SIVU 2

Pyhäjoen Messut 2019

Rohkea yrittäjyyslukio ja rohkeat nuoret
ansaitsevat kiitoksen ja tunnustuksen
Tapasin kuluvan vuoden keväällä Pyhäjoen yrittäjyyslukion ensimmäisen
vuosikurssin oppilaita ja opettajia vuoden 2019 syysmessujen suunnittelun
merkeissä. He kertoivat valinneensa messujen teemaksi rohkeuden. Olin valinnasta iloinen. Rohkeus on myös yksi Pyhäjoen valtuuston kuntastrategiaan valitsema Pyhäjoen kunnan toimintaa ohjaava arvo. Wikipedian mukaan
rohkeus on uskallusta tehdä asioita välittämättä pelosta, kivusta, vaarasta,
epävarmuudesta tai uhkailusta. Rohkeuden sanotaan olevan yksi ns. kardinaalihyveistä. Aristoteleen mukaan on olemassa neljä kardinaalihyvettä eli
viisaus, oikeudenmukaisuus, kohtuullisuus ja rohkeus.
Pyhäjoen lukion nuoret ovat rohkeita. He ovat ottaneet vastuun Syysmessujen järjestämisestä. Taitavat opettajat ovat ohjanneet nuoria, ja edellisen
vuosikurssin oppilaat toimivat mentoreina. Oppilaiden vanhemmat tukevat
nuorten järjestäjien taivalta. Näemme rohkeita ihmisiä panelisteina ja keskustelijoina. Messujen avaaja kansanedustaja Hanna-Leena Mattila tuo kansallisen ja alueellisen näkemyksen messuvieraille. Iso stara Hannes Hyvönen
on mielenkiintoinen persoona ja todella monella tavalla esimerkki rohkeasta
toiminnasta.
Nuoret ovat myös yhteistyön, organisoitumisen ja verkostoitumisen mestareita. Viestintätiimi huolehtii siitä, että messut näkyvät laajasti eri medioissa. Messulehden tekeminen on taitavissa käsissä, ja päätoimittajat vastaavat
lehden monipuolisesta sisällöstä. Graafiset suunnittelijat vastaavat messujen
ilmeestä. Mainostiimi ja markkinointitiimi etsivät sponsoreita ja myyvät mainoksia ja looshipäälliköt huolehtivat siitä, että markkinoilla myyjät pääsevät
mieluisille paikoille.
Messujen ohjelma on mielenkiintoinen. Ohjelmatiimi vastaa vetovoimaisen
markkinapäivän suunnittelusta. Tapahtumatiimi vastaa siitä, että messuilla
tapahtuu ja vieraat viihtyvät. Muotinäytös on aina messujen yksi suosituimmista ohjelmannumeroista. Kahvilatiimi vastaa siitä, että vieraille on tarjolla
”makeita ja suolaisia” tarjottavia. Tekniikkatiimi huolehtii siitä, että järjestelyt toimivat tapahtumapaikalla.
Pyhäjoen yrittäjyyslukion nuorten rohkeaa toimintaa on ilo seurata. He toivottavat hymyssä suin kaikki vieraat tervetulleeksi Syysmessuille. Nuorten
vanhemmat, opettajat ja kaikki taustajoukot, voimme olla ylpeitä rohkeiden
nuorten asenteesta ja toiminnasta Syysmessujen järjestämiseksi! Messujen
tärkein asia olette te ihmiset, kun saavutte paikalle. Vieraat tekevät juhlan!
Tulkaahan runsain joukoin!

Pyhäjoen kunnanjohtaja Matti Soronen

Matti Soronen, kunnanjohtaja

Pyhäjoen Messujen virallinen
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Mainosvastaavat: Eerik Soronen
		
Roosa Tornberg
Johannes Malinen
Etusivun ja
avausaukeaman
taustakuva:

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.
Janne Niemelä, puh. 044 372 7647
Hanna Peltola, puh. 050 544 9515

Josefiina Saukko
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Projujen tervehdys
Helmikuussa, kun
messuorga n isa at io
julkaistiin, itse messut
tuntuivat vielä kaukaiselta ajatukselta.
Olimme saaneet seurata edellisenä syksynä messujen järjestelyjä ja tiesimme, mitä
tuleva toisi tullessaan: työtä, vastuuta
ja stressiä. Tiesimme
myös, että näistä asioista selvitään yhdessä. Yhteistyö on messujen perusta. Ilman
yhteistyötä näin suuria projekteja on mahdotonta toteuttaa.

etunsa, mutta myös
vaikeutensa. Toisilta
saatava tuki ja apu on
korvaamattoman tärkeää. Suuremmassa
porukassa joudutaan
kuitenkin tekemään
enemmän kompromisseja ja on mahdotonta miellyttää kaikkia. Hyvä esimerkki
kompromissista
on
pääesiintyjä Hannes
Hyvönen; toiset halusivat urheilijan pääesiintyjäksi, toiset mediapersoonan.

Vaikka odotamme
tulevia messuja innolOlemme messuhis- la, parasta projektissa
torian suurin organi- on ollut matka kohti
saatio, jossa on omat päämäärää. Jokainen

meistä on oppinut
paljon uutta tämän
projektin tiimoilta ja
messuista käteen jää
runsaasti hyviä muistoja ja kokemuksia.
Suurin kiitos kuuluu
messuorganisaatiolle,
joka on tehnyt kovasti ja sinnikkäästi töitä
yhteisen asian puolesta. Messujen järjestäminen olisi mahdotonta ilman lukion
opettajia, jotka ovat
auttaneet ja ymmärtäneet meitä. Kiitos Pyhäjoen kunnalle, joka
mahdollistaa
koko
projektin järjestämisen. Kiitos kaikille, jotka ovat tukeneet messuja sponsoroimalla ja

Identiteetti ja Rohkeus

Messujen järjestäjiltä taas upea messujen
aihe. Tuntuu oikein
hyvältä.
Mitä rohkeus on?
Jokainen meistä tuntee rohkeita henkilöitä ja tekoja. Rohkeus
voi merkitä meille eri
asioita. Kuka mitäkin
rohkeana pitää. Minulle yhdeltä osaltaan
rohkeus on sitä, että
uskaltaa olla rehellinen.
No entä kuka määrittelee identiteettimme? Jokainen joutuu
kyselemään
omaa
paikkaansa ja tapaansa elää maailmassamme. Nuoren elämässä
tämä etsintä on varsin tuntuvaa. Koko
ajan elämään tulee
uutta. Kasvu lapsesta nuoruuden kautta
aikuiseksi on fyysisesti voimakasta, jopa
hämmentävää. Joskus

voi tuntua, ettei kukaan näin ole kokenut
kuin minä nyt koen.
Eikä ihmettely ja kysely lopu, vaikka elämän kokemusta tulee
lisää. Koko ajan me
joudumme arviomaan
itseämme. Tämä on
luonnollista, ei mitään
ihmeellistä. Ihminen
ei ole tässä aikojen
saatossa yhtään muuttunut.

miemme
ihmisten
kanssa. Mutta tässä
on vaaransa. Erityisesti sosiaalisen median ja median kautta
yleensä saamamme
ihmiskuva on suurelta
osalta hyvin pettävä.
Siellä emme niinkään
kohtaa tavallista arjen
elämää vaan usein jotain hyvin erikoista ja
kiiltokuvaakin.
On hyvä ja turvallista, jos uskaltaisimme
peilata elämäämme
erityisesti
Jumalan
edessä. Kysellen, mitä
elämän lahjan antaja
on tarkoittanut. Jumalan edessä ollessamme
ymmärrämme
elämän kokonaisuutta,
elämän ihanuutta ja
voimaa, mutta myös
rikkinäisyyttä, syyllisyydenkin tunteen todellisuutta.

Mutta se, mikä on
muuttunut, on se,
että enää emme oikein osaa kysellä, keitä
me olemme, Jumalan
kasvojen edessä. Me
luulemme, että itse on
itsensä löydettävä tai
me luulemme, että toiset ihmiset sen määrittelevät. Kyselemme
muilta. Ei tämä tietenkään ole huono
asia, sillä me elämme
aina toistemme kansja
sa ja siksi peilaamme Rikkinäisyyden
elämäämme kohtaa- syyllisyyden tunnetta

Projektipäälliköt Josefiina Saukko ja Helvi Heikkilä

ostamalla mainoksia.
Kiitos esiintyjille ja
näytteille asettajille.
Kiitos vanhemmillemme. Ennen kaikkea,
kiitos jokaiselle, joka

on vaikea kohdata, haluamme siitä pois, selittää jotenkin tai paeta. Yksi tapa paeta on
yrittää selittää väärästä oikeaa. Tarvitaan
rohkeutta, että uskaltaa tunnustaa ikävänkin tunteen ja syyllisyyden, sillä Jumalan
edessä näin tehdessä
löytyy myös vastaus.
Synnit annetaan anteeksi, koska Jeesus on
sovittanut syntimme.
Elämän suuntaa saa
korjata ja ihmisyys
löytää turvallisen kasvupaikan.
Tänä aikana, niin
kuin kaikkina aikoina, on rohkeutta, kun
tunnustaa, että me uskomme, luotamme ja
tarvitsemme elämän
lahjan antajan, Jumalan siunausta elämässämme.
Jukka Malinen

on tavalla tai toisella ollut mukana tässä
projektissa. Toivotamme kaikki lämpimästi
tervetulleiksi messuille.

Projektipäälliköt
Helvi Heikkilä ja
Josefiina Saukko

Pyhäjoen kirkkoherra Jukka Malinen
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Säteilyturvakeskus mukana messuilla
STUK perustettiin vuonna
1958. Se on tehnyt säteiSäteilyä löytyy kaikkialta, lyvalvontaa 60-luvulta asti
ja se on luonnollinen osa voimalaitospaikkakunnilla
ympäristöämme. Ionisoi- Suomessa. Pyhäjoella
maton ja ionisoiva säteily Fennovoiman vastuulla
on tehdä perustilaselvitys,
ovat säteilyn muotoja.
jonka avulla selvitetään
Mikroaaltouunin mikroaallot, infrapuna-, sekä säteilytilanne ennen
ydinvoimalan rakenUV-säteily ovat kaikki
ionisoimatonta säteilyä. tamisen aloitusta. HanhiIonisoivaa on puolestaan kivi 1-hankkeen valvonmuun muassa röntgensä- nassa tiiviisti mukana
teily sekä radioaktiivisista ollut projektipäällikkö
Janne Nevalainen kertoo,
aineista peräisin oleva
säteily. Ionisoivaa säteilyä että STUK on perustanut
pidetään yleisesti haital- Pyhäjoelle säteilyvalvontalisena, mutta todellisuu- aseman paloaseman
yhteyteen jo viime
dessa kaikesta saamasvuonna, eli Pyhäjoen
tamme säteilystä olisi
säteilytilannetta valvotaan
hyvä olla tietoinen.
Säteilyturvakeskus työl- ympärivuorokautisesti.
listää runsaat 300 hen- Suomessa säteilyn määrä
ei ole muuttunut vuosien
kilöä. Se mittaa päätoimisesti ulkoista säteilyä. saatossa. SäteilytilanteeMittalaitteilla keskuksen seen ovat vaikuttaneet
lähinnä Tšernobylin
laboratoriossa seurataan elintarvikkeiden ja ydinvoimalaonnettomuus
ympäristön radioaktiivi- sekä aikanaan ulkomailla
suutta. Keskus valvoo sä- tehdyt ydinasekokeet.
teilyn käyttöä esimerkiksi Mittalaitteet havaitsevat
edelleen hyvinkin pienet
lääketieteellisessä ja
teollisuuskäytössä. Myös päästöt, mutta terveydellistä haittaa ei niistä ole.
jatkuvia tutkimuksia
“Kaikki suomalaiset
ja tilastoja tehdään.
altistuvat ympäristössä
Ionisoivasta säteilystä
olevalle säteilylle joka
suurimman annoksen
päivä. Esimerkiksi ydinsuomalaisille aiheuttaa
sisäilman radon. Ionisoi- voimalaitoksen työntekimattoman säteilyn osalta jöiden työssään saama
säteily on hyvin pieni osa
suurin altistus saadaan
auringon UV-säteilystä. jokapäiväisestä säteilyanOmaa säteilyaltistusta voi noksesta. Lähiympäristön
asukkaiden ei tarvitse
siis pienentää helposti:
teettämällä kodissa radon- olla säteilystä huolissaan”,
mittauksen ja suojautu- Nevalainen selventää.
Jokainen ihminen voi vaimalla auringolta.
kuttaa saamaansa säteiSäteilyturvakeskuksen työ lyyn omilla valinnoillaan.
alkoi jo ennen, kun Pyhä- STUK:in tavoitteena onkin
säteilyturvallinen Suomi.
joki valikoitui ydinMaa, jossa kansalaiset
voimalan rakennuspaikaksi. Alustava turvalli- ymmärtävät säteilyriskit.
suusarvio tehtiin 2010-lu- Tavoitteessa toteutuu
vun alkupuolella kaikille ihmisten, ympäristön
neljälle paikkakunnalle, ja tulevien sukupolvien
suojeleminen säteilyn
jonne ydinvoimalaa
harkittiin. Ensimmäiset haitallisilta vaikutuksilta. Koko henkilökunympäristön perustilaa
nalla terveydenhuollon
kuvaavat näytteet kunnanvaltuuston äänestyk- röntgenhoitajista suuren
sen ja rakennuspäätöksen ydinvoimalan johtoon
jälkeen otettiin Pyhäjoelta täytyy olla riittävät
vuonna 2013. Säteilytur- resurssit säteilyturvalvakeskus eli STUK valvoo lisuuden toteuttamisessa.
ydinvoimalaa suunnitte- Säteilyturvakeskus laatii
lusta käytöstä poistoon. selkeät säännöt ja valvoo,
HANNA PELTOLA

että niitä noudatetaan.
“Olemme Suomen kansalaisten asialla!” Nevalainen painottaa.
Pyhäjokisille valvonta on
ollut vielä toistaiseksi näkymätöntä, sitä tapahtuu
kuitenkin jatkuvasti. Ydinvoimala on rakentamiseen
valmistelevassa vaiheessa.
Säteilyturvakeskus arvioi
laitoksen turvallisuuden
ennen rakennusluvan antamista. Se vaatii voimalaitokselta hyvää turvallisuuskulttuuria sekä
ammattitaitoa. STUK:in
rooli on varmistaa, että
luvanhakijan toiminta
täyttää suomalaiset säteily- ja ydinturvallisuusvaatimukset. Se valvoo
eri toimijoiden eli Fenjohtamisen tarkastuksia. laitoksen turvallisuutta
“Haluamme tehdä Säteinovoiman, laitostoimitSTUK sijoittaa työmaalle ja ympäristön säteilytilyturvakeskuksen työtä
tajan, pääsuunnittelijan
paikallistarkastajat, kuten lannetta Pyhäjoella koko tutuksi pyhäjokisille.
ja turvallisuuden kanmuille ydinvoimalaitok- laitoksen elinkaaren ajan”, Tervetuloa ständillemnalta tärkeiden alihanktiivistää Nevalainen. Sätei- me kysymään ja kessille ja laitostyömaille.
kijoiden toimintaa. ”Nyt
”STUK valvoo, että
lyturvakeskuksen edusta- kustelemaan säteilystä ja
rakentamislupavaiheessa
voi-malaitos rakenjat saapuvat messuille
säteilyturvallisuudesta.
työmme on tarkastaa
netaan suomalaisten
kohtaamaan ihmisiä ja
Olemme täällä teitä varteknisiä suunnitelmia ja
turvallisuusvaatimusten vastaamaan vierailijoiden ten”, Nevalainen muistutturvallisuusanalyysejä
kysymyksiin.
taa.
mukaisesti. Valvomme
sekä organisaatioiden toimintaa, asiantuntemusta
sekä turvallisuuskulttuurin kehittymistä”, kerSäteilyturvakeskus on Pyhäjoen messuilla.
too Nevalainen. TuLooshilla tasatunnein 11.00-16.00 tietoiskuja arlevaisuudessa STUK:in
panos lisääntyy. Sen
jen säteilyriskeistä ja säteilyturvallisuuden valasiantuntijoita nähdään
vonnasta.
työmaalla suorittamassa
eri tekniikan alojen ja
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Pyhäjoen lukio kasvaa
JANNE NIEMELÄ

Kun lukiolaiset saapuivat
kesälomiltaan
koululle, he huomasivat ympäristön hieman
muuttuneen. Pyhäjoen
lukion laajennus oli jo
melkein valmis. Laajennuksen rakennushommat oli aloitettu jo viime
talvena. Nyt ulkosivu on
jo valmistunut, ja pian
sisäosat ovat myös käytössä.
Lukion rehtorin Tauno Rajaniemen mukaan
tarve lukion laajennukselle johtui kahdesta asiasta: “Akuutti tilanne tuli
siitä, että kunnanhallitus pohti Saaren koulun
sisäilmaongelmiin ratkaisua.
Ensimmäinen
ratkaisumalli oli, että oireilijoille rakennetaan tai
hankitaan väistötilat. He
arvioivat, että tuo lukion
laajennus olisi riittänyt
myös väestökäyttöön.”
Tilanne muuttui tämän
suunnitelman
osalta
siten, että Saaren koulu kuitenkin päätettiin
purkaa kokonaan. Yläastelaiset opiskelevat tällä
hetkellä parakeissa purkutyömaan vieressä. Lukion laajennuksessa tulee
silti opiskelemaan myös
peruskoululaisia, todennäköisesti kolme opetusryhmää.

minen ja oppilasmäärän
kasvu. “Me ollaan nähty
muutaman vuoden oppilasmäärässä myönteinen
kehitys. Raja on saavutettu, tila ei riitä. Aikataulu
sopi siinä mielessä justiin, että lukion lisätiloille oli tänä vuonna lukion
omastakin puolesta käyttöä”, Rajaniemi kertoo.
Asiaan liittyy vielä se,
että auditorio ei ole enää
paras paikka pitää ylioppilaskirjoituksia. Nykyään kirjoitukset ovat sähköiset, ja kirjoittajia on
turhan paljon samassa tilassa; he näkevät toistensa töihin liian hyvin. “Me
suunniteltiin sitä, että
tuo tila olisi kaksi kertaa
vuodessa se osio, joka on
muusta koulun toiminnasta erillään ja jossa
pidettäisiin ylioppilaskirjoitukset. Tämä aiheutti
suunnittelutarpeet, että
laajennuksen tilat eivät
saa olla kokonaan erillisiä
huoneita.”
Muualla lukiossa luokkahuoneiden seinät ovat
avattavia ja suljettavia.
Ne tuovat paljon muokattavuutta opiskelutiloihin.
Uusissa lukion tiloissa
tämä ajatus on viety vielä
pitemmälle. “Lukion tar-

“Sekä ulkoa että
sisältä lisätila
on modernisoitu
painos tästä
nykyisestä, samaan
Toinen syy (jota ei en- tyyliin”
simmäisissä mietinnöissä edes otettu huomioon) peesta katsottuna se on
lukion
laajentumiselle semmoinen, että tilan saa
oli lukion suosion kasva- yhdeksi huoneeksi, johon
yksi lukion ikäluokka (60

Laajennus jatkaa lukion ulkonäöllistä tyyliä.
oppilasta) mahtuu kerralla. Tilan pitää olla niin
muuntojoustava
kuin
mahdollista. Se ei aina
ole yksi iso tila, vaan sitä
pitää jakaa mahdollisimman paljon eri ryhmien
tarpeisiin. Käytännössä
tämä tarkoittaa sitä, että
niiden seinien pitää olla
sellaisia, että ne voi siirtää syrjään tai kasata erikokoisia tiloja. On vaikea
sanoa, montako luokkaa
siinä tulee olemaan, mutta sen pystyy jakamaan
kuuteen eri osioon. Perusopetus käyttää sitä
kolmena eri tilana.”
Tiloissa on muutama
lukiolle ainutlaatuinen
yksityiskohta. “Tiloja on
suunniteltu siten, että se
helpottaa kirjoitusten toteuttamista. Ei se uniikkia Suomessa ole, mutta
meidän kannalta se on.

Tuonne tilaan on päivitetty myös etäyhteysjärjestelmä, sinne tulee
uudempi etäyhteysteknologia. Ja sellaisena uniikkina yksityiskohtana me
pystytään käyttämään
yhtä tilaa sellaisena, jossa
on todella iso videokuva
verhossa: lähes puoliympyrä. Enemmän immersiivinen kuva eli kuva,
jossa koet olevasi enemmän sisällä.”
Ulkonäön ja käytännöllisyyden puolesta laajennus jatkaa edeltävää
tyyliä. Pyhäjoen Lukio
on sisältäpäin hyvin läpinäkyvä: “Sekä ulkoa että
sisältä lisätila on modernisoitu painos tästä nykyisestä, samaan tyyliin”,
Rajaniemi toteaa. Perussuunnittelu on Heli Kittilältä, joka on suunnitellut
loputkin lukiosta. Kittilä on tunnetusti suunnitellut myös Pyhäjoen
kirjaston. Urakoitsijalla
oli kuitenkin oma arkkitehtitoimistonsa, joka
teki lopulliset suunnittelut. “Ulkonäköön olen
tyytyväinen, se jatkaa
lukion tyyliä. Se on osa
tätä muuta rakennusta.”
Opiskelijat ovat Rajaniemen kanssa samaa mieltä; heidän mielestään lisäsiipi sulautuu muuhun

lukioon täydellisesti, kuin
se olisi aina ollutkin siinä.
Opiskelijat
joutuvat
odottamaan vielä jonkin
aikaa, ennen kuin pääsevät astumaan sisään lukion uuteen siipeen. Sitä
rakentavan
yrityksen,
“Meistäkin on
tullut alueellinen
koulu, ei pelkkä
Pyhäjoen lukio.
Minusta on
oleellinen
näkökohta, että ei
pidä ajatella vain
kunnan sisällä
olevaa asiaa”
Rakennushollarin, projektiaikataulu on syyskuun loppuun. “Meillä
on haave, että messujen
aikaan siihen voisi tutustua. Toivottavasti ollaan
vähän projektiaikataulua
edellä”, Rajaniemi haaveilee.
Tuleeko lukio vielä joku
päivä laajentumaan tästä lisää? “Tällä hetkellä
ei ole sellaista suunnitelmaa”, Rajaniemi sanoo.
“Nyt keskitytään suunnittelemaan Saaren koulua, jonka osa me ollaan.”
On huomattava, että Pyhäjoen lukio ja Saaren
koulu kuuluvat yhteen
ikään kuin “kampuk-

seen”. Seuraavat mahdolliset rakennussuunnitelmat toteutuvat Saaren
koulun nimellä, todennäköisesti koulun viereiselle
mäelle.
Pyhäjoen lukion tulevaisuus näyttää lupaavalta.
Opiskelijamäärä on viimeisenä neljänä vuotena
vain kasvanut, ja yhden
ikäluokan koko jo kaksinkertaistunut. Aikaisemmin lukiolla saattoi
liikuskella törmäämättä
kehenkään, nyt käytävät
täyttyvät oppilaista.
“Meistäkin on tullut
alueellinen koulu, ei pelkkä Pyhäjoen lukio. Meille
tulee oppilaita varsinkin
Raahen eteläiseltä alueelta. Me ollaan heidän
lähilukionsa. Aikoinaan
Saloisissa oli lukio, Pyhäjoen lukio on nyt korvannut sen lukion roolin.
Minusta on oleellinen näkökohta, että ei pidä ajatella vain kunnan sisällä
olevaa asiaa”, Rajaniemi
pohtii. Lukion oppilaista
hyvin suuri osa alkaa olla
raahelaisia. Monia heistä
kiehtoo yrittäjyyslukion
idea. Pyhäjoen lukiolla on
hyvä maine lähikunnissa
ja muuallakin.

SIVU 6

Teemana rohkeus
koinen tapahtuma. Suu- Jaatinen, Henri Ylikulju
ja Riikka Kylmäoja.
rin nähtävä rohkeuden
osoitus
onkin
siis
lukioPyhäjoen messujen
teemaväri on tänä vuonna laisten oma tahto pistää Mattila on tunnettu
messut pystyyn.
raahelaisena opettajana,
punainen. Se symboloi
kansanedustajana sekä
rohkeutta, joka on tämänkaupunginvaltuutettuna.
kertaisten messujen tee- Rohkeudesta pääsee
kuulemaan
pääesiintyjän
Hänen nettisivuiltaan
ma. Viime vuoden tavoin
pääsee lukemaan hänen
puheen aikana sekä
teemoja on kaksi; tänä
paneelikeskustelussa.
Se
kirjoittamiaan kolumneja
vuonna toisena teemana
on liikunta. Nämä näkyvät käsittelee identiteettikysy- ja kannanottoja. Hiitola,
myksiä, jotka ovat nous- Saaren koulun ja lukion
messujen ohjelmassa:
koulupoliisi, on myös
”Pyhäjoen yrittäjyysvieraanamme on Hannes
monelle tuttu kasvo.
lukio kannustaa
Hyvönen kertomassa aiheista, ja paneelikeskuste- oppilaita ajattelemaan Jaatinen toimii Raahen
Seudun toimittajana ja on
omilla aivoillaan.”
lu koskettaa myös rohtunnettu Raahen teatkeutta.
seet viime aikoina ympäri teripiireissä esimerkiksi
maailmaa puhuttelevaksi näytelmien ohjaajana.
Lukion kakkoset järPyhäjoen vapaa-aikaohaiheeksi. Pyhäjoella ei
jestävät messut lähes
kokonaan itse. Ideointi, aiota jäädä jälkeen, vaan jaaja Riikka Kylmäoja
on työskennellyt paljon
järjestely ja toteutus ovat asiat otetaan suoraan
nuorten parissa. Henri
puheeksi
messuilla
kello
heidän käsialaansa. PyhäYlikulju puolestaan on
joen yrittäjyyslukio kan- 11-12. Seurakuntamme
hyvinvointiohjaaja sekä
kirkkoherra
Jukka
Manustaa oppilaita ajattelelinen saapuu paikalle kes- kuvataiteilija.
maan omilla aivoillaan
kustelun vetäjäksi, hakeja tuomaan omaa persoonaansa työhön. Tämä maan muiden mielipiteitä Lukion kakkoset toivotopetustyyli kulminoituu esille. Mukana kysymyksiä tavat kaikki tervetulleiksi
tutustumaan messujen
Pyhäjoen messuilla. Vaatii pohdiskelemassa ovat
koko ohjelmaan!
suurta oma-aloitteisuutta Hanna-Leena Mattila, Harri Hiitola, Sari
järjestää vastaavan koJANNE NIEMELÄ
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Hanna-Leena Mattila avaa messut
HANNA PELTOLA

Messut avaa tänä vuonna
Keskustan kansanedustaja
Hanna-Leena Mattila. Raahesta kotoisin olevalle Mattilalle vierailu messuilla ja Pyhäjoella ei ole ensimmäinen
kerta. Hän osallistui vuoden
2014 messujen paneeliin,
jossa pohdittiin kuntaliitosta. Tulevilla messuilla paneelin aiheena on “Identiteetti ja
rohkeus”. Mattila kannustaa
nuoria olemaan rohkeasti
omia persoonia ja tuomaan
sen esille muun muassa pukeutumisen ja mielipiteiden
kautta.

Hyvä argumentointitaito tuo
rohkeutta. Pyhäjokisille nuorille lisää rohkeutta tarjoilee
myös lukion yrittäjyysteema.
Se ohjaa oppilaitaan sisäiseen ja konkreettiseen yrittäjyyteen. Mattila on aina
pitänyt kuntalaisia yritteliäinä ja talkoohenkisinä.
Yhdessä tekemisen meininki
siirtyy nuoriin sukupolviin.
Kansanedustaja rohkaisee
jatkamaan työtä ympäri
Suomen.

tila luottaa jo varhaisessa
vaiheessa tapahtuvaan päihdevalistukseen sekä ympäristön esimerkkiin. Nuoret ja
lapset tarvitsevat positiivisia
esimerkkejä päihteitä karttavista julkisuuden henkilöistä. Myös oman lähipiirin
esimerkki ja suhtautuminen
päihteisiin on merkittävä.

ja niitä juodaan kerralla suurempia määriä. Liikunta on
jäänyt nykyihmisen elämäntavan varjoon.

“Urheilu- ja liikuntaharrastukset korreloivat terveellisten elämäntapojen kanssa.
Terve ja hyväkuntoinen ihminen jaksaa tehdä kivoja
asioita. Päihteettömyys ja
kohtuukäyttö ovat tavoiteltavia asioita siksikin, että
päihtyneenä on tehty monia
huonoja valintoja ja silloin
on sattunut paljon surullisia
asioita”, Hanna-Leena Mattila päätyy toteamaan.

“Yhdessä tekeminen ja
ponnistelu yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi on
hieno kokemus. Kannattaa
muistaa, että itse matka on
monta kertaa tärkeämpi
kuin päämäärä. Säilyttäkää
hermot, kohdelkaa toisianne
viserissäkin tilanteissa ystävällisesti ja naurakaa pikku
mokille yhdessä”, hän neuvoo.

“Kaikilla kouluasteilla voisi
järjestää yrittäjyyskursseja.
Koulun arvoissa tulisi yrittäjyyden näkyä siten, että
yhdessä tehdään erilaisia
projekteja ja nautitaan sitten
“Hyvät mielipiteet ovat sel- yhdessä ponnistelun hedellaisia, että ne ovat perustel- mistä”, Mattila kiteyttää.
tuja ja mietittyjä. Kannattaa
myös kuunnella muita, eri- Hän toivookin talouden
laisilla mielipiteillä ja arvo- perusteita käsittelevän op- Terveyden kehitykselle on
maailmoilla olevia ihmisiä”, piaineen läpiviemistä. Siihen vaarallista myös ylipaino.
hän painottaa.
voisi sisällyttää opastusta Ylipainoisten ihmisten määyrittäjyyteen. Yrittäjyys on rä on kasvanut. KansanedusMattila kehottaa käymään ennen kaikkea asenne elä- taja muistelee nuoruuttaan,
keskusteluja erilaisten ih- mään!
kun tilanne oli toisenlainen.
misten kanssa. Oma ääni ja
Limsan juominen tuo hänelnäkemys löytyy, kun miet- Messujen teema on “Roh- le muistoja lapsuusvuosien
tii omaa suhtautumistaan keus ja liikunta”. Uutisissa juhannuksista, jolloin sitä
erilaisiin asioihin. Itseään on kerrottu, että nuorten juotiin juhlan kunniaksi.
voi myös sivistää ja kehittää päihteiden käytön vähene- Nykypäivänä sokerijuomien
lukemalla erilaisia tekstejä. minen on pysähtynyt. Mat- käyttö on arkipäiväistynyt

Lukiolla on ollut nyt täysi
tohina messujen valmisteluissa. Mattila ohjeistaa meitä nuoria malttamaan hermomme.

Yhteisissä kohtaamisissa
on aina läsnä rohkeus, joka
on toinen messujen teemoista. On tärkeää ja rohkeaa
muistaa luoda iloa ympärille hymyillä ja ystävällisillä
sanoilla. Hanna-Leena Mattilan sanoin: “Rohkeutta on
mielestäni se, että pyrkii parantamaan maailmaa!”
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Impolan kasvitila on hampun viljelyn uranuurtaja
lokakuun vaihteessa pitkään korteen, jotta varPirkanmaalla, Sastama- ren sitkeä kuitu ei tuki
lassa sijaitsevalla Impolan leikkuupuimuria.
kasvitilalla viljellään tänä
vuonna kauraa, ohraa, Puinnin jälkeen siemeranskalaisia vihreitä lins- net kuivataan ja varastoisejä, soijaa sekä hamp- daan siiloihin. Sieltä ne
pua. 1800-luvun lopulta jatkavat matkaansa lajitalkaen tila on kuulunut teluun ja edelleen pussisamalle suvulle. Kaarlo tettaviksi kuorintaan tai
Impola on toiminut tilalla öljynpuristukseen.
yrittäjänä vuosituhannen Impola kertoo hampvaihteesta. Maatilayritys puöljyn sisältävän hyviä
saapuu messuille esit- sekä biologisesti arvoktelemään toimintaansa kaita rasvahappoja kuten
ja tuotteitaan. “Meiltä gammalinoleenihappoa
löytyy monenlaisia tuot- (GLA) ja stearidonihapteita
elintarvikkeista poa (SDA). Lisäksi öljy
kosmetiikkaan. Hamp- sisältää runsaasti antipuöljy, siemenet ja rouhe oksidantteja muun muovat suosituimpia, mutta assa e-vitamiinia ja kamyös mysli ja hamppu- roteeneja. “Hamppuöljy
kaurapuuro on otettu on erinomainen ihonhoihyvin vastaan”, viljelijä dossa. Moni atoopikko
on saanut merkittävää
Kaarlo Impola kertoo.
apua tuotteen käytöstä.
Viljelykierrossa tilalla Hampun proteiini on laaon ollut myös härkäpa- dukasta ja helposti imeypua ja camelinaa. Impo- tyvää. Proteiini sisältää
lan tilan camelinaöljyä kaikkia ihmisen tarvitlöytyy tilan nettisivujen semia aminohappoja eikä
lisäksi S-ryhmän kaup- proteiini tarvitse imeytyäkseen prosessointia.
pojen hyllyiltä.
Lisäksi siemenessä on
Suomessa on ollut ham- runsaasti hyvää kuitua,
pun pienviljelyä jo ai- mikä edistää vatsan toiemmin, mutta Impolan mintaa”, Impola sanoo
Kasvitila on alan uran- hampun hyödyistä. Öljy
uurtaja. Hampun viljely pullotetaan ja sivutuotalkoi siellä 2010. Perhe- teena syntyvästä niin
tilalla on töissä Impolan sanotusta puristekakusta
lisäksi hänen vaimonsa jalostetaan hamppurouKaija-Leena. Parin kak- hetta ja -proteiinia.
HANNA PELTOLA

si aikuista lasta työskentelevät tilalla mahdollisuuksiensa
mukaan.
Kiireisimpinä
aikoina
apuna on myös muita,
mutta vakituista ulkopuolelta palkattua työvoimaa ei ainakaan toistaiseksi ole.
Öljyhamppu on yksivuotinen kasvi. Siementuotantoon tarkoitetun
lajikkeen kylvöajankohta
on keväällä, hyvin lämmenneeseen
maahan.
Sen viljelyssä ei käytetä kasvinsuojeluaineita.
Tästä syystä onnistunut
ajoitus on tärkeä, etteivät rikkakasvit kerkeä
vallata alaa hampulta.
Hamppu puidaan syys-

Tilalla viljelty hamppu on öljyhamppua. Se
ei sisällä päihdekäytössä
olevan hampun tavoin
THC:tä. Öljyhamppua ei
voi siis käyttää päihtymistarkoituksissa. Ennakkoluuloja Impola on
kohdannut jonkin verran, mutta kasvin tunnettavuuden myötä myös
ihmisten tieto aiheesta
on kasvanut. “Viljelyä
valvotaan Ely-keskusten
toimesta tarkkaan, jotta varmistetaan käytettyjen lajikkeiden olevan
sallittuja. Käytännössä
Suomessa käytetään siementuotantoon vain yhtä
lajiketta, Finolaa, mikä
onkin kotimainen lajike”,
hän selventää.

Kuvaaja: Martti Heikkilä

Yrittäjät Kaija-Leena ja Kaarlo Impola tulevat messuille esittelemään hampputuotteita.

Messujen rohkeus-teema näkyy myös Impolan
kasvitilalla. Kaarlo Impola muistuttaa kaiken
yritystoiminnan vaativan rohkeutta ja etenkin
sitkeyttä: “Kilpailu markkinoilla on tänä päivänä
niin kovaa, että helppoja
tai varmoja menestystarinoita ei juuri ole. Yrittämään lähtiessä pitää
olla rohkea ja rohkeutta
pitää olla myös muuttaa
yritysstrategiaa, jos tarve
vaatii.”
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Motivaatiopuheita ja elämänohjeita
Kuvaaja: Tomi Rehell

Hannes Hyvönen pitää huolta kunnostaan myös jääkiekkouran jälkeen.

JANNE NIEMELÄ

Rohkeuden etsiminen
voi usein olla vaikeaa.
Mistä löytää sisua pärjätä
työvuorten alla, itsevarmuutta esiintyä semmoisena kuin on tai halua
tehdä muutos omaan ja
muiden elämään?
Näihin osaa vastata
Hannes Hyvönen, messujen pääesiintyjä. Hän
astelee lavalle kertomaan
meille kuulijoille rohkeudesta, läheisten merkityksestä sekä liikunnan
vaikutuksesta
hyvään
elämään.
Hyvönen oli jo 90-luvulla tunnettu hahmo, sillä
hän pelasi niinä aikoina
SM-liigassa joukkueissa Oulun Kärpät, TPS,
Espoon Blues ja HIFK.
2000-luvun alussa tie vei
Amerikkaan asti, ja Hyvönen pelasi yhden kau-

den
NHL-joukkueessa
Columbus Blue Jackets.
Sen jälkeen Hyvönen on
pelaillut ympäri maailmaa, Ruotsin ja Sveitsin
liigassa sekä idän liigassa
KHL:ssä. Vuosien varrella joukkueita on kertynyt
hyvin monta. “En minä
niitä kaikkia itsekään
muista”, Hyvönen naurahtaa.

asioista on myöntää itselleen, että on masentunut
ja tarvitsee muiden apua.
Vaatii paljon rohkeutta
myöntää, että itselleen
on kehittynyt mielenterveysongelma.
Hyvönen löysi motivaationsa elämänsä muuttamiseen hänen lapsistaan:
“Halusin olla heille hyvä
isä. Halusin olla mahdollisimman kauan läsnä
heidän elämässään.” Mikään muu ei vaikuttanut
yhtä paljon päätökseen,
joka toi Hyvösen elämän
takaisin raiteille. “Vuoden 2015 hoitojen jälkeen
tein totaalisen elämänmuutoksen. Siitä rupesin
pikkuhiljaa rakentamaan
ja tähän päivään asti on
ollut tasaista nousukiitoa
parempaa kohti.”

2010-luvulla Hyvösen
ura ammattiurheilijana
alkoi pikkuhiljaa olla ohi.
Hän joutui elämässään
jonkinlaiseen tyhjiöön,
kun ei osannut elää ilman
jääkiekkoa. “Olin ihan
pohjalla parisen vuotta.
Oli paha masennus, alkoholia, huumeita, lääkkeitä.” Hyvöselle oli hyvin
vaikeaa nousta pohjalta
ylös. Monet muutkin masennuksen läpi eläneet
ihmiset osaavat kertoa, Päätös mullisti hänen
että masentuneelle ihmi- elämänsä
kokonaan,
selle yksi haastavimmista ja nyt hänellä on uusia

unelmia tavoiteltavana.
Oman parantumisensa
jälkeen tunne muiden
auttamisesta ja motivoimisesta on ollut vahvasti läsnä. Hän haaveilee
motivaatiopuhujana toimimisesta, ja ura on jo
aluillaan: “Vielä en ole
puheita pitänyt missään,
homma on justiinsa
aluillaan. Olen ollut yhteydessä yrityksiin, jotka tämmöisiä esityksiä
myyvät ja laittavat eteenpäin. Siitä ei ole kauaa, ja
nyt alkaa vasta arki rullata Suomessa, kun alkaa
kesäloma olla pikkuhiljaa
ohi. Tavoitteena olisi nyt
esiintyä yrityksissä, kouluissa, teidän messuilla,
ihan missä vaan, missä
pääsee motivoimaan ihmisiä.” Tämä tarkoittaa,
että Hyvösen puheita voi
parhaassa tapauksessa
kuulla messujen jälkeen
muuallakin. Hyvönen ei
tahdo, että kukaan jäi-

Faktalaatikko:
Nimi: Hannes Hyvönen
Ikä: 44
Kotipaikka: Oulu
Ura: entinen jääkiekkoilija, motivaatiopuhuja
Pelannut liigoissa: NHL, SM-liiga, Ruotsin SHL,
Sveitsin NL, KHL ja AHL
Mitalit: 3 SM-kultaa, 2 SM-hopeaa, KHL-mestaruus,
2 SHL-hopeaa, MM-pronssi
Esiintynyt tv-ohjelmissa: Tehtävä Lapissa,
Selviytyjät Suomi, Gladiaattorit, Fort Boyard Suomi

si samanlaiseen tilanteeseen kuin hän. Siksi
motivaatiopuheiden pitäminen hänelle on tärkeä
asia: “Se on kyllä aika
siistiä.”
Miten omaa rohkeutta voi kehittää? “Pitää
olla läheisiä, joihin voi
luottaa”. Hyvösen mielestä tärkein asia oman
rohkeuden kasvattamiseen ovat läheiset, jotka
tukevat sinua ja uskovat
sinuun. Ilman luotettavia ystäviä hän ei olisi

itsekään pärjännyt. Hyvösellä on toinenkin tärkeä viesti kerrottavana
kaikille rohkeutta etsiville lapsille, nuorille ja aikuisille: “Ole oma itsesi”.
Kun ihmisellä on luotettavien läheisten muodostama ympäristö, jossa voi
esiintyä omana itsenään,
on paljon helpompi tuntea olonsa itsevarmaksi
ja rohkeaksi.

SIVU 10

Pyhäjoen Messut 2019

Pyhäjoen Messut 2019

SIVU 11

SIVU 12

Pyhäjoen Messut 2019

SIVU 13

Pyhäjoen Messut 2019

050 5921456

SIVU 14

Pyhäjoen Messut 2019

Pyhäjoen Messut 2019

Pidetään huolta ihan jokaisesta!
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Edullisesti
loppuviikkoon!
Tarjoukset
voimassa
torstaista
sunnuntaihin
23.-26.5.2019.
Edullisesti
loppuviikkoon!
Tarjoukset
voimassa
12.-15.9.2019
ellei toisin
mainita.
ERÄ! Hätälä Tuore Norjan
lohifilee A-leikattu

9

99

Punainen paprika Puola

/kg

2 fileetä/talous

Atria Nauta-Viljapossun jauheliha 400g

5

00

1

2

ATRIA Itämaiset mikroateriat 350g

2pkt

(6,25/kg)

99
kg

89
KPL

(8,26/kg)

Yksittäin 2,75/pkt (6,88/kg)

10 00

Kulta Katriina Jauhetut kahvit 450-500g

3 PKT

(6,67-7,41/kg)

Yksittäin 3,49/pkt (6,98-7,76/kg)

Tumma luumu Puola

0

79kg

1

49

10

PIRKKA Calluna 13cm Saksa

rs

(1,49/kg)

PLUSSAKORTILLA!

5

90

Yksittäin ja ilman plussakorttia
3,25-3,95/pkt

Haribo Makeispussit 120g

2

PLUSSAKORTILLA!

50
2PS

(10,42/kg)

Yksittäin 1,45-1,65/ps
(12,08-13,75/kg)

00

3KPL

Yksittäin 3,99/kpl

Syyskuun kestoedukkaat voimassa 25.9.2019 asti.
Serla Hellä WC-paperi
8rl ja talouspyyhe 4rl
design

99
kpl

(6,52/kg)

Conference Päärynä Hollanti
1kg

1

OMASTA UUNISTA! Vaasan
Kaurasko kauraleipä 305g

5

FAST Rox, Nix, Nax ja Max proteiinipatukat 35-55g

00

3 KPL

(30,30-47,62/kg)

(1,20/l)
Yksittäin
ja ilman
plussakorttia 1,85-1,89/kpl
(33,64-52,86/kg)
Palvelutiski arkisin 9-18
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Seurakunta tiedottaa
Syntymäpäiväjuhla
4-vuotiaille, 70-vuotiaille ja 80-vuotiaille seurakuntatalolla to 12.9.
klo 18 alkaen. Kutsut
lähetetty aikaisemmin.
Messu su 15.9. klo 10
kirkossa.
Omaishoitajien Pisara-ryhmän retki Himangalle Kissankello Kievarilaan ma 16.9. Lähtö
Sarpatista yhteiskyydeillä klo 12.
Raamattupiiri aloittaa
ma 16.9. klo 18 Sarpatissa. Tervetuloa mukaan !

9.00 Tulokahvit,
9.30 Alustus ja keskustelu: ”Rakkaudesta Raamattuun - Raamattuharrastus ja elämän arki”,
Harri Joensuu, 11.30
Lounas,
12.15 hiippakunnan lähetysterveisiä, Mika Katajamäki,
12.45 Alustus ja keskustelu: ”Exodus-kertomuksen avaamia näkökulmia”, Rami Niemi,
14.15 Päätössanat ja
-virsi, Pohjanmaan Pipliaseuran pj Teemu Kakkuri,
14.30 Lähtökahvit
Tapahtuman lounas on
edullinen ja siitä ylijäävät tulot ohjataan raamattulähetykselle. Jos
tulette isommalla porukalla – kuten toivon
– ilmoittakaa määristä
seurakunnan keittiöpalveluihin irja.kapyla@evl.
fi tai 044 700 2431.

Päiväkerhot toimivat
viikoittain seurakunnassa. Päiväkerho puh. 050
441 6095 tai piia.kaivosoja@evl.fi
Perhekerho viikoittain
keskiviikkona Sarpatissa
klo 10-12. Aiheena ke
18.9. Keppariaskartelu Sanajumalanpalvelus
jatkuu.
su 22.9. kirkossa klo 10.
Kirkkokuoro kokoontuu keskiviikkoisin klo
18.30 – 20 seurakuntatalolla. Uusia laulajia otetaan mielellään
mukaan. Yhteydenotot
Anna-Maria Togbenou
p. 050 305 9490.
Lapsikuorot kokoontuvat kouluilla seuraavasti: Pirttikoskella keskiviikkoisin klo 11.10
– 11.40, Yppärissä torstaisin klo 11.00 – 11.30
sekä Parhalahdella perjantaisin klo 11.10 –
11.30. Laulajia mahtuu
kaikkiin kuoroihin vielä
lisää. Ilmoittautumiset
Anna-Marialle.
Pohjanmaan
Pipliaseuran raamattupäivä Oulaisissa lauantaina
21.9.2019. Oulaisten
seurakuntakoti, Oulaistenkatu 59.

RY:
Naistenilta to 12.9. klo
18.30 Kaija-Leena Impolalla
Raamattuluokka
pe
13.9. klo 19 Risto Kalliokoskella
Kerho la 14.9. klo 11
ry:llä
Seurat su 15.9. klo
16 ry:llä, Eero Hintsala,
Usko Ojala
Hartaus ti 17.9. klo
13.30 Jokikartanossa,
Matti Pahkala
Ompeluseurat pe 20
9. klo 18.30 ry:llä, Jouko Piilola
NuPe pe 20.9. klo 20
ry:llä
Pyhäkoulut su 22.9.
klo 12 Arttu Pisilällä ja
Joel Nuoralalla
Kaikki ovat tervetulleita seuroihin.
www.rauhanyhdistys.
fi/pyhajoki

Pyhäjoen seurakunta, Vanhatie 27, Pyhäjoki, puh. 08 439 5400.
Kirkkoherranvirasto
avoinna MA 8-12, TI 1216 ja TO 11-14.
Muuna aikana papisto
päivystää puhelimitse.
Tarvittaessa voitte ottaa yhteyttä papistoon:
kirkkoherra Jukka Malinen p. 040 505 0016
ja
seurakuntapastori
Olli Luhtasela p. 050
3288 107

Järjestöt toimivat
Eläkeliitto Pyhäjoen yhdistys ry
Pyhäjoen maa-ja kotitalousnaiset
ma 16.9. Äijäkööri Iltaruskossa klo
17.00
ma 16.9. Käsityökerho
Sarpatissa klo 12.00

MLL:n perheliikuntakerho maanantaisin klo 18-19 monitoimitalolla, käytössä kaksi lohkoa.
Voit tulla lastesi kanssa liikkumaan.
Käytössä on hallin liikuntavälineet.
Perheliikuntakerhoon osallistuminen ei
edellytä MLL:n jäsenyyttä, mutta voit
liittyä jäseneksi osoitteessa; MLL-> Liity jäseneksi. Voit seurata meitä myös
facebookissa; Mll:n perheliikuntakerho
www.pyhajoenseura- Pyhäjoki.

kunta.fi
Kirkkokuoroon otetaan uusia laulajia
Pyhäjoen seurakunnan
kirkkokuoro on aloittanut taas harjoitukset.
Kuoro kokoontuu harjoituksiin keskiviikkoisin
klo: 18.30–20.00 seurakuntatalolla. Kuorossa
lauletaan monenlaista
hengellistä
musiikkia
yleensä
neliäänisesti.
Kuoro esiintyy syksyn
aikana 5-6 kertaa lähinnä jumalanpalveluksissa. Tulevana syksynä
on tulossa muun muassa piispan messu, jossa
kirkkokuoro laulaa yhdessä lapsikuoron kanssa. Kuorossa on mukana
jo mukavasti laulajia,
mutta uusia mahtuu mukaan. Pääsykoetta ei ole,
vaan kaikki kuorolaulusta kiinnostuneet voivat
tulla mukaan. Lisätietoja
voi kysellä kanttori Anna-Maria Togbenoulta
(050-3059490).
			

Mannerheimin lastensuojeluliiton
Pyhäjoen yhdistyksen
syyskokous 1.10.2019 Pizzeria Marmariksessa klo 18.00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä valitaan yhdistykselle
uusi puheenjohtaja. Tervetuloa! Kahvi/pizzatarjoilu!

Syysmessut monitoimitalolla lähestyvät! Mekin olemme syysmessuilla 21.919 .
Tuothan leivonnaisia myyntipöytään,
oman valintasi mukaan (leipää, rieskaa,
pullaa, kakkuja ym) !
Tuotteet pe klo 17 mennessä Liisalle tai suoraan la messupaikalle! Iloisiin
näkemisiin !
Perinteinen syysretki tehdään Ouluun
18-21.10.2019. Yöpyminen idyllisessä
De Gamlas Hem hotellissa, perjantaina
teatteri: Pohjoisesta tuulee.
Ilmoittaudu mukaan 17.9.2019 mennessä Annelille puh 0404115061
Raahen seudun Omaishoitajat ja
Läheiset ry
Pyhäjoen omaishoitajien retkipäivä Kievarila Kissankelloon Himangalle
ma 16.9., yhteislähtö kimppakyydein
Sarpatista klo 12, ennakkoilm. 12.9.
mennessä p. 050 3318 398/Lea tai
OmaisOivan työntekijöille: p. 044 551
6803/Riitta, p. 044 551 6804/Milla.
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Raahen Fysioterapia
- Fysikaaliset hoidot
- Hieronta, 'BTDJBhieronta
- Liikehoidot/lääkintävoimistelu
- Veteraanikuntoutus
- Tapaturmien jälk. kuntoutus
- Myös urheilijoiden lihas huollot, ym. kokemuksella

Fysioterapeutit:
• Päivi Salomäki
• Juha-Pekka Salomäki
• Mari Mikkola
• Santtu Salomäki
• Tiia Kuokkanen
• Meri Suvanto
Toimisto/Kuntosali:
• Lea Murtovaara

KUNTOSALI
AVOINNA

ma–to 8–20, pe 8–16
Omalla avaimella myös
muina aikoina.
Ohjaaja paikalla: Naisille
ma, ke, to, pe 8–16, omat
ti 12–20
vuorot

26
Ammattitaidolla Pajuniityntie
p. 226 444, 0440 226 444

(Sähkö-Hännisen talo )
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Kylmäkonehuolto
KylNik Oy
p: 044 3461047
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Jätevesijärjestelmät
edullisesti läheltä!
Suunnittelu, lupa-asiat
sekä toteutus.
Myös salaoja- ja
hulevesityöt.

Tmi: Pertti Lindelä
040 1723707

Pyhäjoen Messut 2019

SIVU 23

SIVU 24

Pyhäjoen Messut 2019

