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Terhi Christophe on mukana radiologian jatkuvassa
kehityksessä
HILDA TÖLLI

Terhi Christophe, omaa sukua Varis, on Pyhäjoelta kotoisin. Hän valmistui Pyhäjoen
lukiosta vuonna 1994. Lukion
jälkeen hän opiskeli ensin yhden vuoden biokemiaa ja sen
jälkeen pääsi toisella hakukerralla lääketieteelliseen tiedekuntaan.
Hän opiskeli Oulun yliopistossa lääketieteellisessä tiedekunnassa lääkäriksi, perusopinnot kestivät 6 vuotta ja hän
valmistui sieltä vuonna 2001.
Valmistuttuaan Terhi muutti
Helsinkiin ja erikoistui siellä radiologiaan. Opinnot haluttuun
ammattiin vaativat 12 vuotta.

kutsuttiin keskellä yötäkin.
Päivystyksessä tehtävät tutkimukset ovat sellaisia, jotka
eivät voi odottaa seuraavaan
päivään, esimerkiksi aivoinfarktiepäilyyn liittyvät tutkimukset.
Natiivitutkimukset ovat perinteisiä röntgenkuvia esimerkiksi
luukuvat murtumaepäilyssä ja
keuhkokuva epäiltäessä keuhkokuumetta. Ultraäänellä voidaan tutkia esimerkiksi vatsaa
sappikiviä epäiltäessä.
Terhi kiinnostui rintaradiologiasta, ja 4 vuotta sitten
hän lähti pois Hämeenlinnan
keskussairaalasta. Hän on keskittynyt rintaradiologiaan yksityisellä puolella ja keikkaillut
lähikeskussairaaloissa. Hänen
työnkuvaansa kuuluvat muun
muassa
mammografiakuvien
tutkiminen, rintojen ultraäänitutkimukset, ja erilaisten näytteiden ottaminen tarvittaessa.
Terhi tekee hämeenlinnalaisten
mammografiakuvauksia, joihin
jokainen 50-69-vuotias nainen
kutsutaan joka toinen vuosi.
Hän tutkii kuvat ja tekee niihin
liittyviä lisätutkimuksia.

“Lääketieteelliseen pääseminen vaati minulta tosi paljon
lukemista, mutta ei se mahdotonta ollut. Kun opiskelin
biokemiaa, minulle vahvistui,
ettei niin teoreettinen ala ollut
minulle sopiva. Sain siitä motivaatiota lukea pääsykokeisiin.
Hakukevään ajan luin monta
kuukautta todella ahkerasti ja
kävin Oulussa preppauskurssin.
Terhi kertoo ikään kuin ajauSitten pääsin sisään”, Terhi ker- tuneensa tähän työhön: “Kun
too.
keskussairaalalla oli tähän työhön tarvetta, rintaradiologia
Radiologiassa tutkitaan ih- tuli minulle painotukseen. Rinmisen kehoa kuvantamistut- taradiologia on mielenkiintoiskimusten, esimerkiksi rönt- ta ja haastavaa omalla tavallaan.
gentutkimuksen,
ultraäänen Siinä ollaan isojen asioiden ääja mammografian avulla. Niitä rellä, kun etsitään syöpää. “
käytetään potilaan diagnoosin
määrittämiseen ja hoitavan lääTyössä parasta on Terhin
kärin hoitopäätöksen tueksi.
mielestä kanssakäyminen potilaiden kanssa: “Vaikka radioloRadiologiassa on monia eri giassa on semmoisia aloja, ettei
mahdollisuuksia valita, mitä te- potilasta paljoa nähdäkään, kun
kee. Kun Terhi valmistui vuonna katsotaan vaan kuvia. Niin tämä
2008, hän teki yleisradiologiaa mitä nyt teen, olen tekemisissä
noin kahdeksan vuotta. Keskus- aina sen potilaan kanssa. Semsairaalassa hän sai tehdä monia moinen tunne myös, että pyserilaisia hommia: natiivikuvauk- tyy tavallaan auttamaan muita
sia eli perinteisiä röntgenkuva- ja tietää, että tekee merkitykuksia ja ultraäänitutkimuksia. sellistä työtä.”
Yleisradiologia on sitä, että
tekee vähän kaikkea radiologiHaastavaa on hänen mieaan liittyvää, eikä ole erikois- lestään se, että muistaa pitää
tunut tietyn alueen kuvauksiin. työtaakan kohtuullisena, ettei
Radiologian alalla löytyy vielä kuormitu liikaa. Radiologeista
erilaisia erikoistumisen aluei- on pulaa varsinkin pienemmissä
ta (subspesialiteetteja), kuten kaupungeissa, joten työtä on
neuroradiologia, muskuloskele- paljon.
taaliradiologia (nivelten, luiden
ja lihasten taudit), vatsaradioTyön suurimpia haasteita
logia, toimenpideradiologia ym. ovat hänen mielestään huonot
uutiset potilaille. “Potilaalle
Päivystys on sitä työtä, mitä huonojen uutisten kertominen
tehdään normaalityöajan ul- on aina herkkä hetki. Kyllä siikopuolella. Hämeenlinnan kes- nä täytyy olla aina tukena vaikussairaalassa päivystäminen kealla hetkellä. Pitää myös olla
oli käytännössä niin, että Terhi asiantuntijan roolissa ja kertoa,
jatkoi töitä noin ilta kahdek- mitä jatkossa tapahtuu ja miten
saan, minkä jälkeen jatkui koto- hoidot lähtevät etenemään, kun
na varallaolo. Joskus sairaalaan potilaalla on iso epävarmuuden

Pyhäjoelta kotoisin oleva Terhi Christophe on lääkäri, joka on erikoistunut radiologiaan
tila ja huono olo. Se on omal- kussairaaloihin sekä terveystala tavallaan raskasta, mutta se lolle ja Helsingin syöpätautien
vaan täytyy ottaa sillä tavalla, klinikalla.
että se on työtä.”
Tulevaisuudessa Terhillä ei
Terhi kertoo poikkeusti- ole suunnitelmissa kouluttaulanteen vaikuttaneen hänen tua lisää, eikä muuttaa mitään
työhönsä siten, että keväällä sen suuremmin. Isoin muutos
kiireettömiin tutkimuksiin ei oli se, kun hän siirtyi sairaapotilaita, etenkään vanhuksia lalta yksityiselle puolelle. Nyt
tullut. Tilanne on kuitenkin nor- tällä hetkellä hän haluaa vain
malisoitunut.
olla paikoillaan ja katsoa, mihin ala kehittyy: “Koko ajanhan
Tällä hetkellä Terhi työsken- tämä ala kehittyy ja muuttuu.
telee Lääkärikeskus Aavalla, Nyt tässä rintaradiologiashän tekee myös työkeikkoja sakin ollaan tutkimassa sitä
Hämeenlinnan ja Forssan kes- mahdollisuutta, miten koneet

pystyisivät lukemaan mammografiakuvia. Saattaa olla, että
tulevaisuudessa mammografin
osuus vähenee. Kuvauslaitteet
ja toimintatavat kehittyvät ja
muuttuvat. Koitan pysyä kärryillä käymällä tämän alan koulutuksissa.”
Kerran vuodessa Suomessa
on rintaradiologian koulutusta.
Kerran vuodessa on Wienissä
Euroopan radiologian kongressi, johon Terhi olikin menossa.
Koronan takia tämä kuitenkin
peruttiin. Hän kertoo, että koulutukset ovat mielenkiintoisia,

koska siellä kuulee uusinta tietoa radiologiasta ja tapaa kollegoita.
Henkilöille, jotka ovat suunnitelleet lääketieteelliseen tiedekuntaan hakemista, Terhi
haluaa sanoa: “Kannattaa lukea
ahkerasti pääsykokeisiin. Tämä
on niin mielenkiintoinen ala ja
sopii ihan todella monenlaisille ihmiselle, koska tästä löytyy
niin monenlaisia erikoisaloja ja
tapoja tehdä tätä työtä. Ehdottomasti kannattaa hakea.”
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Lauri Niemelä lähti Jyväskylään opiskelemaan journalistiikkaa
EERO NIEMELÄ

K U VA A J A : A N N I K A V E S T E R I N E N

Yppäristä lähtöisin oleva
Lauri Niemelä pääsi opiskelemaan
journalistiikkaa
Jyväskylän yliopistoon. Ylioppilaaksi hän pääsi vuonna
2018 ja opiskeli valmistumisen jälkeen vuoden englantia
Oulun yliopistossa.
Englannin opiskelu ei kuitenkaan ollut Laurille se, mitä
hän haki: “Odotin ehkä hieman vääriä asioita. Huomasin
englantia opiskellessa, että
minua kiinnosti enemmän
konteksti, jossa kieltä käytetään, kielen käyttö kommunikaatiovälineenä; ei niinkään
kieli sinällään.” Lauri lopetti
englannin opiskelun ja vietti
vuoden Oulun kaupungilla
siviilipalveluksessa ja pohti
muita mahdollisia aloja.
Sosiologia ja graafinen
suunnittelu kävivät mielessä,
ja hän hakikin myös graafista
suunnittelua opiskelemaan
Lapin yliopistoon. Kun hän
sai paikan Jyväskylän yliopistosta, hän päätti jättää Oulun taakse ja kääntää nokan
kohti Jyväskylää: “No eihän
se nyt niin rohkeutta loppujen lopuksi kysynyt. Päätös
piti vain tehdä. Ja kun se oli
tehty, niin ei siinä sitten enää
mitään.”
Englanninkaan opiskelu ei
kuitenkaan ollut turhaa. Vuoden aikana Lauri kerkesi oppia monia hyödyllisiä asioita,
kuten argumentointia esseemuodossa ja perus yliopistoelämään liittyviä asioita.
Vuosi englantia yliopistossa
toi hänelle englantiin erilaista syvyyttä sekä semantiikan
että kieliopin saralla. Lauri
haluaisi vieläkin jatkaa englanninkin opiskelua esimerkiksi ääntämisen saralla.
Journalistiikan Lauri valitsi
siksi, koska hän halusi testata erilaisia kiinnostavia
juttuja ja hänen mielestään
oikea tiedon välitys on tällä hetkellä tärkeämpää kuin
koskaan aiemmin. Viimeistään korona-ajat ovat opettaneet uutisten merkityksen. Ihmisten täytyy saada
oikeaa ja paikkansa pitävää
tietoa. Kuitenkin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja
nykyisessä asenneilmapiirissä valeuutiset saavat näkyvyyttä: “Minun mielestäni on
tosi huolestuttavaa, kuinka
paljon valeuutisia ruokkiva
asenneilmapiiri rehottaa politiikassa. Suomessakin ollaan
menossa huonoon suuntaan,
mopo lähtee tosi pahasti käsistä usein erityisesti Perussuomalaisten kanssa. Toivon
todella, että Suomi onnistuu
keskeyttämään nykykehityksen ennen kuin ollaan Yh-

Saapa nähdä, tuleeko Lauri Niemelästä tulevaisuudessa toimittaja.

dysvaltojen tilanteessa, jossa
presidentti käy avointa sotaa
riippumatonta mediaa vastaan.”
Ilmastokriisillä oli myös iso
vaikutus hänen valintaansa:
“Huomasin, että siitä uutisoidaan omana erillisenä asianaan, kun oikeasti mielestäni

kaikessa uutisoinnissa tulisi
olla ilmastonäkökulma mukana. Kun tähän lisää mielenkiintoni sosiologiaa kohtaan,
oli idea hakea opiskelemaan
journalistiikkaa aika lailla valmis. Nyky-yhteiskunta tarvitsee riippumatonta tietoa.
Journalismi on ainoa tapa
saada sitä.”

katson, mikä toimii.”
Journalistiikassa häntä kiinnostaa eniten “LongPlayn”
kaltainen tutkiva journalismi.
Lauri ei suunnittele tulevaisuuttaan paljon, vaan katsoo,
mihin tie vie: “En minä suunnittele pitkälle, ei minulla ole
mitään tiettyä haaveammattia. Kokeilen eri juttuja ja

Lauri lähti Jyväskylään hyvillä mielin, vaikka ei tuntenut
paikkaa tai ihmisiä entuudestaan: “Ihan hyvillä mielin
tässä ollaan! En tuntenut
Jyväskylästä oikeastaan ketään. Pariin ihmiseen olin tutustunut Twitterissä, mutta

heitäkään en ollut koskaan
tavannut. Mutta ihan mukavaa täällä on ollut! Hirveän
mäkistä Pohjois-Pohjanmaahan verrattuna tietysti. Pyöräillessä sen huomaa.”
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Anna K. Greusin taidetta esillä kirjastossa syyskuussa
VEERA KOSKELA & PYRY MYLLYLÄ

Oulusta Helsinkiin muuttanut 33 -vuotias Anna K.
Greus sai Pyhäjoen kirjastoon omaa taidettaan esille
syyskuun ajaksi. Hänellä on
valokuvataiteellinen ilmaisutyyli, joka on kehittynyt
vuosien mittaan. Kuviin
Greus haluaa unenkaltaisen
näkymän. Lapsena äidin erikoisiin kasveihin liittyvä puutarhaharrastus teki puitteet
ihmeelliseen taikamaailmaan.
Kuviin pohjautuvat efektit
tehdään analogisesti kuvaustilanteessa kuvausteknisisesti virheitä tuottaen
sekä erilaisia instrumentteja
hyödyntäen. Greus haluaa
kuviinsa erilaisia elementtejä. Aluksi häntä huvitti, että
jotkut halusivat tuottaa sellaisia kuvia tahallisesti. Myöhemmin hän itsekin innostui
kyseisestä taidelinjauksesta.
Silloin hän hankki retrokopion 1960 -luvun Diana-muovikamerasta sekä rullallisen
kummalliseen värimaailmaan
tuottavia filmejä. Se oli kallista, ja kuvat enimmäkseen
epäonnistuivat. Sen jälkeen
Greus alkoi tutkia, miten voisi tehdä samankaltaisia kuvia
digitaalijärjestelmäkameralla, mutta analogisin keinoin.
Ajatus siitä, että teoksissaan näkyy hippu taikuutta
on se, mitä hän haluaa katsojilleen tuoda. Hän myös
kuvailee taidettaan näin:
“Toivon, että kuvani tuottaisi katsojalleen jonkinlaisen

lumoavan elämyksen kuin
näkisi kivaa unta.” Unen tuominen taiteeseen tulee siitä,
kun hän näkee ainoastaan
painajaisunia; sen vuoksi hän
haluaa unimaailmassa näkyvän kauniita pilkahduksia
valosta. Greus kertoo yhden
hienon hänen taiteensa liittyvän muiston: “Kuulin kerran, että yksi valokuvapostikorttini oli ostettu ihmiselle,
joka oli vakavasti sairas. Läheinen toivoi, että ystävä
voisi katsella kuvaa ja siirtyä
ajatuksissaan paikkaan, jossa
hänen on hyvä olla.”

“Toivon, että
kuvani tuottaisi
katsojalleen
jonkinlaisen
lumoavan
elämyksen kuin
näkisi kivaa
unta.”
Hän on kehittänyt omaa
taidelinjaustaan jo viisi
vuotta ja halusi opetella tekemään efektit valokuvaustilanteessa. Näihin efektikokeiluihin mahtuu paljon
turhautumista ja epäonnistumisia, mutta myös paljon
onnistumisia ja oivalluksen
riemua. Kokeilevan valokuvauksen myötä kokeilemiseen tai epäonnistumiseen
ei ole niin suurta pelkoa. Valovuodot, heijastukset, päällekkäisvalotukset sekä muut
filmiaikana mielletyt virheiden yksityiskohdat löysivät

paikkansa hänen luovassa
työskentelyssä. Joskus Greus löytää monien kokeilujen
kautta kuvan tekniikan, joka
on asunut mielessä pitkään
- ehkä jopa kaksikin vuotta.
Unitarha on kokoelma hänen tutkimusmatkan varrelta
vuosilta 2015-2018, jolloin
hän etsi tekniikkaa oman
mielikuvituksen tuottamisesta oikeiksi valokuviksi.
Kuvissa heräävät henkiin hänen lapsuudenmuistonsa ihmeellisestä kaleidoskoopista, kuvalliset sekä sanalliset
kertomukset yliluonnollisen
kohtaamisesta ja unien utuisuuteen kerrostunut maailma. Unitarha on kokoelma
unia, jotka ovat yleisesti kasveilla kuvitettuja.
Yksi hänen teoksistaan
Kosmos on voittanut kultaa
Finnish Photo Awards 2019
-valokuvakilpailun Naturekategoriassa. Kyseinen teos
oli myös finalistien joukossa
kansainvälisen World Photographic Cup 2019-valokuvakilpailun Nature-sarjassa.
Greus kuvaa teostaan: ”Kuvassa on lähinäkymä hämähäkinseitistä aamukasteessa,
joka tuo mieleeni DNA-rihmat tai ehkä tähtijärjestelmät. Usein ihmiset sanovat Anna K. Greusin kuvat ovat valokuvia unten mailta
näkevänsä kuvassa universumin.”
erinäisissä televisiotuotan- ohjelmaan koskevissa uutinoissa. Hän tekee sekä still- sissa sekä mainoksissa. Hän
Greus on opiskellut Torni- kuvaajan sekä kuvaussihtee- on toiminut Still-kuvaajana
on ammattikorkeakoulussa rin töitä. Still-kuvaaja taltioi erilaisissa
tuotannoissa:
medianomiksi ja työsken- televisio-ohjelman jaksokoh- SuomiLOVE, Diili, Bachetelee kuvataiteensa ohel- taisia kuvia eri lehdistöjen lor sekä Koko Suomi leipoo
la
freelancevalokuvaajana käyttöön. Niitä kuvia näkyy -ohjelmissa. Kuvaussihteeri-

Anna K Greusin teoksista on painettu myös postikorttiprinttejä, joita oli saatavana näyttelyn yhteydessä.

nä hän on ollut Ota rahat ja
juokse ja Vain elämää -tuotannoissa. Nyt Greus toimii
Big Brotherissa kuvaussihteerinä.
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Baarimikkona Raahessa
hossakin tanssilattialla on ihan
kaiken ikäisiä”, Victoria kertoo.
Paikan keski-ikä vaihtelee hyvin
Raahelainen Victoria Pel- paljon. Viikonloppuisin liikentoniemi löysi keväällä vuonna teessä on nuorempaa poruk2019 työpaikan, josta hän kaa ja arkisin taas vanhempaa.
oikeasti pitää. Samoihin aikoihin hän valmistui ylioppilaaksi
Victorian työtehtävät riipPyhäjoen lukiosta. Victoria on puvat siitä, missä vuorostöissä
Raahen yökerhoissa sa hän on. Hän kertoo, että
Bluesmoonissa ja Pub Ottopo- avausvuorossa täytyy laittaa
jassa. Hän on ennen baaritöitä paikka valmiiksi, tiski myyntikokeillut muitakin ravintola- kuntoon, laskea kassat, leikata
alan hommia, mutta ei kuiten- hedelmät, täyttää jäät, täyttää
kaan viihtynyt missään niin kaappeja, katsoa, että kaikki
hyvin kuin nykyisessä työpai- on valmiina ja laittaa kahvi tipkassaan: “Pääasiassa odotan pumaan. Viimeisessä vuorossa
töihin pääsyä hyvillä mielin, taas loppusiivotaan tiski, laseikä kertaakaan töihin meno ketaan kassat, laitetaan kaikki
ole tuntunut vastenmieliseltä, paikalleen ja pyyhitään tiski ja
vaikkakin rankkaa se silloin täl- pöydät. Siivoojat hoitavat lolöin on!”
pun. “Palvelen asiakkaita, huoROSALIA PELTONIEMI

Victoria rakastaa sitä, että
hän saa mennä töihin minkä
näköisenä haluaa ja heillä ei
ole mitään tiettyä pukukoodia,
työvaatteita tai laittautumissääntöjä. Hän haluaa pukeutua
töihin niin kuin hän lähtisi itse
baariin asiakkaaksi. Laittautuminen piristää Victoriaa, ja
hän tykkää olla töissä omissa
vaatteissa. Se tekee ilmapiiristä rennomman ja työntekijöistä helpommin lähestyttäviä.
Baarityössä Victorian räväkkä
luonne on etu eikä sitä tarvitse
piilotella niin kuin kovin vakavissa ja akateemisissa ammateissa. Baarityön myötä hän on
tajunnut, että luovat alat ovat
enemmän hänen mieleensä:
“Tietenkin asiallisuus ja työssä pätevästi toimiminen ovat
ykkösenä, mutta rentous ja
pieni hassuttelu tekevät työvuorosta huomattavasti hauskemman.”
Ainoa huono puoli Victorian mielestä on se, että hänen oma sosiaalinen elämänsä
on kärsinyt töiden takia. Hän
on aina viikonloput töissä,
kun muut menevät kavereiden
kanssa ulos tai muuten vain
viettämään aikaa. Suurin osa
tekee päivävuoroa ja on viikonloput vapaalla, mutta hänellä
se on juuri toisinpäin. Viikonloppujen lisäksi hän on myös
usein arkisin töissä pari yötä.
Victoria kertoo, että työ vaatii
sitoutumista, mutta hän ei siltikään vaihtaisi sitä pois.
Hän ryhtyi baarimikoksi, koska rakastaa yöelämää ja ylipäätäänkin sen ympärille liittyvää
kulttuuria. Hänen luontainen
unirytminsä on myös yötöitä
varten ihanteellinen. Victoria
nauttii musiikin kuuntelemista, ja keikkapäivät ovat erityisesti kivoja hänen mielestään.
Yleensä Victoria on yökerhon
puolella, ja siitä hän pitää
enemmän: “Hyvä fiilis hauskaa
pitävistä ihmisistä tarttuu itsellekin!”
Baareissa käy ihan kaiken
ikäistä porukkaa. “On juuri 18
vuotta täyttäneitä sekä ihan
vanhuksiakin. Useimmin vanhempi väestö viihtyy pubin
puolella, mutta kyllä yöker-

lehdin yleisestä järjestyksestä,
blokkaan; eli kasaan ja tiskaan
laseja, sekä joskus tuuraan narikassa”, Victoria kertoo. Heillä
järjestetään myös Baaripähkinä
ja Baarikeno, jotka kuuluvat arkivuoroihin.
Victorian mielestä hyvälle
baarimikolle on monta määrittelytapaa. Vaikka olisi kokenut
työntekijä, joka on teknisesti
taitava ja nopea, se ei välttämättä tarkoita hänen olevan
hyvä.
Asiakaspalvelutaidot
ovat keskiössä ehdottomasti:
“Hyvä baarimikko omaa vuorovaikutustaidot, taitaa tiimityöskentelyn, ei ole liian hienohelma, on heittäytyvä ja uusiin
asioihin nopeasti mukautuva.
Ihan yhtä lailla myyntitehtävien lisäksi nopeasti ja tehokkaasti on hoidettava myös ikävimmät asiat, kuten vaikkapa
oksennuksen tai rikkoutuneiden astioiden siivous.” Victoria
kokee itse olevansa tällainen
hyvä baarimikko. Hän pyrkii
luomaan asiakkaille mukavan ja
rennon asiakaspalvelutilanteen
sekä toteuttamaan asiakkaiden
toiveet.
Baarityössä vuorojen pituus
voi olla hyvinkin vaihtelevaa.
Päivä- ja iltavuorolaiset tekevät pidempää vuoroa. Victorian vuorot ovat yleisimmin 4-6
tuntia. “Se ei kuulosta pitkältä, mutta voin taata, että neljä tuntia kun juokset putkeen
kiireiltana, niin kyllä muuten
jalkoja särkee monta päivää.
Olen tyytyväinen työvuorojen kestoon. Vaikka pidänkin
työstä, on kiva, että jää koko
päivä vapaaksi” , Victoria kertoo. Työvuorojen lyhyys ei ole
myöskään rahallisesti ongelma.
Parasta työssä Victorian mielestä on kehittyminen: “On
ihan tajuttoman hyvä fiilis, kun
huomaa, että on oppinut taas
jonkun asian ulkoa, mikä tuotti
aluksi harmaita hiuksia. Saan
koko ajan enemmän vastuuta
ja minuun luotetaan työntekijänä, se tuntuu erittäin hyvältä.” Victorialta on kyselty jopa
Instagramissa juomaa, jota
kannattaisi tilata. Hän mainitsi
oman keksimän drinkin instagram-tarinassa ja heti saman

viikonlopun aikana sitä tilattiin
monta kymmentä: “Oli todella
ihana nähdä, kuinka siitä tykättiin ja sana alkoi levitä.” Heillä
on työpaikalla ihan mahtava
ryhmähenki. He tukevat toisia
vaikeissa tilanteissa ja jos on
huono päivä, niin lohdutetaan,
he vitsailevat kaikesta ja piristävät toistensa päiviä.
Victoria kertoo, että heillä
on drinkkejä lukematon määrä
ja niitä on tullut tehtyjä satoja
erilaisia vuoden aikana. Kiireisinä iltoina hän tykkää tehdä
perusdrinkkejä, koska niihin ei
mene kauaa aikaa, jotta kaikki
saavat mahdollisimman nopeaa
palvelua. Alkuillasta Victoria
tykkää kokeilla omia yhdistelmiä ja luoda jotain uutta. Tähän mennessä kaikki Victorian
kehittelemät raikkaan “kirpsakat” drinkit ovat olleet asiakkaiden mieleen. Eniten peruslonkeroiden ja oluen lisäksi
menee ehkä Valkovenäläistä ja
Kelkkaa. Valkovenäläinen sisältää vodkan lisäksi kahvilikööriä
ja maitoa. Kelkkaan tulee vodkaa, passionhedelmälikööriä ja
appelsiinimehua. Hän sanoo,
että nämä helpot klassikot ovat
sekä nuorison että vanhemman
väestön suosiossa. Myös Victorian kehittelemä sitruksinen
ja mangoinen ”Kauppakatu” on
edelleenkin ollut yllättävän tilattu.
Victorian alavalinnasta tulee kyseenalaistamista todella paljon. Ihmisten mieliin on
pinttynyt jonkinlainen stigma
siitä, että baarityö on jotenkin tosi kauheaa ja saastaista: “Monet kerrat on saanut
selitellä itseään ja selventää
työnkuvaa. Erityisesti hyvän
koulumenestykseni takia ihmiset olettavat minun syöksyvän samantien yliopistoihin
ja kouluttautuvan korkeasti.
Ikään kuin ”petytään”, kun
kerron työstäni, vaikka oikeasti todella monella ei ole
harmainta aavistustakaan, millaista työ voi parhaimmillaan
olla. Oikeastihan baarimikon
työ voi olla todella luovaakin,
jos itse haluaa.” Victoria kertoo, että työn mielekkyys on
kiinni vain omasta asenteesta.
Pääosin palaute ja ihmisten reaktiot ovat kuitenkin ihailevia.
Hän tienaa oman elantonsa ja
pärjää ihan hyvin. Erityisesti
sosiaaliset ja avoimet ihmiset
saavat baarityöstä paljon irti.
Työssä syntyy koko ajan uusia
sosiaalisia suhteita, asiakkaat
käyvät tutuiksi, tapaa keikkailevia artisteja, näkee erilaisia
ihmisiä ja on kartalla uusimmasta musiikista.
Korona on aiheuttanut ravintola-alalle mittavia vaikeuksia:
“Olin keväällä monta kuukautta ”korona-työtön”, koska yökerhoa ei saanut pitää auki. Se
oli erittäin kova isku minulle,
koska olen tottunut olemaan
töissä ja kotona lusmuilu ei
oikein maistunut pidemmän
päälle.” Rajoitusten poistuttua

Victoria Peltoniemen itse kehittelemät drinkit ovat olleet tosi suosittuja.

he palasivat normaaleihin auki- selvittämässä. “Yleensä ihmiset
oloaikoihin.
ovat hyvinkin asiallisia ja ystävällisiä, eikä kovin kamalassa
Victoria kertoo, että hu- humalassa”, Victoria toteaa.
maltuneiden ihmisten kanssa
Työssään Victoria on oppityöskentely oli aluksi hieman
hämmentävää : “Jotkut ilkeät nut kovahermoisuutta, ja hän
kommentit ja haukut menivät on paljon itsevarmempi kuin
niin sanotusti tunteisiin ja oli ennen. Hän kertoo, että on
huonojakin päiviä. Nopeasti totta, että baarityö ei todellasiihen kuitenkin tottui.” Hän kaan sovi kaikille: “Vitsailemme
kertoo, että töissä on oltava usein työkavereiden kanssa siikovempi versio itsestään. Mitä tä, kuinka olemme kaikki täysiä
kauemmin Victoria on ollut sekopäitä. Vähän hullu kai sitä
töissä, sitä korkeammaksi hä- täytyy olla, että jaksaa päiväsnen auktoriteettinsa on asiak- tä toiseen sitä hälinää ja ihmiskaiden silmissä kasvanut. Hän paljoutta. Silti jokainen meistä
kertoo, että välillä tilanteet pitää työstään ja parhaimmilsaattavat turhauttaa ja kovin laan on ollut kymmeniäkin vuohumalaisia asiakkaita on pakko sia alalla.”
poistaa ravintolasta sekä heidän oman että muiden turvalVictorian jatko-opintosuunlisuuden takia: “Todella humal- nitelmat ovat vielä aivan avoituneet ihmiset ylipäätään ovat met. Hän kokeili alkuvuoden
joskus hyvinkin arvaamatto- Raahen ammattiopistossa hius
mia, ja jopa pelottavia.” Vaikeat -ja kauneudenhoitoalaa: “Se ei
tilanteet Victoria saa kuitenkin kuitenkaan tuntunut omalta,
hoidettua asiallisella, päättä- vaikka niin aluksi kuvittelin.”
väisellä, mutta ymmärtäväisel- Hän tajusi melko nopeasti,
lä käytöksellä. Yökerhossa on että hän haluaa yliopistoon tai
myös aina järjestyksenvalvojia ammattikorkeakouluun. Hän
paikalla, joten Victorian ei itse aikoo lähteä opiskelemaan vietarvitse jokaista risausta olla lä lähivuosina, kunhan hänen

oma alansa varmistuisi. Hän on
miettinyt erilaisia luovia aloja
paljon. Victorian kaukaisin ja
pinttynein haave olisi teatterikoulu sekä journalismi ja viestintä: “Saa nähdä, minne tuulet
kuljettavat vuosien mittaan.”
Toistaiseksi Victoria pysyy
vielä Raahessa ja tekee töitä,
kun niitä kerran on tarjolla.
Hän nauttii tämän hetkisestä
työtilanteesta ihan liikaa luopuakseen siitä vielä. Lisäksi
hän on alkanut tehdä harrastusmuotoisesti
tatuointeja
kotonanaan. Luova työ on siis
Victorian mieleen: “Painostus opiskeluun on ollut suurta
suunnasta jos toisesta. Siitä ei
kuitenkaan kannata stressata
liikaa ja yrittää väkisin, jos ei
ole varma asiasta. Toki opiskeluun kannustaminen on hyvästä ja todellakin kannattaa yrittää, mikäli luulee löytäneensä
kiinnostavan alan. Itse en ole
vielä lähtenyt tutkimaan maailmaa, mutta eiköhän minunkin
aikani joskus koita. Kyllä minulla on aikaa.”
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KOLUMNI

Rahanlähteenä toinen elämä
LIISA YRJÄNÄ

Suomi on yksi maidonkulutuksen kärkimaista. Keskimäärin suomalainen juo vuodessa
yli 100 litraa maitoa. Oletko
koskaan sattunut miettimään,
kuinka monta äitinsä perään
itkevää vasikkaa sinun kulutuksesi aiheuttaa.
Koulumaitotuki,
osteoporoosin ehkäiseminen, kouluruokalan seiniä koristavat
maitojulisteet ja verotus. Tässä pari esimerkkiä siitä, miten
suomalaiset on saatu manipuloitua lehmänmaidon suurkulutukseen. Valtion maitopropagandan ansiosta meidät on
lapsesta asti saatu uskomaan,
että lehmänmaito on meille
välttämätöntä ravintoa. Kuinka
absurdilta ajatus oikeasti kuulostaa!
Maidon juominen ei ole ihmiselle välttämätöntä. Noin
puolet maailman ihmisistä ovat
laktoosi-intolerantikkoja,
eli
heidän kehonsa ei pysty pilkkomaan maitosokeria eli laktoosia. Eikö se ole jo selkeä merkki
siitä, että lehmänmaito ei ole
luonnollista ravintoa ihmiselle?
Vauvana oman äidin maidon
juominen on luonnollista. Äidinmaito on sinua varten. Lehmänmaito on vasikkaa varten.
Puhutaan yksinkertaisista asioista. Miksi ihmeessä tarvitsisimme lehmänmaitoa, jos emme
tarvitse koiran, rotan tai hevosenkaan maitoa?
On erikoista, miten yksi maa
Luokkakokous toi yhteen nämä ihmiset, jotka pääsivät ylioppilaiksi 10 vuotta sitten. Mukava oli muistella
voi samaan aikaan olla sekä maikouluaikoja. Kymmenessä vuodessa ehtii elämässäkin tapahtua kaikenlaista.
don kuluttamisen että osteoporoosin kärkimaa. Sillä maitohan tekee luistamme kestävät ja
estää osteoporoosin vai mitä?
Väite maidon tarpeesta os-

teoporoosin hillitsemiseksi on
täysin kumottavissa. Kalsiumia
saa myös tietyistä kasvikunnan
tuotteista. Kalsiumin saannissa
on kuitenkin ensisijaisen tärkeää huolehtia riittävästä D-vitamiinin saannista, sillä se auttaa
kalsiumia imeytymään kehoon.
Maidossa D-vitamiinia ei luonnostaan ole tarpeeksi, joten
maidon D-vitamiini on aina lisättyä. Maidon juomisen lisäksi
on siis paljon muitakin keinoja
huolehtia riittävästä kalsiumin
saannista.

asia onkin moni ei sitä ymmärrä. Lehmän maito on tarkoitettu
yksinomaan vasikalle. Nisäkkäät
tarvitsevat vauvaiässä maitoa,
oman lajinsa maitoa.
Kun lehmä synnyttää vasikan,
sen sukupuoli päättää tämän
tulevaisuuden. Naaraat saavat
odottaa kasvuaan ja pääsevät
osaksi maitokoneistoa. Urokset sen sijaan lähtevät piakkoin
teuraaksi ja pääsevät näin ikuiseen uneen ennen kuin heidän elämänsä on ehtinyt edes
alkaa. Lehmä tuottaa maitoa
noin 5 vuotta, minkä jälkeen
sekin päätyy teuraaksi. Lehmän
luonnollinen ikä on lähellä kahtakymmentä. Tehotuotannon
takia lehmä siis saa yleensä elää
elämästään neljänneksen.

Erään tutkimuksen mukaan
maitotuotteista voi vieroittua
parissa viikossa. Joten ei hätää, vaikka rakastatkin juustoa.
Unohdat sen ylimaallisen mahtavan maun varsin nopeasti.
Kokemuksen pohjalta voin sanoa niin sanotun “vieroittumiOnko ihmisellä oikeus vangita
sen” maitotuotteista olevan toinen eläin ja tuottaa tällä oma
suhteellisen helppoa.
elantonsa? Eläimellä on oikeus
arvokkaaseen elämään, kuten
Miksi maidontuotanto siis ihmisellä. Olemme kasvaneet
on eettisesti arveluttavaa? Ni- ajatellen, että eläimen kasvatsäkkäällä on emotionaalinen taminen ruuaksi tai muuksi
tarve huolehtia jälkeläisistään. hyödykkeeksi on ihan okei?
Niin kuin ihminen myös koira Kulttuurimme on opettanut
ja lehmä hoivaavat poikasiaan. sen. Kulttuurin ei kuitenkaan
Toisinaan kuvittelen itseni leh- tarvitse olla muuttumaton.
män asemaan. Haluaisinko itse Koska tieto lisääntyy koko ajan,
synnyttää lapsen joka vuosi ja on ymmärrettävä, että ihminen
menettää sen suoraan synny- voi muuttaa tapojaan ja perintyksen jälkeen, jotta lapselleni teitään. Parin vuosikymmen
tarkoitettu ravinto voidaan an- päästä voimme ihmetellä, miten
taa toiselle eläimelle. Vain koska olemme voineet elää sellaista
hänen mielestään se “maistuu elämää, mitä vielä tänään elämhyvältä”.
me. Ehkä silloin istumme ruokapöydässä, jossa on tarjolla
Ymmärrän, miksi en halua ravintoa, jota ei ole tuotettu
kenenkään muunkaan koke- toisen elävän olennon kustanvan vaistonvaraisen toiminnan nuksella.
estämisestä syntyvää tuskaa.
Niin kuin ihminen, myös lehmä
Jokainen tekee valintansa.
kantaa lastaan noin 9 kuukaut- Minä haluan aiheuttaa mahdolta. Ihmisellä ja lehmällä on siis lisimman vähän tuskaa niin ihmisuhteellisen paljon yhtäläisyyk- selle kuin eläimellekin. Siksi tein
siä. Niin yksinkertainen kuin oman valintani.

Tukioppilaat järjestävät kouluarjen piristykseksi teemapukeutumispäiviä kerran kuussa. Tällä ker- Millaisia ajatuksia Liisa Yrjänän kolumnin aihe sinussa herättää?
taa oli vuorossa päähinepäivä, jolloin sai poikkeuksellisesti pitää lakkia päässä myös oppitunneilla.
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Opiskelun ja kokemuksen kautta yrittäjäksi
JONI EILOLA

Anne Kivimäki on tilitoimistoalalla oleva uusi yrittäjä
(AK-Tilit Anne Kivimäki) Pyhäjoen Yppärissä. Yrityksen
perustamiseen hän sai innostuksen, kun huomasi, että ala
on muutosvaiheessa sähköistymisen vuoksi. Aikaisemmin
Kivimäki oli työskennellyt
alalla ja saanut kokemusta.
Ennen oman yrityksen perustamista hän joutui tekemään
paljon taustatyötä, mutta sen jälkeen yrittäjyyden
aloittaminen ei ollut vaikeaa:
“Joskus sitä on vain uskallet-

”Kirjanpitäjän pitää
tuntea asiakkaan
toiminta tarpeeksi
hyvin, jotta voi
tukea ja antaa
asiakkaalle tietoa
hänen yrityksensä
taloudellista
tilanteesta.
Sekä tietysti
kirjanpitäjä hoitaa
asiakkaalleen
lakisääteiset
ilmoitukset.”
tava hypätä ja katsoa, kantavatko omat taidot.”
Kivimäki muutti perheineen
Yppäriin viisi vuotta sitten.
Maalla asuminen ja luonnossa
liikkuminen ovat olleet koko
perheelle mieluisaa ja sydäntä lähellä olevaa puuhaa: “Kylän asukkaat ovat ottaneet
Kivimäet todella lämpimästi
vastaan.” Kylän toimintaan
on päässyt helposti mukaan,
ja Kivimäki on ollut mukana
urheilijoiden talkooporukassa järjestämässä kesätansseja
ja sen kautta päässyt tutustumaan lavatanssikulttuuriin.
Kylä myös järjestää yhteistä
harrastustoimintaa, ja tämä
on ollut mieluisa yllätys.
Kivimäen yrityksen asiak-

Rohkea yrittäjä Anne Kivimäki perusti oman yrityksen

kaina ovat kaikenlaiset yritykset, mutta yleisimmät
asiakkaat ovat 1-10 hengen
yrityksiä ja yhdistyksiä: ”Kirjanpitäjän pitää tuntea asiakkaan toiminta tarpeeksi
hyvin, jotta voi tukea ja antaa asiakkaalle tietoa hänen
yrityksensä taloudellista tilanteesta. Sekä tietysti kirjanpitäjä hoitaa asiakkaalleen
lakisääteiset ilmoitukset.”
Yrittäjyydessä

mielestä mukavaa on se, että
saa itse päättää, milloin tekee työt ja kenelle tekee. Ärsyttävintä hänen mielestään
on se, että kaikki työt pitää
tehdä yksin. Yhtenä haasteena hän on huomannut sen,
että yrittäjyydessä pitää tehdä työtä, joka ei välttämättä
liity yrityksen toiminnan kuvaan tai omaan osaamiseen.

asioista. Kivimäki on päässyt opettelemaan taloushallinnon osaamisen lisäksi
myös markkinointia ja somemainontaa. Hän on myös
tradenomin tutkinnon lisäksi opiskellut paljon muuta.
Lisäksi hän on suorittanut
Taloushallinon
KLT-tentin
(kirjanpitäjän auktorisointi)
vuonna 2013 ja TAL-YJET –
Johtamiskoulutuksen tilitoiYrittäjänä pitää osata olla mistojen johtajille, esimiehilKivimäen kartalla maailmalla olevista le ja asiantuntijoille vuonna

2017. Lisäksi ala vaatii jatkuvasti tietojen päivittämistä, eli tämän takia hän käy
vuosittain pieniä koulutuksia
ajankohtaisista asioista.
Tällä hetkellä Kivimäki
aloittelee maatalouskirjanpidon ja -verotuksen erikoistumiskoulutusta.

omien taloushallinnon ratkaisujen suhteen. Tämä vaikuttaa myös Kivimäen yrityksen
tarjoamiin palveluiden kysyntään.

Tulevaisuuden suunnitelmat
ovat sellaiset, että hän jatkaa
yrityksensä kehittämistä palvelujen määrää laajentamalla
Tämänhetkinen pandemia sekä kehittämällä mainontaa
on vaikuttanut yritykseen sil- ja toivoo sen avulla saavansa
lä tavalla, että yrittäjät ovat uusia asiakkaita.
olleet hieman varovaisempia
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Seurakunta tiedottaa
TAPAHTUMAT SEURAKUN- 8.10. klo 19 Pirttikosken ruko- Pyhäjoen seurakunta p. 08
439 5400
NASSA:
ushuoneella.
Kirkkoherranviraston palveKuollut: Aura Helena Bäckman Päiväkerhot toimivat viikoit- lut
os. Rajala Pohjankylästä, läh- tain : Ma klo 13-15.30 Parha- MA 8-12
töisen Kalajoen Rahjankylästä lahti, ti klo 14-16 Yppäri, ke TI 12-16
98 v 3 kk 21 pv
klo 14.30-16.30 Yppäri ja to TO 11-14
klo 10-12.30 Sarpatti. Tiedustelut puh. 050 441 6095 tai Löydät seurakuntamme myös
Perhejumalanpalvelus ja vau- sähköpostilla piia.kaivosoja@ Instagramista ja fb:stä sekä
netistä:
vakirkko sekä enkelinäyttely evl.fi
su 4.10. klo 11. Jumalanpalve@nuorisotilasarpatti
lukseen kutsutaan erityisesti Moottoripaja tiistaisin klo @pyhajoenseurakunta
lapsiperheitä, joihin on kastet- 18-20 kunnan varikolla. Moot- Facebook: Pyhäjoen seurakuntu lapsi menneen vuoden aika- toripaja on tarkoitettu kaikille ta
na. Jumalanpalveluksessa jaam- 13 vuotta täyttäneille ja sitä www.pyhajoenseurakunta.fi
me kastepuun lehdet jokaiselle vanhemmille. Toiminta yhteisperheelle kotiin vietäväksi. Lä- työssä kunnan ja MC Pyhäjoen
Jumalanpalveluksiin ja kirhetyskahvila jumalanpalveluk- kanssa.
sen jälkeen seurakuntatalolla.
kollisiin toimituksiin (kasSählyvuoro K18 torstaisin klo te, hautaan siunaaminen ja
avioliittoon vihkiminen) sekä
Gospelcafe Sarpatissa lauan- 19-21 monitoimitalolla.
konsertteihin kirkossa voi
taisin klo 19-23.
Messu su 11.10. klo 10 kirkos- osallistua paikan päällä. Pyhäjoen kirkkoon mahtuu näissä
Raamattupiiri ma 5.10. klo sa.
oloissa 100 henkeä yhdellä
18-19 Sarpatissa. Tervetuloa
kertaa.
uudet ja entiset kävijät mukaan. Tulkaahan terveenä raa- RY:
Kirkkoon asetutaan joka toimattupiiriin !
Kerho pe 2.10. klo 17 ry:llä
selle penkkiriville ja niin, että
Raamattuluokka pe 2.10. klo vieruskaveriin jää n. 1,5 metrin
Perhekerho ke 7.10. Sarpatis- 19 ry:llä
väli.
sa klo 10-12. Satuhetki.
Seurat su 4.10. kirkossa klo 14, Kirkon penkille laitetaan puhJari Launonen, Jukka Karhumaa distetut virsikirjat osoittamaan
Leiri lähestyy –ilta rippikou- Pyhäkoulu su 11.10. klo 12 paikkoja, joihin voi istua. Osoilulaisille ja heidän huoltajilleen ry:llä
tetuille paikolle istuttaessa
to 8.10. klo 18 seurakuntata- Kaikki ovat tervetulleita seu- turvaväli on silloin riittävä. Salolla. Kutsut on lähetetty ko- roihin, welcome!
moin kirkon eteisessä on desinteihin.
www.rauhanyhdistys.fi/pyha- fiointipulloja, joita voi käyttää
joki
kirkkoon saapuessa.
Lähetysompeluseurat
to

Järjestöt toimivat

Ehtoollisjumalanpalvelus
eli
messu toimitetaan keskimäärin
joka toinen pyhä. Ehtoolliselle
saapumisesta annetaan jumalanpalvelusten alussa ohjeet,
joilla turvallisuus varmistetaan
myös ehtoolliselle tultaessa.
Jumalanpalvelusten jälkeen on
mahdollista jäädä vielä lähetyskahvilaan. Ne toteutetaan
myös turvallisuus huomioiden.
On syytä muistaa, että seurakunnan julkisiin tilaisuuksiin tullaan vain terveenä.
Esim. ylähengitystieoireista
kärsivien on syytä pidättäytyä tulemasta kirkkoon.
Seuraamme ja noudatamme
ajankohtaisia Aluehallintoviraston antamia ohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä
ja hygieniasta.
Pyhäjoen jumalanpalvelusiin
voi jatkossakin osallistua netin
välityksellä:
www.pyhajoenseurakunta.fi tai seurakunnan
Facebook -sivun kautta. Näiltä
sivuilta löytyy linkki lähetyksiin.
Tervetuloa yhteiseen jumalanpalvelukseen ja sanan
kuuloon!

Lilja Liisa Kaarina
Pietilä
synt. 27.3. 2020
Pyhäjoki
Vanhemmat:
Terhi Kallio ja
Juha Pietilä

Raahen
seudun
Omaishoitajat ja Läheiset
ry
Muistathan: Perjantaisin
klo 16-17 itsenäistä kuntosaliharjoittelua (ei ohjaajaa)
omaishoitajille palvelukeskus Jokikartanon kuntosalilla, maksuton, kirjaathan
nimesi vihkoon. Tulossa:
Yhdistyksen yhdistetty kevät- ja syyskokous ke 28.10.
klo 17 OmaisOivan toimistolla (Kauppakeskus Masto 2.krs, Ollinkalliontie 3,
Raahe). Omaishoitajaliitto
ry järjestää eOvet-kurssin
etäomaishoitajille verkossa
26.10.-23.11.2020, lisätiedot
ja ennakkoilm. 19.10. mennessä https://omaishoitajat.
fi/tapahtumat/
ww
w
ww
Eläkeliitto Pyhäjoen yhdistys ry
ma 5.10. Vapaaehtoistoimijat
seurakntatalolla
klo12.30
ma 5.10. Harmaahapset
Kanttorilassa klo18.00
ti 6.10. Päiväkahvit seurakuntatalolla klo 12.00,
vieraana Raahen seudun
kuntayhtymän toiminnan-

johtaja Marjukka Manninen. Arvontaa
to 8.10. B
to 8.10 .Boccia-kerho monitoimitalolla klo 17.00
ma 12.10. Äijäkööri Kanttorilassa klo 17.00
ma 19.10. Harmaahapset
Kanttorilassa klo 18.00
ti 20.10. Päiväkahvit seurakuntatalolla klo 12.00,
vieraana Pyhäjoen kunnanjohtaja Matti Soronen. Arvontaa.
to 22.10. Boccia-kerho
monitoimitalolla klo 17.00
Matkavastaavan terveiset: PIKKUJOULURETKI KOKKOLAAN
Lauantaina 28.11. menemme Kokkolan Kaupunginteattariin katsomaan farssin ”Saranat ja sardiinit”.
Esityksen jalkeen on tarjolla teatterimeny. Retken
hinta 60€ . Lähtö S-Marketin pihalta klo 10.00 ja Yppärin Nesteeltä klo 10.15.
Ilmoittauminen 15.10.
mennessä
Tarjalle
puh.0505424412

PYHÄJOEN KUNTA
Valtuuston kokous pidetään keskiviikkona 7.10.2020 alkaen klo 18.00
lukion Pauhasalissa.
-

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
Kunnan jäsenten tyytyväisyysarvio / Tutkimusraportti
Vuoden 2019 arviointikertomus
Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen muuttaminen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa 14.10.2020.
Risto Kittilä
valtuuston puheenjohtaja

PYHÄJOEN KUULUMISET
http://kuulumiset.pyhajoki.fi
kuulumiset@pyhajoki.fi
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Seuraava lehti
(41) ilmestyy
>> torstaina 8.10.2020
Aineisto toimitettava
>> torstaina 1.10.2020
klo 17.00 mennessä
Painosmäärä
>> vko 6:2600 kpl
>> vko 7:2600 kpl

Ilmoitushinnat (hintoihin lisätään alv 24%)
>> 0,50€/pmm, toistohinta 0,40€/pmm, minimikoko 35pmm
>> järjestöpalsta: 60€/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: yritysasiakaspalvelu@posti.com tai puh 0200 77 000

SIVU 8

PYHÄJOEN KUULUM ISET

Keskustan Pyhäjoen Kunnallisjärjestön
SYYSKOKOUS
Kunnantalolla torstaina 8.10.2020
klo 18.30
Sääntömääräiset asiat
Johtokunta klo 18.00.
Tervetuloa
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