. Se on to-

siasiassa ainoa tie muutok-
seen.”

Kun tuota alkaa oikein 
ajattelemaan, niin tottahan 
se on. Maailmaa on muu-
tettu ja tullaan muuttamaan 
muutaman ihmisen ideasta 

tai ideologiasta. Myöhem-
min siihen on voitu saada 
mukaan suurempi joukko. 

Itse asiassa tulevaisuuk-
siakin voi olla monia. Ei ole 
vain yhtä polkua. Meillä kai-
killa on ollut tilanteita, mis-

ETSIVÄ NUORISOTYÖNTEKIJÄ MERVI 

KIISKILÄ

sä on pitänyt valita kahden, 
kolmen tai useammankin 
vaihtoehdon välillä. Näitä 
valintoja joutuu tekemään 
jo ihan pienestä pitäen. 
Miten opetamme lapsillem-
me valintojen tekemistä. 
Lähteekö se todella heis-
tä itsestään vai olemmeko 
me aikuiset kertomassa ja 
kuiskimassa; ”ota tuo, se on 
parempi…älä tee noin, se 
ei ole hyvä juttu, laita pääl-
lesi tuo paita, sopii sinulle 
paremmin…” Tai jos lapsi 
miettii liian pitkään, helpos-
ti menemme väliin ja valit-
semme hänen puolestaan. 
Mutta onko se oikein. Jokai-
sella on oikeus valita omaa 
polkuaan koskevia päätök-
siä itse. 

Kohta alkavat nuorten yh-
teishakuun liittyvät valinnat. 
Kaikille nuorille ei ole itses-
tään selvää, mihin yläas-
teen jälkeen haluaa mennä 
opiskelemaan, mikä oikeasti 
kiinnostaa vai kiinnostaa-
ko ylipäätään mikään. Uusi 
lakimme velvoittaa nuoren 
hakemaan jotain opiskelu-
paikkaa. Mahdollisuuksia 
on paljon, valinnanvaraakin 
on. Se mitä nuori valitsee, 
tulee vaikuttamaan hänen 
tulevaisuuteensa. Nuorella 

on tilaisuus vaikuttaa siihen, 
mihin suuntaan tulevaisuus 
häntä vie. Tulevaisuuteen-
sa voi vaikuttaa, asiat eivät 
VAIN tapahdu. Päätökset ja 
teot tässä hetkessä vaikut-
tavat. Myös se mitä ei tee, 
jättää tekemättä, sekin on 
valinta, mikä voi tulla eteen 
ennemmin tai myöhemmin.

Katsoin reilu viikko sitten 
elokuvan vuodelta 1992, 
Veturimiehet heiluttaa, 
missä seurataan kahden ka-
veruksen elämänpolkua ja 
heidän tekemiään valintoja. 
Toinen opiskelee ja hänen 
elämänsä etenee hyvin, vä-
lillä heidän polkunsa risteä-
vät. Toinen heistä jää jumiin 
nuoruuden ilonpitoon ja 
hänen elämänsä loppuu ikä-
vällä tavalla. Näitä tarinoita 
on tuhansia. Omat valinnat 
eivät ole yhdentekeviä. Niil-
lä voi olla merkitystä myös 
lähimmäistesi elämään. 

Meillä kaikilla on vastuu 
ajatella myös pidemmällä 
aikavälillä. Se, mitä valitset 
tänään, sillä voi olla mer-
kitystä elämäsi loppuun 
asti. Siksi sillä on merki-
tystä, minkä valinnan teet. 
Ei ole helppoa aina tehdä 
valintoja niin, että valinto-

jen myötä tulevaisuus on 
parempi kuin nykyhetki. 
Muuttujia on paljon ympä-
röivässä maailmassa. Emme 
voi tietää, mitä joku toinen 
tekee, kuinka paljon se vai-
kuttaa juuri minuun, min-
kä valinnan hän on tehnyt, 
mutta omista valinnoista 
voi mennä takuuseen, ottaa 
vastuu. 

Alussa mainitsemani Mar-
garetin toteamus liittyy 
myös tulevaisuuteen ja va-
lintoihin. Meillä on kaikilla 
mahdollisuus keskustella, 
kokoontua yhteen, miettiä 
tulevaisuutta, mitä kukin 
tulevaisuudeltaan haluaa. 
Koska vain sinä itse voit vai-
kuttaa siihen, millainen se 
on. Vaikutatko siihen aktii-
visesti vai passiivisesti. Yh-
dessä voi tehdä enemmän, 
saada aikaan enemmän. 
Yhdessä toimiminen voi olla 
mielekkäämpää, oli se sitten 
perhe, ystävät, sukulaiset 
tai joku muut yhteisö. Meil-
le kaikille on tärkeää, että 
näemme tulevaisuuden po-
sitiivisena mahdollisuutena. 
Meillä on joka päivä käytet-
tävissä 8000 sekuntia. Tee 
siis hyviä valintoja. 

Lehden tekemiseen vaaditaan monen ihmisen yhteistyötä.
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Tervetuloa ylioppilasjuhliini lauantaina 
3. kesäkuuta klo 15 alkaen
Pietarinpolku 12

Niklas Virpiranta
Tuliko sukuun uusi vauva? Kuulumiset julkaisee vuonna 2023 

syntyneiden pyhäjokisten vauvojen kuvia ilmaiseksi. Lähetä 
kuva vauvastasi sähköpostilla osoitteeseen kuulumiset@py-
hajoki.fi ja sari.hiden@edu.pyhajoki.fi

Muista laittaa mukaan: vauvan nimi (myös sukunimi), synty-
mäaika,  kotikunta, vanhempien nimet

VAUVAVUODEN 
2023 KUVAT

Kuulumisten mielipiteet

Mielipidekirjoitusten enimmäismitta on puoli konekirjoitus-
liuskaa. Myös selkeitä käsin kirjoitettuja juttuja voi lähettää 
julkaistavaksi. Mielipiteen kirjoittaminen ei tietenkään maksa 
mitään. Nimimerkkikirjoituksia julkaisemme vain todella poik-
keustapauksissa. Kaikkien kirjoitusten mukana pitää olla kir-
joittajan nimi, osoite ja puhelinnumero. Kirjoitusten valinta, 
otsikointi, muokkaaminen ja lyhentäminen jäävät toimituksen 
tehtäväksi. Tekstejä ei palauteta. 

Mielipiteen voi lähettää sähköpostilla suoraan päätoimitta-
jalle sari.hiden@edu.pyhajoki.fi 

MIELIPIDE
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Kaatuneitten muistopäivää vietettiin Pyhäjoella
KONSTA LEHTELÄ

Arvoisat kuulijat! 

On kunnia lukiolaisena pu-
hua tärkeästä asiasta.

Tänään liputetaan kaa-
tuneitten muistopäivänä 
kaikissa Suomen sodissa ja 
rauhanturvaustehtävissä 
menehtyneiden kunniaksi. 
Toukokuun kolmantena vie-
tettävä kaatuneitten muis-
topäivä on ollut vakiintunut 
liputuspäivä 1970-luvulta 
alkaen.

Kaatuneitten muistele-
minen on asia, jota ei sovi 
unohtaa, asia, joka kosketti 
niin monia ihmisiä sekä asia, 
jonka ansiosta elämme itse-
näisessä valtiossa - Suomes-
sa. 

Suomi on sadassa vuo-
dessa noussut jaloilleen ja 
seisoo nyt tukevasti maa-
ilmankartalla. Suomi on 
edelläkävijä monissa yhteis-
kunnallisissa asioissa ja toi-
mii esikuvana monille muille 
valtioille.

RITVA KESTI

Hyvät kaatuneitten omai-
set ja muu juhlaväki.

Nyt käynnissä oleva sota 
Ukrainassa on palauttanut 
monen sodan aikana elä-
neen mieleen muistot sodan 
ajalta ja sen aiheuttamasta 
kärsimyksestä ja surusta, 
varsinkin teille, jotka mene-
titte läheisiänne. Me rauhan 
ajan eläneet sukupolvet, 
myös nuoret ja lapsetkin, 
olemme saaneet nähdä mitä 
sota oikein on ja, miten se 
vaikuttaa tavallisten ihmis-
ten elämään. Monet ovat 
menettäneet kotinsa, omai-
suutensa, perheensä sekä 
joutuneet lähtemään pois 
sodan keskeltä tuntemat-
tomiin paikkoihin. Tuhannet 
itsenäisyyden puolesta tais-
televat sotilaat ovat menet-
täneet henkensä.

Pyhäjoen sankarihaudalla 
on 143 sotilaan ja yhden 
lotan viimeinen leposija. He 
antoivat henkensä puolus-
taessaan rakasta isänmaa-
tamme ja sen itsenäisyyttä. 
Sankarihaudalla käyminen 
ja muistokivien lukeminen 
on saanut minut ja monen 
muunkin ajattelemaan so-
dan kauheutta. Monet kaa-
tuneista olivat todella nuo-
ria miehiä, muutama perhe 

Kaatuneitten muistopäivä 21.5.2023
koki menetyksen useaan 
kertaan. Perheet menettivät 
pojan, puolison, lapset isän 
tai sisarukset veljen, joku 
sulhasen. Voi vain kuvitella 
heidän kokemansa surun ja 
tuskan määrää sekä ihme-
tellä sitä, miten he pystyivät 
selviytymään siitä kaikesta 
ja jatkamaan elämäänsä so-
dan jälkeen.

Sota on koskettanut omaa 
perhettänikin, molemmat 
vanhempani menettivät 
kaksi veljeään. Äidin veljistä 
Toivo kaatui 25-vuotiaana 
Kuhmon taistelussa 1940 
ja Yrjö katosi 19-vuotiaa-
na Vuosalmen taistelussa 

1944, eikä häntä ole löy-
detty. Lisäksi äitini oli eva-
kossa Ruotsissa talven ajan 
perheensä kanssa. Isän vel-
jistä Aarne kaatui 24-vuoti-
aana Pistojoen taisteluissa 
1941 ja Antti 22-vuotiaana 
Luttojoella 1943, kun vi-
hollinen yllätti lomalta pa-
laavan kuljetuskolonnan ja 
tuhosi sen kokonaan. Isäni 
Kalle ja hänen nuorempi vel-
jensä Matti eivät palanneet 
sodasta kotiin aivan tervei-
nä. He kuitenkin selvisivät ja 
molemmat saivat elää pitkän 
elämän perheittensä kanssa. 
Isän äiti, mummuni muisteli 
usein kaatuneita poikiaan, 
joita kaipasi elämänsä ajan. 

Hän pohti millaista poikien 
elämä olisi voinut olla ilman 
sotaa. Heidän valokuvistaan 
tehdyt taulut olivat aina 
mummun kamarissa seinällä 
näkyvillä.

Toivottavasti saamme jat-
kaa elämäämme täällä ko-
timaassa rauhan merkeissä, 
vaikka Venäjän hyökkäysso-
ta Ukrainassa jatkuukin.

Luen teille vielä äitini sis-
kon kirjoittaman lehdessä 
julkaistun muistokirjoituk-
sen vuodelta 1940. Se ku-
vaa varmasti monen omaisia 
menettäneiden tuntoja.

Tänä päivänä muistam-
me kunnioituksella sodassa 
kaatuneita sekä yhä elossa 
olevia veteraaneja. 

Suomi on kaunis maa, te 
piditte siitä kiinni kynsin ja 
hampain. Nyt vastuu on siir-
tynyt meidän sukupolvelle 
ja aiomme jatkaa samoin. 
Kuinka suuri lahja onkaan 
saada kantaa tämä vastuu!

Lapsuudestani minulla on 
hämäriä muistoja isopapas-
tani, joka myös soti talvi- ja 
jatkosodassa. Harmikseni 
olin niin nuori, etten osan-
nut muuta kuin ihmetellä 
asioita. Myöhemmin elä-
mässä olen usein miettinyt 
niitä asioita, jotka isopap-
pani teki tämän maan vuok-
si.

Arvon veteraanit, te mak-
soitte kalliin hinnan tästä 
maasta,  jotta jälkipolvilla 
olisi mahdollisuus itsenäi-
syyteen ja rauhaan. Siitä me 
haluamme osoittaa suurim-
mat kiitoksemme! 

Kiitos!

Isla ja Liina Salmela soittivat Franz Schubertin kappaleen Ständchen.

Juhlaväki sai kuulla Konsta Lehtelän ja Ritva Kestin puheenvuorot.
Saaren koulun 5. luokan oppilaat ja opettaja Kaisa Tornberg esittivät Raili Malmbergin runon Rakkau-

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

www.pyhajoki.fi

Pyhäjoen kunta hakee itsenäiseen työhön kykeneviä kausityöntekijöitä kiinteistöjen 
ulkoalueiden hoitoon.

Arvostamme soveltuvaa käytännön kokemusta, vastuullisuutta sekä oma-aloitteisuutta.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) 
mukaan.

Tehtävään valittavalla tulee olla vähintään B-luokan ajokortti ja voimassa oleva 
työturvallisuuskortti.

Hakuaika päättyy 2.6.2023 klo 12.00. Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan 
päättymiseen mennessä.

Hakemuksen liitteineen voi lähettää osoitteeseen: Pyhäjoen kunta , info, Kuntatie 1, 
86100 Pyhäjoki. Kuoreen merkintä ``Kausityöntekijä`` tai sähköpostilla 
pekka.pelttari@pyhajoki.fi

Lisätietoja: Pekka Pelttari 040 359 6052
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JUMPPA- JUSSIN
FYSIOTERAPIA
FT:  Vesa Mikkonen  
puh 040 5000 652, 
Kokkolantie 53, 86100 Pyhäjoki

KALLIOMURSKEET

Puh. 050 5527 005, Eija

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

PYHÄJOEN PALVELUHAKEMISTO

SÄHKÖPALVELU

Anttila Oy

Sähköasennukset - Sähkösuunnitelmat
Antenniasennukset

Puh. 0400 586 441 Viirretjärventie 7
86170 YPPÄRI
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PYHÄJOEN PALVELUHAKEMISTO

LISÄTIETOJA
0400 189 018

Vihannintie 10, 86100 Pyhäjoki

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

MYYTÄVÄNÄ RST-PUTKIA esim. 40 - 140 mm
AVOINNA MA - PE 8 - 17
08 - 434 333 www.rannikonautojavaraosa.fi

myynti@rannikonautojavaraosa.fi

JUMPPA- JUSSIN
FYSIOTERAPIA
FT:  Vesa Mikkonen  
 Satu Mikkonen
puh 433 921, Kuntatie 4, 
  86100 Pyhäjoki

Vanhatie 48
86100 PYHÄJOKI
Puh. 0503399459

-Catering
-Juhlapalvelu / Pitopalvelu
-Lounas- ja Kahvilapalvelu
-Tilausravintola

-Kokouspalvelu
-Edustustilaisuudet
-Kotona järjestettävät tilaisuudet

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

Lounasbuffet arkisin klo 10.30-14

Puh. 045 6394185, Saija
Puh. 050 5527 005, Eija

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

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

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

PYHÄJOEN HAUTAUSPALVELU
Vanhatie 48. (OP:n talo.) Puh. 044 2391887

Avoinna perjantaisin 10-17
040 8369728

puh. 0400189018
www.rannikonautojavaraosa.fi

PYHÄJOEN KUKKAKAUPPA JA  
HAUTAUSTOIMISTO 

 

Pekka Ojala, 24h 044 9743532 

Avoinna: ma- -15 
 to 10-16 ja la 10-13 
 muulloin sopimuksen mukaan 

Avoinna Ma, Ti, To, Pe    klo: 10-16
La    klo: 10-13
Ke ja Su suljettu

www.yrjana.fi 
asiakaspalvelu@yrjana.fi

08 433 615
Tekniikantie 86100 Pyhäjoki

 

Avoinna ma-pe 9-19, la 9-16. Puh. (08) 4340 500 
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Järjestöt toimivatSeurakunta tiedottaa

Julkaisija: Pyhäjoki Data Oy
ISSN 0788-6071

Painopaikka: Kaleva
Lehden jakelu: P-S Suorajakelu Oy, ilmoitukset jakeluhäiriöstä sähköpostitse osoitteella: arvo.helanti@edu.pyhajoki.fi

PÄÄTOIMITTAJAT
Sari Hidén

Arvo Helanti

 
TOIMITUS
Iida Takaeilola

Seuraava lehti 
(22) ilmestyy 
 >>  keskiviikkona 31.5.2023

Aineisto toimitettava 
 >> keskiviikkona 24.5.2023 
 klo 17.00 mennessä

Painosmäärä 
 >>  vko 21: 2849 kpl 
 >>  vko 22: 2849 kpl

Puh. 040 359 6166

Toimitus: 040 359 6166 
Päätoimittaja: 040 359 6165 
Taloussihteeri: 040 359 6160

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

Lehteen tarkoitetu aineisto on toimitettava vasemmalla olevan aikataulun mukaisesti. Aineiston voi toimittaa 
myöhemminkin, mikäli siitä on toimituksen kanssa sovittu. Myös järjestöpalstalle tulevat ilmoitukset pitää 
toimittaa ajoissa. 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.

Ilmoitusehdot

Ilmoitushinnat (kaikkiin hintoihin lisätään alv 24%)
>> 0,55€/pmm, minimikoko 35pmm

>> järjestöpalsta: 90€/vuosi

Raahen alueen Kuulo ry

Kevään viimeinen kuulolähipalvelu Jokikartanossa 
tiisaina 30.5. klo

14-15. Ohjausta ja neuvontaa kuulokojeen 
käytössä ja huollossa.

Saatavana paristoja ym. tarvikkeita kuulokojeisiin. 
Tervetuloa!

Jäämme kesätauolle ja kuulolähipalvelu on 
seuraavan kerran 29.8. Hyvää

kesää!

Eläkeliitto Pyhäjoen yh-
distys ry:

ke 31.5. Toukosiunaus 
Pahkalantilalla Pirttikosken 
Yliselläojalla osoitteessa 
Pahkalantie 324 k alkaen 
klo 12.00.

Päiväkahvitilaisuudet ja 
kerhot jäävät kesätauolle. 
Kesän tapahtumista ilmoi-
tellaan myöhemmin.

Hyvää ja lämmintä kesää 
kaikille.

Spr Pyhäjoki: Punaisen 
Ristin viikon tapahtuman 
13.5 arpapalkinnot voit-

tivat: Herkkukori: Tommi 
Sliden,  Rahlanin lounasku-
pongit: Matti Sakari Mylly-
lä, vaaleanpunaiset villasu-
kat: Matti Päätalo ja toiset 
villasukat Toni Anttila. 

Arpapalkinnot on toi-
mitettu voittajille, onnea! 
Kiitos arpoja ostaneille ja 
samalla toimintaamme tu-
keneille.

Kiitos yhteistyöstä sekä 
tarjottavista S-Market Py-
häjoki. 

Kiitos myös Rahlanille ar-
papalkinnosta.

TAPAHTUMAT SEURA-
KUNNASSA:

Kastettu: Kimi Kasperi 
Koskenlaine

Varttuneen väen kevät-
kirkko to 25.5. klo 13. 
Päiväkodin lapset ja Har-
maahapset laulavat. Kirkon 
jälkeen kahvit seurakunta-
talolla.

Helluntaipäivän messu 
su 28.5. klo 10. Lähetys-
kahvila nyyttäreiden mer-
keissä seurakuntatalolla. 
Saa tuoda mukana jotain 
pientä tarjottavaa.

Majakkailta lähetystyön 
merkeissä seurakuntatalol-
la su 28.5 klo 18. Mukana 
Hanna Oja-Nisula, esiru-
koushetki.

Pisara- omaishoitajien 
ja hoidettavien ryhmä ma 
29.5. klo 13-14.30 Pirkko 
Martinmäen mökillä Yp-
pärissä. Lähtö yhteiskyy-
dein seurakuntatalolta klo 
12.30. Osoite Halkokarin-
tie 115.

Toukosiunaus ke 31.5. 
klo 12 Pahkalan tilalla Pirt-
tikosken Yliselläojalla, klo 
12. Osoite Pahkalantie 324.

Ruuanjako to 1.6. klo 15-
16 kanttorilassa työttömille 
ja ruoka-apua tarvitseville 
pyhäjokisille. Jaossa pakas-
teita, marjoja, leipää. Oma 
kassi mukaan.

Koululaisjumalanpalve-
lus pe 2.6. klo 12 kirkossa.

Sanajumalanpalvelus su 
4.6. klo 18 kirkossa.

Kouluikäiset: 
Partiotoimintaa järjestää 

Pyhäjoella Hanhikiven kier-
täjät ry. https://www.par-
tio.fi/lippukunta/hanhiki-
ven-kiertajat-ry/ Lisätiedot 
Satu Ojala p. 050 3227 
705

Päiväkerhoon ilmoittau-
tuminen 2.6. mennessä. 
Ensi syksyn päiväkerhot al-
kavat viikolla 35. Päiväkerho 
on tarkoitettu 3–5-vuotiail-
le. Kerhoihin on mahdollista 
ilmoittautua myös 1.–4.8. 
välisenä aikana. Puh. 050 
4416095 tai piia.kaivoso-
ja@evl.fi

Alle kouluikäisten lasten 
päiväleiri Sarpatissa 1.-3.8. 
klo 10–14. Leiri on tarkoi-
tettu 3-6-vuotiaille. Leirillä 
leikitään, askarrellaan, hil-
jennytään ja syödään sekä 
lämmin ruoka että välipa-
la. Hinta 5 e/lapsi/päivä. 
Ilmoittaudu Piialle 16.6. 
mennessä p.050 4416095 
tai piia.kaivosoja@evl.fi

Nuoret:

Moottoripaja yläkoulu-
ikäisille ja vanhemmille nuo-
rille kunnan varikolla tiistai-
sin klo 18-20.

Nuorten kasvuryhmä 
Sarpatissa torstaisin klo 18.

Gospelcafe Sarpatissa 
lauantaisin klo 19–23.

Pelit nuorille liikuntahallil-
la (yläkoulu ja lukioikäiset) 
tiistaisin klo 17-18.

K 18 Sähly liikuntahallilla 
torstaisin klo 19-21.

RY:

pe 26.5. 17:00 Päiväker-
ho Ry:llä

su 28.5. 16:00 Kevätjuhla 
Ry:llä www.rauhanyhdistys.
fi/pyhajoki

Hautojen hoitosopimuk-
set 

Voit tilata hoidon sähkö-
postilla tarja.ylikauppila@
evl.fi Laita aiheeksi HAU-
DANHOITOSOPIMUS. Mi-
käli haluat uusia viime kesän 
sopimuksen juuri samalla 
tavoin, ilmoita viestissä uu-
sitaan edellinen vuoden ti-
laus. Jos teet uutta tilausta, 
lisää viestiin hautakivestä 
nimitiedot, kumpi hauta-
usmaa, minkä sopimuksen 
olet valinnut sekä laskutus-
tiedot.

Voit ilmoittaa puhelimitse 
haudanhoitotilauksen kirk-
koherranvirastoon puh. 08 
439 5400. Huomioi viras-
ton aukioloajat !

Hinnat:

- Kesäksi kukat ja kastelu 
70 €

- kesäksi kastelu 35 €

- Kukat ja kastelu 5 vuotta 
300 €

Kastelusopimukset ovat 
ajalle kesä-elokuu.

Hautojen hoitosopimus-
ten kukat saapuvat n. 10.6. 
, jonka jälkeen istutukset 
tehdään.

Pyhäjoen seurakunta / 
kirkkoherranvirasto p. 08 
439 5400.

Kirkkoherranv irasto 
avoinna (Huom. poikkeus-
ajat): TI 23.5. klo 9-15, TI 
30.5. klo 9-15

ja PE 2.6. klo 9-15.

Kirkkoherranvirasto palve-
lee 5.6. – 1.9.2023 välise-
nä aikana keskiviikkoisin klo 
12-16.

Diakoniatoimisto avoin-
na ma-to 9-11. Diakonissa 
Mirja Hirvikoski p.050-
4929250.

Tarvittaessa voitte ottaa 
yhteyttä kirkkoherra Jukka 
Maliseen p. 040 505 0016.

Löydät seurakuntamme 
myös Instagramista ja fb:stä 
sekä netistä:

@pyhajoen_seurakunta
@pyhajoenseurakunta
Facebook: Pyhäjoen seu-

rakunta www.pyhajoenseu-
rakunta.fi
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