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Pyhäjoen Messut 
2018

Lauantaina 22.9. kello 10 - 17

Pyhäjoen Monitoimitalo Koulutie 7

Mari-Leena Talvitie kello 10.30

Sita Salminen kello 13.00
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Syysmessut on yrittäjyyslukion 
oppilaiden työnäyte

Pyhäjoen Messujen virallinen 

MESSULEHTI
13.9.2018

PAINOPAIKKA
Kaleva Oy, Oulu

Emme vastaa puhelimitse tulleiden ilmoi-
tusten virheistä. Lehden vastuu ilmoituksen 

poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattunees-
ta virheestä rajoittuu enintään maksetun 

määrän palauttamiseen. Muistutus virheel-
lisestä ilmoituksesta on tehtävä seitsemän 

vuorokauden kuluessa julkaisupäivästä.

Elina Mattila, puh. 044 2020 977
Milja Raitanen, puh. 044 2136 195

Päätoimittajat:        Elina Mattila
          Milja Raitanen

Taittajat:         Matti Sarpola
          Karim Sarpola

Mainosvastaavat:   Iida Halunen
          Oona Korpela

Etusivun 
taustakuva:       Matti Rautakoski

Avausaukeaman 
taustakuva:           Elina Mattila

20 300 kpl

Pyhäjoki, Raahe, Kalajoki, 
Merijärvi 

Monitoimitalo
Koulutie 7

86100 Pyhäjoki
messut.pyhajoki.fi

Pyhäjoen Lukio
Koulutie 8

86100 Pyhäjoki
lukio.pyhajoki.fi

Pyhäjoen yrittäjyyslukion 24. 
syysmessujen valmistelut ovat 
loppusuoralla. On ollut ilo seu-
rata nuorten aktiivisuutta ja 
paneutumista messujärjestelyi-
hin. Jo keväällä sain olla muka-
na seuraamassa yrittäjyysiltaa, 
jossa messutiimi kertoi orga-
nisoitumisesta ja järjestelyistä. 
Tapahtumasta huokui tekemi-
sen meininki.

 Ensimmäisen vuosikurssin op-
pilaat esittelivät omat tiiminsä 
ja tiimiensä tavoitteet. Mainos-
tiimi kertoi messulehden myyn-
nistä. Messulehti on tärkeä osa 
koko messujen markkinointia ja 
taloutta. Taloustiimin tehtävä-
nä on huolehtia messujen talo-
udellisten tavoitteiden saavut-
tamisesta. Viestintävastaavat 
esittelevät messuja lähialueen 
lukioihin ja huolehtivat yhte-
yksistä muihin medioihin. On 
ollut ilahduttavaa nähdä kuinka 
positiivisesti ”isot lehdet” suh-
tautuvat yhteistyöhön. Some-
tus on nykyaikaa ja olen saanut 
matkan varrella tutustua myös 
tubettajien ammattikuntaan.

Päätoimittajat vastaavat mes-
sulehden kokonaisuudesta. He 

ovat olleet etukäteen yhtey-
dessä messujen avaajaan ja tu-
tustuneet paneelikeskustelun 
sisältöön ja keskustelijoihin. Pa-
neelikeskustelun teema, Pyhä-
joki – tulevaisuuden kunta, ilah-
duttaa suuresti. Nuoret ottavat 
näin vastuuta oman kuntansa 
tulevaisuuden kehittämistä ja 
tuovat areenalle monipuolisen 
”raadin” keskustelemaan Pyhä-
joen tulevaisuudesta.

Kahvilatiimi tarvitaan vierai-
den palvelemiseen. Luvassa on 
”perushyvän” kahvilan tarjonta. 
Kannattaa vierailla kahvilassa ja 
arvioida nykynuorten leivon-
tataidot ja makumieltymykset. 
Tekniikkatiimi vastaa siitä, että 
kaikki messuihin liittyvä tek-
niikka toimii moitteettomasti. 
Muotinäytöstiimi vastaa siitä, 
että yksi messujen kestosuo-
sikki eli muotinäytökset onnis-
tuvat. Luvassa on uutta ilmettä 
ja uusia avauksia. Sponsoritiimi 
on taloustiimin tärkeä kumppa-
ni. Hyvät sponsorit ovat tietys-
ti kullanarvoisia koko messujen 
onnistumisen kannalta. Looshi-
tiimi järjestelee näytteilleaset-
tajien olosuhteet kuntoon ja 
sellaiseksi, että messuille on 

mukava tulla ja messuilla viih-
dytään. Ohjelmatiimi huolehtii 
vieraiden viihdyttämisestä ja 
hyvästä ohjelmasta. Luvassa on 
hauskaa tekemistä kaikenikäi-
sille.

Projektipäälliköt huolehtivat 
siitä, että messuprojekti etenee 
tavoitteiden mukaisesti. Viime 
viikon ennakkoesittelyn perus-
teella tuli vahva vaikutelma sii-
tä, että luvassa on jälleen hyvä 
tapahtuma ja onnistuneet mes-
sut. Erityisen ilahtunut olen yh-
teistyön tekemisen ilmapiiristä 
– nuoret ovat ennakkoluulot-
tomia ja rohkeita. Kannustavat 
opettajat ovat avainasemassa, 
kun he tukevat nuoria eteen-
päin.

Nyt on meidän messuvierai-
den aika varmistaa, että mes-
sut onnistuvat hyvin. Tulemalla 
paikalle ja nauttimalla tapahtu-
masta syntyy moninkertainen 
ilo. Olette kaikki sydämellisesti 
tervetulleita Pyhäjoen yrittä-
jyyslukion Messuille 2018!

Kunnanjohtaja
Matti Soronen

Pyhäjoen Messut tulevat taas
MILJA RAITANEN

Koulut ovat alkaneet, ilmat 
kylmenneet ja puut saavutta-
neet kauniin väriloistonsa. On 
tullut syksy ja Pyhäjoen pe-
rinteisten Syysmessujen aika. 
Messut ovat yrittäjyyslukion 
toisen vuoden opiskelijoiden 
järjestämä Pyhäjoen suurin 
vuosittainen tapahtuma, joka 
pidetään jo 24. kerran. Aikai-
sempien vuosien tavoin mes-
sutiimit ovat työskennelleet 
kovasti, jotta kaikki olisi valmis-
ta kymmeneltä lauantaina 22. 
syyskuuta. Tuolloin Monitoimi-
talo ja sen ympäristö täyttyvät 
näytteilleasettajista, esiintyjis-
tä ja tuhansista messuvieraista. 
Tule sinäkin mukaan!

Vaikka tämän vuoden messut 
noudattavat pääosin perinteis-

tä kaavaa, puhaltavat messuilla 
myös uudet syystuulet. Tapah-
tuman avaajana ja suojelijana 
toimii Kokoomuksen kansan-
edustaja Mari-Leena Talvitie. 
Teemoja on edellisvuosista poi-
keten kaksi: turvallisuus ja nuor-
ten kulttuuri. Teemoihin pohja-
ten messuilla käydään Pyhäjoki 
- tulevaisuuden kunta -aiheinen 
paneelikeskustelu. Pääesiintyjä-
nä on tubettaja Sita Salminen. 
Päälavalla nähdään kolme eri-
laista muotinäytöstä, joista yksi 
liittyy turvallisuuteen, toinen 
nuorten kulttuuriin ja kolmas on 
perinteinen juhlamuotinäytös. 
Tanssiesityksen tarjoaa tänä 
vuonna Raahen Naisvoimisteli-
joiden Okeanidit-ryhmä. Lisäksi 
messuilla on kymmenien yritys-
ten myyntikojuja kierrettäväksi. 
Kun nälkä yllättää, voi poiketa 
messukahvilaan syömään ja 
kuuntelemaan livemusiikkia. 

Todella monipuolinen ohjelma 
ja aktiviteettialue varmistavat 
sen, että jokainen löytää mes-
suilta mieleistänsä tekemistä.

Syysmessujen järjestäminen 
on jatkuva perinne, joka erottaa 
Pyhäjoen lukion muista Suomen 
lukioista. Vuoden 2018 messu-
jen valmistelu alkoi vuosi sitten, 
kun edellisvuoden messutiimit 
esittelivät työtä lukion ensim-
mäisen luokan opiskelijoille. 
Heidät valittiin kiinnostuksen 
kohteiden mukaan tiimeihin, 
jotka vastaavat kukin omas-
ta osa-alueestaan. Kuluneen 
vuoden ajan messutiimit ovat 
työskennelleet ahkerasti ja hoi-
taneet jokaisen tarvittavan teh-
tävän yhteistyönä. Pian kaikki 
on valmista ja on aika avata 
Syysmessujen ovet.

Messuprojekti on keskeinen 

osa yrittäjyyslukion ideologiaa: 
nuoret oppivat projektin aika-
na yhteistyötaitoja, vastuun 
kantamista ja asioiden aikatau-
luttamista. Luottamus omaan 
tekemiseen kasvaa ja yhteis-

henki paranee - messuprojektin 
jälkeen vuosiluokan oppilaat 
ovat kuin yhtä suurta perhettä. 
Messuista saaduilla varoilla op-
pilaat lähtevät opintomatkalle 
keväällä 2019. Messuprojekti 

opintomatkoineen on yksi lu-
kioajan merkittävimmistä koke-
muksista, joka jää varmasti jo-
kaisen projektiin osallistuneen 
mieleen!
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Kiitämme yhteistyöstä:

 MESSUJEN 
SOMET

Twitter:
@MESSUTPYHAJOKI

Instagram:
@PYHAJOENMESSUT 2018

Facebook:
PYHÄJOEN MESSUT

Viime keväänä luokkamme oli 
uuden edessä, kun pääsimme 
hakemaan messuorganisaation 
rooleihin. Ihan yhtäkkiä olikin 
meidän vuoromme järjestää 
Pyhäjoen suurinta vuosittais-
ta tapahtumaa. Ajatus meistä 
järjestämässä Pyhäjoen Syys-
messuja tuntui aluksi kaukaisel-
ta. Kun työt saatiin polkaistua 
käyntiin ja projekti on jatkunut 
reilut puoli vuotta, tuntuvat 
messut jo aivan omalta. Alusta 
asti olemme olleet täynnä intoa 
ja halua jättää oma jälkemme 
hienoon ja pitkään messuhisto-
riaan. 

Messuprojektin aikana olem-
me päässeet kokemaan monia 
unohtumattomia hetkiä. Yrit-
täjyysilta viime keväänä oli hie-
no startti projektille. Monesti 
olemme tunteneet kiitollisuut-
ta lukiotamme kohtaan, joka 

on mahdollistanut meille näin 
upean kokemuksen. Saamme 
kokeilla yrittäjyyttä ja työn te-
kemistä käytännössä. Meille on 
annettu suuri vastuu ja sen kan-
tamisessa onkin tapahtunut iso 
edistys projektin edetessä. 

Haluamme kiittää kaikkia mes-
suorganisaation jäseniä; jokai-
nen teistä on tuonut projektiin 
oman panoksensa. Me olemme 
oppineet, että messut eivät 
ole vain muutaman ihmisen työ 
vaan tulos on paras silloin, kun 
koko ryhmä on sitä yhdessä 
tekemässä. Suuri kiitos kuuluu 
myös opettajille, jotka ovat tu-
keneet ja ymmärtäneet meitä 
kiireiden keskellä ja tietysti kun-
nalle, joka mahdollistaa meille 
lukiolaisille näin ainutlaatuisen 
tilaisuuden nousta näkyväksi 
osaksi Pyhäjokea. 

Vastuu kasvattaa

Kiitämme yhteistyöstä kaik-
kia yrityksiä, jotka ovat läh-
teneet mukaan messujen jär-
jestämiseen sponsoroimalla ja 
saapumalla paikalle itse mes-

supäivänä. Lisäksi toivotamme 
jokaisen messulehden lukijan 
tervetulleeksi Pyhäjoen Mes-
suille 2018. Eihän messupäivä 
olisi mitään ilman vierailijoita. 

Lämpimästi tervetuloa!

Projektipäälliköt
Venla Impola ja Olga Similä 

Hinnasto

Sisäänpääsy:

Aikuiset 4€

Alle 12-vuotiaat 3€

Alle 5-vuotiaat 
ilmaiseksi

Ohjelma:

Aktiviteettialue 
4€ / päivä

Escape room 
5€ / kerta

Pelihuone 
3€ / päivä

Pattijoen puutarha

S-Market Pyhäjoki

Tytöt odottavat messuja luottavaisin mielin.
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PYHÄJOEN MESSUORGANISAATIO 2018

Projektipäälliköt
Venla Impola
Olga Similä

Viestintävastaavat
Katariina Soronen
Aliisa Impola

Mainospäälliköt
Iida Halunen
Oona Korpela

Mainostiimi
Eemeli Rantala
Matti Sarpola
Karim Sarpola
Juho Hummasti

Looshi- ja Markkina-
vastaavat
Sofia Sipilä
Saara Pehkonen
Anna Tuuttila

Sponsoritiimi
Valtteri Martin 
Nea Korpela
Matti Rautakoski

Ohjelmavastaavat 
Oona Pisilä
Jenna Pietilä

Päätoimittajat 
Milja Raitanen
Elina Mattila

Graafiset Suunnittelijat 
Karim Sarpola
Matti Sarpola

Talousvastaavat 
Meeri Kivimäki
Tuuli Luimula

Kahvilapäällikkö
Venla Eskola

Kahvilatiimi
Tuuli Luimula
Milja Raitanen
Meeri Kivimäki
Iida Halunen

Muotinäytösvastaavat 
Nea Korpela
Maria Autio

Tekniikkapäällikkö 
Juho Hummasti

Tekniikkatiimi 
Riku Lind
Teemu Aittola
Daniel Råman

Koulun oppitunnilla oli pu-
huttu nuorisokulttuurista. Yksi 
pojistamme oli kiinnostuneena 
oppituntia kuunnellut ja kotiin 
tullessaan hän kysyi. ”Isä, kun 
sinä olit nuori, oliko silloin nuo-
risokulttuuria?”

Oli toki! Se oli vähän erilaista 
kuin 2000-luvulla, puhumat-
takaan siitä, millaista se on tä-
nään. Aika muuttuu nopeasti ja 
kulttuuri sen mukana.

Kulttuurissa on kysymys siitä, 
miten elämää eletään ja miten 
elämää eletään myös vapaa-
ajalla. Tekninen kehitys vaikut-
taa kulttuurin muokkautumi-
seen ja aina uudet sukupolvet 
ja ikäluokat muuttavat kulttuu-
ria omakseen, kun huomaavat 
omat mahdollisuutensa.

Joskus näyttää siltä, että en-
nen eletyllä ja nykyisellä ei 
ole paljoakaan yhteistä. ”Te 
ette tajuu”, on sanonta, mitä 
on kuultu, kun vanhempi su-
kupolvi ei tiedä, missä tänään 
mennään. Sanonnassa on kyllä 
jotain tutun kuuloista. Olen it-
sekin käyttänyt sitä, kun aikoi-
nani omien vanhempieni kanssa 
keskustelin siitä, miten elämääni 
tahdon elää. Samoin äänenpai-
noin sanoin: ”Te ette tajuu”, 
kuin olen kohdalleni kuullut.

Maailman on muututtava ja 
muutokseen on tartuttava. 
Nousevat sukupolvet voivat 
parhaiten uudet mahdollisuu-
det käyttää, koska ovat kasva-

Turvallisesti eteenpäin muuttuvassa ajassa

neet uuden ympäröiminä. On 
hyvä kuitenkin muistaa, että 
kaikki nykyinen rakentuu van-
han pohjalle. Uudet innovaatiot 
sen varaan, minkä vanhat suku-
polvet ovat rakentaneet.

Vähätellen voi joku sanoa, 
että miten te ymmärtäisitte, 
kun teillä ei ollut. Aivan! Eri ai-

kakausilla moniakaan nykyajan 
mahdollisuuksia ei ollut, joten 
ne piti keksiä. Joku sen sanoitti 
näin: ”Silloin suurta osaa tekno-
logiasta ei ollut, joten meidän 
piti keksiä se.” Tälle perustuu 
kehitys, uutta on löydettävä, 
mutta se rakentuu vanhan poh-
jalle.

Tämän arvostaminen luo tur-

vallisuutta. Mikään sukupolvi 
ei ole yksin uutta oivaltava su-
kupolvi, vaan olemme osa ajan 
historiaa. Ajan, jonka Jumala on 
luonut. Hän myös kutsuu kun-
kin elämään omaa aikakauttaan.

Turvallisuutta muuttuvassa 
ajassa luo se, että on jotain 
muuttumatonta ja kestävää - 

Jumalan sana ja sen elämää kan-
tavat arvot eivät ajan saatossa 
muutu. Ne ovat elämänarvoja, 
jotka meille on annettu jo luo-
misen alkuhetkillä. Niiden äärel-
le voi aina palata, ne kestävät ja 
kantavat aikojen läpi.

Kiitos jälleen kerran teille lu-
kion oppilaat, että olette meil-

le kaikille tekemässä messuja, 
joka tuo näkyville teidän osaa-
mistanne ja taitoja, joihin me 
vanhemmat saamme aikanaan 
nojata.

Pyhäjoen Kirkkoherra
Jukka Malinen
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MILJA RAITANEN

Pyhäjoen Messujen pääesiin-
tyjänä nähdään tänä vuonna 
YouTube-tähti Sita Salminen. 
Hän pitää päälavalla puheen 
messujen teemaan liittyen. 
Messuilla järjestetään lisäksi Si-
tan Meet & Greet -tapahtuma, 
jossa hänet voi tavata henkilö-
kohtaisesti ja ottaa vaikkapa 
yhteiskuvia.

Puoliksi thaimaalainen Sita on 
yksi Suomen tunnetuimmista 
tubettajista. Hänen YouTube-
kanavillaan on yhteensä yli 180 
000 tilaajaa, ja Instagramissa 
hänen päivittäistä elämäänsä 
seuraa noin 65 000 ihmistä. 
Sita on sulattanut suomalaisten 
sydämet aitoudella, tarttuvalla 
positiivisuudella ja taidokkaasti 
kuvatuilla videoilla. 

Sitan videoideat kumpuavat 
omasta elämästä ja siitä, millai-
sia videoita tubettaja itse ha-
luaisi katsoa. Hänen YouTube-
kanavallaan on kulissien taakse 
kurkistavia My Day -videoita, 
Thaimaa-aiheisia matkavlogeja 
sekä muiden tubettajien kanssa 
tehtyjä piristäviä yhteisvideoi-
ta. Kanava tarjoaa katsojalleen 
uusia herkullisia reseptejä, mo-
tivaatiota säännölliseen urhei-
luun ja orastavan matkakuu-
meen. Toisaalta Sita ei pelkää 
puhua YouTubessa vakavista ja 
monia nuoria mietityttävistä ai-
heista kuten ahdistuneisuudes-
ta, syömishäiriöstä ja vartalo-
ahdistuksesta - siispä kanavalta 
saa myös vertaistukea vaikeaan 
elämäntilanteeseen. Sitan mo-
nipuolinen kanava tarjoaakin 
jokaiselle jotakin kiinnostavaa 
katsottavaa.

Pääkanavansa lisäksi Sita te-
kee videoita myös ASMR Sita 
Sofia -kanavalle, jonka hän pe-
rusti noin puoli vuotta sitten. 
Sitan kanava onkin yksi ensim-
mäisistä ja suosituimmista suo-
menkielisistä ASMR-kanavista. 
ASMR-videoilla tuotetaan eri-
laisten esineiden avulla ääniä, 
jotka aiheuttavat kuulijassa hy-
vän olon tuntemuksia ja kylmiä 
väreitä. Videoita käytetään esi-
merkiksi rentoutumiseen sekä 
parantamaan keskittymiskykyä 
ja unensaantia. Trendi on ollut 
pinnalla maailmalla jo jonkin 
aikaa, mutta Suomeen videot 
rantautuivat vasta vähän aikaa 
sitten. Sitan kanavalta löytyy 
hyvin monenlaisia ASMR-vide-

oita, ja kanavan suosio on kas-
vanut nopeasti. Sitan rauhoit-
tavat univideot ovat auttaneet 
tuhansien suomalaisten nukah-
tamisvaikeuksiin. 

     

Messujen teemoina ovat tänä 
vuonna nuorten kulttuuri ja 
turvallisuus. Koska suuri osa Si-
tan videoiden katsojista on juu-
rikin nuorisoa, hän luo kulttuu-
ria nuorille työkseen. Tubettaja 
kertoo, että hänen tavoittee-
naan on viihdyttää nuoria sekä 
antaa vertaistukea - olipa ky-
seessä sitten kasvissyönti tai 
mielenterveysongelmat. Myös 
turvallisuus on Sitalle erittäin 
tärkeä arvo: “Turvallisuus on 
asia, jota ei ehkä osaa arvostaa 
ennen kuin sen menettää. Tur-
vallisuudentarve on yksi perus-
pilareistamme, ja kaikki ihmiset 
ansaitsevat kokea olevansa tur-
vassa.” 

“Mielestäni on 
ihailtavaa, että 
Pyhäjoen lukion 
opiskelijat ovat 
aktiivisia - se ei ole 
itsestäänselvyys.”

Sita kirjoitti ylioppilaaksi Ou-
nasvaaran lukiosta Rovaniemel-
tä. Hän kertoo, että oma lukion 
opiskelu oli vaihtelevaa aikaa: 
välillä motivaatio opiskeluun oli 
kohdallaan, välillä muut asiat 
kiinnostivat enemmän. Tubet-
taja odottaa Pyhäjoen Messuja 
innolla: “Mielestäni on ihailta-
vaa, että Pyhäjoen lukion opis-
kelijat ovat aktiivisia - se ei ole 
itsestäänselvyys. Toiminnasta 
myös varmasti oppii paljon, ja 
tällaiset asiat voivat olla valtti-
kortti omassa CV:ssä. On aivan 
ihanaa tulla Pyhäjoelle! En ole 
aiemmin käynyt siellä ja odotan 
messutiimin tapaamista kovasti. 
Hauskaa nähdä, millaiset mes-
sut opiskelijat ovat järjestä-
neet.”

Thaimaa-vlogeja, vertaistukea 
ja ASMR-videoita

“Turvallisuus on asia, 
jota ei ehkä osaa 
arvostaa ennen kuin 
sen menettää.

 Turvallisuudentarve 
on yksi 
peruspilareistamme, 
ja kaikki ihmiset 
ansaitsevat kokea 
olevansa turvassa.” 

 

Pulping

Messuilla Sitan voi nähdä päälavalla ja Meet & Greet -tapahtumassa.
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Betonimyllärinkatu 4, 92120 RAAHE
puh. 050 431 51 05

info@automaalaamoiivonen.fi
Avoinna ma-pe 8.00-16.00

Koulutettu 
Hieroja

Hilkka-Liisa 
Hänninen

Kalliokuja 6
86100 Pyhäjoki

puh. (08) 433 754
0405849134

M-L Kallio   Ay
Koneurakointia 
sisältäen myös parturi-kam
paamopalvelua, hierontaa 
sekä Aloe Vera -tuotteiden 
jälleenmyyntiä
www.mlkallio.fi
puh.040-9626411 Janne
puh.040-4114654 Mari-Liis

ELINA MATTILA

Syysmessujen paneelikeskus-
telun osallistujat miettivät tänä 
vuonna Pyhäjoen tulevaisuutta. 
Paneelin vetäjänä toimii Fenno-
voiman viestintäjohtaja Maira 
Kettunen. Panelisteina näh-
dään joukko valveutuneita eri 
alojen vaikuttajia. Mukana ovat 
Kokoomuksen kansanedustaja 
Mari-Leena Talvitie, Raahen 
Osuuspankin toimitusjohtaja 
Ari Pohjola, Pyhäjoen elinkei-
nojohtaja Helena Illikainen, 
Oulun TE-toimiston palvelu-
johtaja Jussi Leponiemi ja ve-
näläistaustainen pyhäjokinen 
lähihoitaja Julia Peltoniemi. 

Keskustelun pääkysymys kuu-
luu: Millainen kunta Pyhäjoki 
on tulevaisuudessa? Panelistit 
keskustelevat muun muassa 
Pyhäjoen kansainvälistymisestä 
ja uusien kuntalaisten sopeut-
tamisesta Pyhäjoen elämään. 
Paneelissa pohditaan myös, 
mitä ydinvoimalahanke tuo Py-
häjoelle.

“Koko yhteiskunnan 
kannalta on 
ensiarvoisen 
tärkeää, että 
muuttajat kokisivat 
viihtyvänsä ja 
pääsevät osaksi 
paikallista ja 
alueellista 
sosiaalista 
osallisuutta”,

Pyhäjoen elinkeinojohtaja 
Helena Illikaisen mielestä Py-
häjoen vuoden 2017 lopussa 
valmistunut kuntastrategia täh-
tää hyvin tulevaisuuden kunnan 
perusajatuksiin. Elinvoiman 
kehittäminen ja ylläpitäminen 
sekä sivistyspalveluiden tuot-
taminen ovat tulevaisuuden 
kunnan tärkeitä tehtäviä. Kun-
nan elinvoima on kuin koneisto, 
jossa jokainen asia seuraa tois-
ta. Kunta tarvitsee tuloja palve-
lutason kohottamiseksi. Tulot 
saadaan veroista. Verot tulevat 
kunnan asukkailta ja yrityksil-
tä ja niiden houkuttelemiseksi 
kunta tarvitsee palveluja, jotka 
taas tarvitsevat asiakkaita. Elin-
voimaista tulevaisuuden kuntaa 
varten näiden asioiden eteen 
on tehtävä töitä.

Kun tulevaisuuden kuntaa 
tehdään, on tärkeää muistaa 
yksilöt. Kunnan asukkaiden on 
olennaisesti pystyttävä vai-

Paneelikeskustelun aiheena 
Pyhäjoki - tulevaisuuden kunta

kuttamaan omaan elinympä-
ristöönsä ja hyvinvointiinsa. 
Kuntalaisten turvallisuudentun-
teeseen ja hyvinvointiin vaikut-
tavat yhteenkuuluvuuden tun-
ne ja luottamus. Yhteisöllisyys, 
erilaisten toimijoiden yhteistyö 
ja sosiaalinen vuorovaikutus 
ovatkin merkki elinvoimaisesta 
kunnasta. 

“Kunnan suurhanke aiheut-
taa, halusimmepa sitä tai emme, 
mittavia muutoksia kunnan 

rakenteisiin ja palveluihin. Se 
haastaa voimallisuudellaan niin 
viranomaisia, kuntalaisia, yrit-
täjiä, kolmannen sektorin toimi-
joita kuin kuntaan muuttavia”, 
Illikainen toteaa.

Pyhäjoen kunnan suurhanke 
tuo kuntaan uusia asukkaita 
myös Suomen valtion rajojen 
ulkopuolelta. Pyhäjoki kansain-
välistyy hyvää vauhtia. Se tuo 
uudet ja vanhat asukkaat mur-
roksen eteen. Tällöin olisi ää-

rimmäisen tärkeää, että kunta-
laiset sopeutuisivat ja oppisivat 
hyväksymään ja toivottamaan 
tervetulleiksi uudet asukkaat. 
“Koko yhteiskunnan kannalta 
on ensiarvoisen tärkeää, että 
muuttajat kokisivat viihtyvänsä 
ja pääsevät osaksi paikallista 
ja alueellista sosiaalista osalli-
suutta”, Illikainen painottaa.

Illikainen uskoo kuntastrate-
gian sanomaan, jonka mukaan 
Pyhäjoki tulee vuonna 2030 

olemaan eläväinen ja vetovoi-
mainen kunta. Asukkaat ovat 
tyytyväisiä elämäänsä, ja he 
voivat hyvin. Kunta tarjoaa 
mahdollisuuksia kaikenikäisil-
le. Tällä hetkellä kunta tahtoo 
kaikkien asukkaidensa kanssa 
hoitaa asiat niin, että Pyhäjoki 
olisi vetovoimainen ja hyvin-
voiva kunta.

Mannisen siivousapu

puh. 044 278 6998
Tarja Manninen

“Kunnan suurhanke 
aiheuttaa, 
halusimmepa sitä 
tai emme, mittavia 
muutoksia kunnan 
rakenteisiin 
ja palveluihin. 
Se haastaa 
voimallisuudellaan 
niin viranomaisia, 
kuntalaisia, 
yrittäjiä, 
kolmannen sektorin 
toimijoita kuin 
kuntaan muuttavia”

Rakennusliike
M.Niemelä KY

Pyhäjoki

040 5477992

Viime vuoden paneelissa keskusteltiin Sote-uudistuksesta.
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Läpinäkyvän 
mukavaa palvelua

Veikonväylä 1 NIVALA, Puh. 040 754 6413, 044 2923 002, myynti@lasitek.fi

Suunnitteletko
terassi/parvekelasitusta?

PYYDÄ ILMAINEN SYYSARJOUS  
AMMATTILAISELTA!

Meiltä saat perustuksen, lattian,
puu- ja alumiinirungot, lasikatot, 

liukuovet ja lasikaiteet.

www.lasitek.fi

Kaikki
lasialan
palvelut!

Katumuotia ja 
kauniita pukuja
ELINA MATTILA

Pyhäjoen Syysmessujen muo-
tinäytös on toiminut tapahtu-
man vetonaulana jo alusta asti. 
Viimeisen näytöksen huipentu-
ma on ollut joka vuonna hääpa-
ri ja niin myös tänäkin vuonna. 
Muotinäytöksen vastuuhenki-
löt Nea Korpela ja Maria Au-
tio ovat kuitenkin halunneet 
hieman poiketa tutusta ja tur-
vallisesta kaavasta.

Näytöksen peruskuvio on 
sama kuin edellisinä vuosina. 
Aamupäivällä on normaali muo-
tinäytös, jossa esitellään uusia 
syysmallistoja. Iltapäivällä on 
toinen näytös, jonka jälkeen 
tulee illan huipentuma: juhla-
muotinäytös. Juhlanäytöksen 
kohokohta on hääpari, jonka 
henkilöllisyys pidetään tarkasti 
salassa. Tämän vuoden näy-
töksissä on se ero edellisiin, 
että aamu- ja iltapäivän näy-
tösten vaatteet ovat erilaisia. 
Ensimmäisessä näytöksessä on 
malleina enemmän aikuisia ja 
lapsia. Näytöksen teemana on 
turvallisuus, joka kuuluu kaikille. 
Toisessa näytöksessä on paino-
tettu nuorten katumuotia, sillä 
iltapäivän teema on nuoriso-
kulttuuri. 

Korpela ja Autio halusivat mu-
kaan erilaisia yrityksiä ja laajem-
malta alueelta. Uusia yrityksiä 
on pyydetty erityisesti Oulus-
ta: “Voidaan myös sen verran 
paljastaa, että tämän vuoden 
juhlamuotinäytöksen mekot 
ovat entistäkin hienompia, sillä 
Morsiuspukuliike Katariina on 
luvannut lainata meille heidän 
omiaan.” Oulun liikkeistä mu-

kana on myös Kure. Kure myy 
suomalaista designia kotimai-
silta suunnittelijoilta ja brän-
deiltä. Tuomalla uusia brändejä 
muotinäytökseen Autio ja Kor-
pela tahtovat, että messuvie-
raat kiinnostuvat muotinäytök-
sestä vielä enemmän.

Muotinäytösvastaavilla on 
vapaus tehdä juuri omanlai-
sensa muotinäytös. Autio ja 
Korpela tahtovat panostaa 
muotinäytöksen erottumiseen 
edellisvuosista: “Omanlaisen 
muotinäytöksen ideoiminen on 
parasta koko prosessissa.” 

Messujen suosituimman oh-
jelman järjestäminen on tärkeä 
tehtävä. Siinä on suuri vastuu. 
Vastaavien täytyy olla oma-
aloitteisia, jotta yhteistyö toi-
mii ja muotinäytöksestä tulee 
onnistunut. Yritysten kanssa 
toimeen tuleminen opettaa 
muotinäytöksestä vastaavil-
le niitä yrittäjyyteen liittyviä 
taitoja, joita Pyhäjoen lukio 
painottaa. Autio ja Korpela ym-
märtävät vastuunsa ja tekevät 
parhaansa mahdollisimman hy-
vän muotinäytöksen eteen.

Viime vuoden hääpari Matias Ryynönen ja Tiia Keskinen

Ilmainen suunnittelu

Tervetuloa!

KEITTIÖ I KODINHOITO I SÄILYTYS I LIUKUOVET I WC
Timo Tervonen  p. 040 551 8444 Jarno Pyöriä p. 050 354 6282

Raahe - Ylivieska-Kokkola alueella teitä palvelee

Jenny Riihijärvi
Myyntipäällikkö

044 766 3129
jenny.riihijarvi@grano.fi

Grano Oy
Pajalankatu 17
84100 Ylivieska
www.grano.fi

Grano Oy

Suomen monipuolisin markkinointi- ja
sisältöpalvelujen osaaja.

Teemme asiakkaan myyntiä, brändiä ja tulosta edistävät 

markkinoinnin ja viestinnän ratkaisut, digistä printtiin.

Kauttamme löydät ratkaisut kaikkiin tulevaisuuden markki-

noinnin tarpeisiisi. Esimerkiksi painopalvelut, mainosteip-

paukset, myymälämarkkinointi, messut & tapahtumat.
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Vuonna 2018 Pyhäjoella on 
käynnistetty useita kehitys-
hankkeita myös koululaitokses-
sa.

Kunnanhallituksen perus-
tama Koulu 2022 -työryhmä 
on aloittanut työskentelynsä, 
uuden Saaren koulukeskuksen 
suunnittelun. Asemakaavatar-
kastelun lisäksi on jo valmistu-
massa ensimmäinen askel kohti 
uusia koulutiloja. Ilmeisesti ai-
noaan vielä pitkään säilyvään 
rakennukseen, lukioon, suunni-
tellaan laajennusosa koulutoi-
men yhteiseen käyttöön. Tila 
on tarkoitus saada käyttöön jo 
syksyllä 2019.

Tiloja käyttävät aluksi erityi-
sesti uusia tiloja kiireellisimmin 
tarvitsevat peruskoululaiset, 
sähköiset ylioppilaskirjoitukset 
toteutetaan myös uusissa ti-
loissa mutta tilat sopivat muun-
neltavuutensa ansiosta vaikka 
esikoululaisten tai erilaisten 
opintokerhojen ja tapaamisten 
järjestämiseen iltaisin tai vii-
konloppuisin.

Opetussuunnitelmia päivi-
tetään

Uusien oppimisympäristöjen 
suunnittelun ja rakentamisen 
lisäksi Pyhäjoella panostetaan 
opetussuunnitelman kehittämi-
seen edelleen. Kuntaan perus-
tettiin Opetushallituksen tuella 
hankeryhmä laatimaan kansain-
välistymispolkua Pyhäjoen lap-
sille varhaiskasvatuksesta luki-
oon asti. 

Tavoitteena on kehittää opis-
kelijoista aktiivisia kansainväli-
siä toimijoita, jotka saavuttavat 
myös työelämässä tarvittavat 
kielen tuottamisen suulliset ja 
kirjalliset taidot.

Työryhmän jäsenet laativat 
omille asteilleen kansainväli-
syyskasvatuksen aihekokonai-
suudet, joiden rakentamisessa 
huomioidaan kieltenopetuksen 
näkökulma: kielet nähdään tai-
toaineina ja niiden oppiminen 
tapahtuu käyttämällä niitä mui-

Pyhäjoen oppimisympäristöt uudistuvat

den oppiaineiden sisältöjen 
opiskelun yhteydessä.

Työryhmä laatii toiminta-
mallin yhteiselle oppimisym-
päristölle, joka mahdollistaa 
opiskelun myös vieraskielisille 
opiskelijoille iästä ja kielestä 
riippumatta yhdessä suomen-
kielisten kanssa.

Kotikansainvälisyys paino-
pisteenä

Kotikansainvälisyydestä, kan-
sallisista ja kansainvälisistä suh-
teista hyötyvät ennen kaikkea 

Pyhäjoen nuoret, jotka ovat alu-
een elinvoiman edellytys. Yhte-
näinen kansainvälisyysopetus-
suunnitelma ja yhtenäistyvät 
tavoitteet varhaiskasvatuksesta 
lukion päättövaiheeseen mah-
dollistavat yhä useammalle ta-
voitteiden saavuttamisen. 

Henkilökunnalle lisää kou-
lutusta

Myös opettajat saavat am-
matillista täydennyskoulu-
tusta, jolla edistetään uusien 
ops:n mukaisen kasvatuksen 
juurtumista arkeen.  Uusien 

opetussuunnitelmien henges-
sä opettajat monipuolistavat 
työtapojaan ja suunnittelevat 
entistä enemmän yhteisiä koko-
naisuuksia ja tapahtumia.

Lukio kasvaa ja kansainvä-
listyy

Tänä syksynä lukiolla aloitti 
ennätyksellinen määrä uusia 
oppilaita, 44.

Lukiolaisten vireä joukko 
täyttääkin talon, samalla kun 
kakkosten messuprojekti kiih-
dyttää tahtia. Nuorten intoa 
oppia ja kantaa vastuuta voi 

vain ihailla!

Henkilökunta on onnistu-
nut saamaan lukiolle myös 
ennätysmäärän uusia projek-
tirahoituksia, siis uudenlaisia 
oppimismahdollisuuksia. Te-
resa Tuuttilan koordinoima 
Nordplus-hanke käynnistyy 
syksyllä yhdessä Oulun ja Köö-
penhaminan lukioiden kanssa. 
Anu Luimulan CERN-ryhmä 
valmistautuu taas hiukkasfysii-
kan opintoihin yhdessä Kemin, 
Keminmaan ja Euran lukioiden 
kanssa. Sari Ojala kokoaa ryh-
mää Saksan koordinoimaa Ra-

diation-hanketta varten, Matti 
Sakari Myllylä puolestaan Es-
panjan koordinoimaa Ongelma-
keskeinen Opiskelu -hanketta 
varten. Ja tietenkin onnistu-
neiden messujen avulla koko 
kakkosten messutiimi voi tehdä 
Sari Hidénin johdolla opinto-
retken – koululla on käynnissä 
hyvä pöhinä!

Pyhäjoen lukion rehtori
Tauno Rajaniemi

progressive and competitive port 
ready to boost your logistics

hidden gem in

port of kalajoki

AIRPORTS Port Information

Relevant charts

Landmarks

the bay of bothnia www.hummasti.fi0400 590 417

Messuorganisaatiolla on riittänyt töitä ympäri vuoden.
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NOSTAA  KUORMAA  KULJETTAA

www.veliseppa.fi

MILJA RAITANEN

Kansallisen Kokoomuksen 
kansanedustaja ja varapuheen-
johtaja Mari-Leena Talvitie 
on aktiivinen vaikuttaja politii-
kassa. Oululainen perheenäiti 
on koulutukseltaan ympäristö-
tekniikan diplomi-insinööri ja 
työskentelee tällä hetkellä po-
litiikan pelikentällä. Hänelle 
tärkeitä arvoja ovat yrittäjyys 
ja osaaminen, oikeudenmukai-
suus ja järkevät ympäristörat-
kaisut. Talvitie toimii Pyhäjoen 
Syysmessujen avaajana ja suo-
jelijana. Lisäksi hän osallistuu 
messuilla käytävään paneelikes-
kusteluun. 

 

“Se oli uraauurtavaa 
yrittäjäkasvatusta. Sii-
hen aikaan tutkimusten 
mukaan vain 1-2% nuo-
rista halusi yrittäjiksi. 
Viime vuosina osuus on 
ollut yli 20%.” 

Talvitien mukaan lapsissa ja 
nuorissa on tulevaisuus, minkä 
vuoksi poliitikko pitää osaa-
mista ja koulutusta erittäin 
tärkeänä. Hän myös tapaa ja 
kuuntelee nuoria mielellään. 
Suomen koulut ovat nykyai-
kaistuneet Sipilän hallituksen 
tekemien uudistusten myötä. 

Uuden opetussuunnitelman ja 
lukiolain tarkoituksena on an-
taa valmiuksia yhteiskuntaan ja 
työelämään sekä tukea ja kan-
nustaa nuoria. “Suomi on vien-
timaa, joten meille osaaminen 
on pohja moneen. Haluamme 
olla Euroopan aivot tulevaisuu-
dessakin. Siksi voisimme puhua 
enemmän jatkuvan oppijan po-
lusta.” Talvitien mukaan koulu-
tuksessa tärkeintä on oppia asi-
oita itseä ja työelämää varten 
sekä saada valmiuksia, tukea ja 
kannustusta. 

Talvitie puhuu vahvasti yrittä-
misen ja yrittäjyyskasvatuksen 
puolesta. Hän kasvoi itse yrit-
täjäperheessä ja ammensi per-
heestään asennetta, josta on 
ollut hyötyä matkalla kansan-
edustajaksi. Työuransa Talvitie 
aloitti perheensä ravintolassa. 
Hänen siskonsa ja äitinsä kävi-
vät tuolloin kertomassa yrittä-
jyydestä kouluilla: “Se oli uraa-
uurtavaa yrittäjäkasvatusta. 
Siihen aikaan tutkimusten mu-
kaan vain 1-2 % nuorista halusi 
yrittäjiksi. Viime vuosina osuus 
on ollut yli 20 %.” Talvitie ker-
too, että yrittäjyyskasvatus on 
laaja-alaista työtä yrittäjyyden 
vahvistamiseksi. Suomalaisen 
yrittäjyyskasvatuksen vahvuus 
on koulutusasteiden ja -alojen 
sekä työelämäosapuolten ja 
-järjestöjen välinen yhteistyö. 
Tavoitteena on luoda myön-

teisiä mielikuvia yrittäjyydestä, 
lisätä yrittäjyystietoa ja -taitoja 
sekä kannustaa kokeiluun ja uu-
den innovointiin.

 
Pyhäjoen Syysmessuja kan-

sanedustaja odottaa innolla. 
Talvitie on käynyt messuilla 
kerran aikaisemminkin. Messu-
jen suojelijana toimiminen on 
hänelle suuri kunnia. “Messu-
projekti on taidonnäyte yhteis-
työstä ja oikeasta asenteesta. 
On hienoa, että nuoret suun-
nittelevat ja toteuttavat itse. 
Se on yritteliäisyyttä. Sitä tar-
vitaan eri ammateissa ja työteh-
tävissä.” 

 

“Messuprojekti on tai-
donnäyte yhteistyöstä 
ja oikeasta asenteesta. 
on hienoa, että nuoret 
suunnittelevat ja to-
teuttavat itse.  Se on 
yritteliäisyyttä. Sitä 
tarvitaan eri ammateis-
sa ja työtehtävissä. ”

Parempi tulevaisuus ja hyvä 
huominen muodostavat Talvi-
tien politiikan perustan. Hänen 
mottonsa kuuluukin: “Tulevai-
suus kiinnostaa minua, koska 
aion viettää loppuelämäni siel-
lä.” Talvitie toimii eduskunnassa 
Tulevaisuuden kunta -nimisen 

parlamentaarisen työryhmän 
varapuheenjohtajana. Työryh-
mä on määritellyt tulevaisuu-
den kunnille neljä vaihtoehtoa, 
joihin kunta voi itsensä luokitel-
la. Talvitien mukaan Pyhäjoella 
on sen verran hyvä työllisyys-
tilanne, että hän näkee kunnan 
ratkaisuja etsivänä ja innostava-
na elinvoimakuntana. Messuilla 
Talvitie osallistuukin paneeli-
keskusteluun, jossa käsitellään 
Pyhäjoen kunnan tulevaisuutta.

 
“Kaikki riippuu siitä, miten me 

ihmiset toimimme ja millaiset 
arvot meitä ohjaavat. On hyvä 
pohtia, teemmekö ekologisesti, 
taloudellisesti ja sosiaalisesti 
kestäviä valintoja ja ratkaisuja. 
Niitä voi toteuttaa arjessa os-
toksissa sekä asumisen, elämi-
sen ja liikkumisen suhteen.”

Syysmessut avaa kansanedustaja 
Mari-Leena Talvitie
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MILJA RAITANEN

Yrittäjyys on valinnainen 
oppiaine, jossa opiskelijat pe-
rustavat oman yrityksen luku-
vuoden ajaksi Nuori Yrittäjyys 
-ohjelman kautta. Nuoriksi yrit-
täjiksi on mahdollista ryhtyä 
myös Pyhäjoella sekä peruskou-
lun yhdeksännellä luokalla että 
yrittäjyyslukiossa. Joskus nuo-
risoyritys ei kuitenkaan jää vain 
vuoden mittaiseksi projektiksi, 
vaan kokeilu synnyttää menes-
tyvän yrityksen ja palavan ha-
lun toimia yrittäjänä myös jat-
kossa. Näin syntyi nuorekkaita 
käyttövaatteita valmistava Pla-
co Clothing Ay, joka nähdään 
tämän vuoden messuilla. 

Placo Clothingin tarina alkoi 
hieman vajaat kaksi vuotta sit-
ten. Yritys toimi aluksi neljän 
ystävyksen voimin osana Nuori 
Yrittäjyys -ohjelmaa. Perusta-
jajäsenet lopettivat nuoriso-
yrityksen toiminnan keväällä 
2017. Vuosi yrittäjänä oli kui-
tenkin tehnyt lähtemättömän 
vaikutuksen Varkaudesta ko-
toisin olevaan Antto Nissilään, 
joka päätti jatkaa yrittämistä 
ja Placon toimintaa. Hän otti 
yhteyttä lumijokiseen Viljami 
Karjulaan, joka hänkin innos-

tui vaateyrittämisestä. Niinpä 
lapsuudenystävät perustivat 
samaa nimeä kantavan avoimen 
yhtiön toukokuussa 2017. 

Placo Clothing on menesty-
nyt todella hyvin ja tuotteiden 
kysyntä on yllättänyt yrittäjät 
täysin. Tällä hetkellä myynnissä 
on huppareita, lippiksiä, pipoja 
ja t-paitoja - valikoima kuiten-
kin laajenee koko ajan, kun po-
jat kehittävät uusia tuotteita. 
Vaatteet valmistetaan ulkomail-
la mutta painatukset tehdään 
Suomessa. Karjula suorittaa 
parhaillaan varusmiespalvelusta 
Kajaanissa, joten päävastuu yri-
tyksen toiminnasta on vuoden 
päivät Nissilällä. “Tähän men-
nessä yrittäjyys on ollut joka-
päiväistä oppimista ja itsensä 
kehittämistä”, Nissilä tuumaa. 

Yritys on kasvanut huimal-
la vauhdilla kovan työnteon ja 
brändäämisen ansiosta - pojat 
käyttävätkin koulun ohessa 
lähes kaiken vapaa-ajan yri-
tyksen asioiden hoitamiseen. 
Vaateyrittäjillä on suuret suun-
nitelmat myös yrityksen tule-
vaisuudesta: “Tulevaisuudessa 
tavoitteemme on nousta Suo-
men vaatemarkkinoiden terä-
vimpään kärkeen ja laajentaa 
enemmän myös kansainvälisil-

le markkinoille. Tällä hetkellä 
meillä onkin vahvat kasvunäky-
mät tuleville vuosille.”

Koska Placon vaatteet on 
suunnattu pääasiassa nuorille, 
yrittäjät käyttävät sosiaalista 
mediaa päämarkkinointikana-
vana. “Oikein hyödynnetty-
nä somesta on helppo saa-
da näkyvyyttä ja sitä kautta 
myös myyntiä”, Nissilä kertoo. 
“Olemme aktiivisia Instagramis-
sa, Snapchatissa ja Facebookis-
sa. Pyrimme rakentamaan sosi-
aalisessa mediassa tietynlaista 
brändiä.” Myös verkkokauppa ja 
Pyhäjoen Syysmessujen kaltai-
set myyntitapahtumat tuovat 
yritystä ihmisten tietoisuuteen. 
Lisäksi Placo Clothing tekee 
yhteistyötä noin kahdenkym-
menen julkisuudesta tutun hen-
kilön kanssa. Tällaisia brändin 
rakentamista tukevia henkilöitä 
ovat esimerkiksi Nooralotta 
Neziri, Mikko Rantanen, Ale-
xander Ruuttu ja Daniel Okas. 

Pyhäjoen Messuille nuoret 
yrittäjät suuntaavat odotta-
vaisin mielin. “Toivomme näke-
vämme messuilla kunnon ’mes-
supöhinää’. On hienoa päästä 
näkemään, millaiset messut 
nuoret lukiolaisopiskelijat ovat 
saaneet aikaan tänä vuonna!”

Koulun penkiltä menestyviksi yrittäjiksi

Tulevaisuudessa pojat haluavat laajentaa yritystään kansainvälisille markkinoille.
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TOTEUTAMME KOTISI LUOTETTAVASTI
MYYTÄVÄNÄ MUUTTOVALMIITA ASUNTOJA

JK Smart Metal Oy

www.jksmartmetal.com

Koneurakointi 
M.Viitala

040 082 4182RAKENNUSKONEVUOKRAUS | ASENNUSPALVELUT
 
Cramo Pyhäjoki
Katajakaari 8, 86110 Pyhäjoki
p. 010 661 3960

Raahenvuokrapalvelu.fi

Monipuolista 
kalustovuokrausta

Metsäkone-
urakointi

Veli-Matti Halunen
0400 386 386
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Moninikkari Oy

Kairauslaatikot

0500-298191

Mukavaa matkaa!

yli

Merijärvi

Master-Ratsastuksenopettaja Outi Talvi
www.merenrannanratsutila.fi

Ratsutie 30, 85100 Kalajoki, 040 567 9220

Kotimaista kalustemuotia!

Topi Kalajoki: Kalajoentie 43, 044 469 5537, ma-pe 9-17, Topi Raahe:
Lappastentie 1, Pattijoki, 040 9686 771, ma-pe 11-17, topi-keittiot.fi

Topi myös Ostoskylä Raitin 
Aito Shopissa

TAKSI JARMO 
NEVALAINEN KY

KALAJOKI
Puh. 0408274939

* RASKAAN KALUSTON HUOLLOT, 
KORJAUKSET JA JARRUSOVITUSAJOT

* DIAGNOSTIIKKA-TESTERI 
MB KUORMA- JA PAKETTIAUTOILLE

              SISU MERKKIHUOLTO,  VARAOSAT
HYDRAULIIKKALETKUT, LIITTIMET JA KOMPONENTIT

Jarmo Eskola • 0400 580 760
Siikajoki Karinkanta

jarmo.eskola@jaresko.�

www.jaresko.�

* RASKAAN KALUSTON HUOLLOT, 
KORJAUKSET JA JARRUSOVITUSAJOT

* DIAGNOSTIIKKA-TESTERI 
MB KUORMA- JA PAKETTIAUTOILLE

              SISU MERKKIHUOLTO,  VARAOSAT
HYDRAULIIKKALETKUT, LIITTIMET JA KOMPONENTIT

Jarmo Eskola • 0400 580 760
Siikajoki Karinkanta

jarmo.eskola@jaresko.�

www.jaresko.�

* RASKAAN KALUSTON HUOLLOT, 
KORJAUKSET JA JARRUSOVITUSAJOT

* DIAGNOSTIIKKA-TESTERI 
MB KUORMA- JA PAKETTIAUTOILLE

              SISU MERKKIHUOLTO,  VARAOSAT
HYDRAULIIKKALETKUT, LIITTIMET JA KOMPONENTIT

Jarmo Eskola • 0400 580 760
Siikajoki Karinkanta

jarmo.eskola@jaresko.�

www.jaresko.�

Särkän Perennataimisto
PUUTARHUREILTAMME SAAT ASIANTUNTEVAA PALVELUA

Valtatie 925, 92210 Arkkukari (Raahe)  puh. (08)263369, www.sarkanperennataimisto.fi 
Palvelemme Ma-Pe 9-17, La 9-15 ja Su suljettu

Syysistutuksiin 
edullisia taimia!
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Kirsi Laitala
040 508 9353

Kalajoentie 34, 85100 Kalajoki      Ma-Pe 10-17 La 10-14 
(08) 462 400      www.kalajoenkangasjakaluste.fi
Sisustuskankaat     Verhotangot     Kaihtimet     Ompelupalvelu

SIIVOUSPALVELUT
YRITYKSILLE JA KOTITALOUKSILLE

Puh. 044 077 9972 // info@procleanraahe.com // www.procleanraahe.com

www.volkswagen.porho.fi

Pörhön Autoliike Oy

Täyden palvelun 
Volkswagen-autotalo
Raahessa. Tervetuloa.

Antinkankaantie 35, Raahe, vaihde 020 762 44
Automyynti: ma-pe 9-17, la 10-14
Soittaessasi 020-alkuiseen numeroomme teleoperaattorin perimät hinnat ovat:
Lanka-ja matkapuhelinliittymästä 0,0835 € /puhelu + 0,1669 €/min (alv 24%) 

SIRPA SALMI
Koulutie 6 B 1,
92140 Pattijoki
Puh. 0400 814 353
sirpa.salmi@verhoiluverstas.fi
www.verhoiluverstas.fi

Verhoilua
ammattitaidolla!OnSite Services

Nopeasti ja luotettavasti 
asiakkaan luona

Konepajapalvelut

Pyhäjoen Vyöhyketerapia hoitola
     Virpi Hietala

Palvelut: Hieronta, Jalkapohjavyöhyketerapia
gsm 050 366 92 86,  p. (08) 437 066

Vanhatie 48 L7 86100 Pyhäjoki

Koko perheen ruokapaikka 
KALAJOEN KESKUSTASSA

MEHEVIMMÄT PIZZAT JA LAAJA RUOKALISTA

Kalajoentie 10  .  Puh. (08) 462 820  .  www.mammaleone.fi
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Matti Korpela
0440 383 860

matti.korpela@jukkatalo.fi
www.jukkatalo.fi

Myös muutto-
valmiina! 

Kysy lisää!

OSTAMME ENERGIA- 
JA AINESPUUTA.

PUHDASTA
ENERGIAA?
PUHDASTA
ENERGIAA?

KAIPAAKO
METSÄSI
HOITOA?

BIOWATTI

Pistetään metsäsi tuottamaan ja  
varmistetaan yhdessä, että se  
pysyy kunnossa myös  
tulevaisuudessa. 
 
Paikalliset metsäpalveluasiantuntijamme  
odottavat jo yhteydenottoasi. Ota yhteyttä!

OULU
Jarkko Hokkanen
050 599 8465

www.biowatti.fi
  PUUKAUPPA    ENERGIAHARVENNUKSET   
  KUORIKATTEET JA KUIVIKKEET

PYHÄJOKI
Antero Ruotsalainen
050 435 5231

RAAHE
Jari Grekula
050 567 4059

Maunu Kilpivaara
johtaja, 0442438275
Metsänhoitoyhdistys
Pyhä-Kala ry
Savarinväylä 2, 84100 
Ylivieska

AVOINNA:
MA-PE 8-20

LA 9-16
SU+pyhät 12-16

Pohjolankatu 1
86300 Oulainen
(08) 470 477 
(08) 470 022www.oulaistenapteekki.fiwww.ou

-Kattoremontit 
-Sisustus ja laattatyöt
-Vuosien kokemus erilaisista 
rakennustöistä

Pyydä tarjous! 0443098338

Rakennus Tanska Oy

Trans Mylis Ay
Vihanti
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www.kkro.� 

Puh. 08 4639 200, toimisto@kkro.
 

Kalajoen Kristillinen Opisto on nykyaikainen 
oppilaitos ja monipuolinen kurssikeskus. 
Opistomme opetustarjonnasta löydät am-
matillista, ammatilliseen koulutukseen val-
mentavaa ja yleissivistävää opetusta sekä 
kymmeniä lyhytkursseja eri aloilta joka vuo-
si. Tarjoamme sinulle lukuisia mahdollisuuk-

sia itsesi kehittämiseen, uuden oppimiseen ja 
hiljentymiseen.

Tutustu ajankohtaiseen kurssitarjontaamme verk-
kosivuillamme ww.kkro.
  ja ilmoittaudu mukaan! 

Samasta osoitteesta löydät tiedot myös ammatti-
tutkintoihin johtavista koulutuksistamme.

Olet sydämellisesti tervetullut mukaan 
toimintaamme! 

Opistolla kohdataan!
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JATKUVA HAKU

HAE NYT

KOULUTUKSIA 
NUORILLE JA AIKUISILLE!

LISÄTIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT: 
jedu.�/koulutuskalenteri
TAI skannaa QR-koodilla koulutuksiin

Seuraa somessa! @jeduo�cial #jeduo�cial #jedukouluttaa

OPPIA IKÄ KAIKKI!
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa? 
Puuttuuko tutkinto? Haluatko vaihtaa alaa?
Olisiko vaikka joku seuraavista sun juttu?

JEDU.FI

HAAPAJÄRVI - HAAPAVESI - KALAJOKI - 
NIVALA - OULAINEN - PIIPPOLA (Siikalatva) - YLIVIESKA

VASTAANOTTOVIRKAILIJA
- Matkailualan pt; Kalajoki

KIINTEISTÖNHOITAJA
- Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt; Nivala

MAASEUTUYRITTÄJÄ TAI 
ELÄINTENHOITAJA
- Maatalousalan pt; Haapajärvi

PUUTARHURI
- Puutarha-alan pt; Haapavesi

PERUSTASON 
ENSIHOITAJA
- Sosiaali- ja terveysalan 
pt; Oulainen

ARTESAANI,
käsityönohjaustoiminta

TURVALLISUUSVALVOJA

- Taidenteollisuusalan pt; Piippola

- Turvallisuusalan pt; Ylivieska

Meillä on 
tahto rakentaa 
tulevaisuutta ja voima 
viedä asioita eteenpäin.



                                                                                                                                           sivu 17PYHÄ JOEN M ESSUT 2018

Kansanedustajat Hanna-Leena Mattila, Juha 
Pylväs ja Antti Rantakangas vierailevat Py-
häjoen Keskustan messuosastolla. Mukana 
myös valtuutettuja ja järjestöväkeä.

Tervetuloa tapaamaan ja keskustelemaan 
ajankohtaisista asioista.

Arvontaa, ym.

Tuulanvire 
personal trainer 
kuntosaliohjaaja 

ravintovalmentaja 
ota yhteyttä 

www.tuulanvire.com  0451221264

Pyhäjoen
Hautauspalvelu

- kukat arkeen ja juhlaan
- arkut, kuljetukset ja hautakivet

Vanhatie 48 (Osuuspankin talo)
044 239 18 87

Pyhäjoen Puu
Tiirontie 6

86100 Pyhäjoki

puh. 0405338438

Nuohoukset ja

ilmastoinninpuhdistukset

Nuohouspalvelu
Kari Hämäläinen

puh. 040 5893163



sivu 18 PYHÄ JOEN M ESSUT 2018

 Pyhäjoen 
 seurakunta 

Raamattu, Juma-
lan sana, elämän 

turvana ja ohjeena

STASSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAATATTTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASISIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSKKKKAIKKEA LASISTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKKKKKKKK EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAAA LLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASISTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTTIKKIIIIIIIIIIIIIIIIIKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKAKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Pajuniityntie 24, 92120 Raahe | p. 08 223 7326, 050 559 3224

myynti@raahenlasi.fi | www.raahenlasi.fi

Raahen Vesan 
Yleisurheilukoulut 
alkavat lokakuussa

Lisätietoja:
www.raahenvesa.fi

Pikalinja
Niemi OY

ELINA MATTILA

Lukion abiturientit Victoria 
Peltoniemi ja Ossi Tuuttila 
kokevat olonsa turvalliseksi Py-
häjoella. Heille turvallisuus on 
vapautta: “Turvallisuus on sitä 
kun sä voit huoletta olla tutus-
sa ja “ei niin”-tutussa paikassa 
ilman mitään pelkoa siitä, että 
sulle tapahtuisi jotain.”

Turvallisuus merkitsee lukio-
laisille paljon. Suomessa on 
hyvä olla, koska ei tarvitse pelä-
tä oman turvallisuuden vuoksi. 
Peltoniemen mielestä turval-
lisuus on perusoikeus. Kaikki 
ansaitsevat turvallisuudentun-
teen, sillä ilman sitä elämä olisi 
paljon vaikeampaa. Jos ihminen 
ei tunne oloaan turvalliseksi, on 
vaikea keskittyä elämän muihin 
tärkeisiin osa-alueisiin. 

Opiskelijoiden mielestä Py-
häjoki on todella turvallinen 
paikka. Pyhäjoella ei tarvitse 
pelätä juuri mitään. Ulkona on 
turvallista liikkua. Tuuttila vit-
sailee turvallisuudentunteensa 
laskevan, kun hän on vastuussa 
Pyhäjoen Kuulumisista. Mutta 
onhan Pyhäjoki turvallinen ja 

Mitä on turvallisuus 
lukiolaisen näkökulmasta?

helppo paikka elää. 

Oman turvallisuuden edistä-
minen on helppoa. Maalaisjär-
jellä ja omalla tuntumalla tekee 
aika paljon. Nuoret toimivat 
yleisten ohjeiden mukaisesti ja 
välttävät epäilyttäviä tilanteita. 
Peltoniemi kertoo myös heijas-
timen käytön jääneen tavaksi 

ihan lapsuudesta asti. Auktori-
teetteja kannattaa totella, eikä 
tahallaan kannata tehdä type-
ryyksiä.

Abiturientit tuntevat olonsa 
turvattomaksi oikeastaan vain 
ulkomailla tai suurissa kaupun-
geissa. Etenkin yksin suurem-
man väkijoukon keskellä voi olla 

ahdistavaa kulkea. Ulkomailla 
ahdistavat avoimemmat kult-
tuurit, rikollisuus ja korruptio. 
“Ylipäätään yksin oleminen vie-
raassa paikassa saa oloni tur-
vattomaksi.”

Ossi ja Victoria opiskelevat ylioppilaskokeisiin.

Pattijoen puutarha

Elämäsi 
kukat!
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www.tapset.fi
ASENNUKSET - INVESTOINNIT - KUNNOSSAPITO - TERÄSRAKENTEET - TEHDASPALVELUT

HUOPAKATTOJEN AMMATTILAINEN - KONEURAKOINTIPALVELUT

www.raahenbitumikate.fi | puh. 0400 914 018

Anna Koskela
Go On Raahe
yrittäjä, yksikönjohtaja
+358 44 370 0009
anna.koskela@go-on.fi

HENKILÖSTÖVUOKRAUS | REKRYTOINTI 

Palvelemme myös 
Pyhäjoella!

Ellun Kamari
Psykoterapia ja Työnohjaus / Coaching
Hanna Eliisa Ollonen
ET Psykoterapeutti
050 5346059 
ellunkamari@hannaeliisa.fi
www.ellunkamari.fi

Hautakivimyynti ja 
entisöinti
Edustajamme Pyhäjoella
Pertti Lindelä
040 1723707

KOKKOLAN HAUTAKIVIPALVELU OY

RAKENNUSPALVELUT

Auto ja konekorjaus 

T:mi Toni Hyväri

Ruostesuojaukset (dinitrol/tectyl)
Huollot ja korjaukset

Koskelinintie 36, Raahe
puh: 040 536 45 09

Lappastentie 1 E2
92140 Pattijoki

p. 08 265 533
p. 050 269 63 56
eve@pk-eve.fi
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SSV Maarakennus Oy
Häröntie 27
86220 Merijärvi

RAAHE
MA-PE 7-21, LA 7-18, SU 12-18

040 6733070

rakennustarkistus.fi
-Asuntokaupan
kuntotarkastukset

-Kosteus- ja
homekartoitukset
Rakennusmestari
Asuntokaupan kunto-
tarkastaja (AKK), FISE
040 - 55 452 99
markus.liedes@kotinet.com

TRAKTORITYÖT
Asmo Muurinen Ky
p. 0400 385849

Parturi-Kampaamo 
Auli

puh: 045 1119670
Tervetuloa!

Kylmäkonehuoto

KylNik Oy
p:044 3461047

Jumppa Jussin 
Fysioterapia

puh. 08433921
/0405000652

 
www.tojapak.com

Addaa @Pyhajoenmessut Snäpissä!

Kauneushoitola 
Beaute` Naturelle

www.BeauteNaturelle.fi

  
heidi helle

Sky Diplomi koSmetologi

laivuriNkatu 9
92100 raahe

0442301541
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Ilmoitushinnat (hintoihin lisätään alv 24%)
>>  0,45 €/pmm, toistohinta 0,35 €/pmm, minimikoko 35 pmm
>>  puoli sivua: 120 € >>  koko sivu: 180 €
>>  järjestöpalsta: 50 €/vuosi

Ilmoitusehdot
Lehteen tarkoitettu aineisto on toimitettava vasemmalla olevan aikataulun mukaisesti. Aineiston voi 
toimittaa myöhemminkin, mikäli siitä on toimituksen kanssa sovittu. Mikäli ilmoitusaineisto saapuu 
myöhässä, eikä siitä ole ennalta sovittu, perimme kaksinkertaisen hinnan. Myös järjestöpalstalle tulevat 
ilmoitukset pitää toimittaa ajoissa, myöhästyneestä aineistosta perimme 10 € lisämaksun. Emme voi 
taata myöhässä saapuneen aineiston ilmestymistä. Emme vastaa puhelimitse tulleiden ilmoitusten 
virheistä. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu 
enintään maksetun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä seitse-
män vuorokauden kuluessa julkaisupäivästä.

Seurakunta tiedottaa
Perhekerho on torstaisin klo 

10-12 Sarpatissa. To 13.9. aloi-
tetaan Kirkkopuistossa klo 10.

Lähimmäiskahvit ja ruuanja-
ko to 13.9 klo 13-14 Iltaruskos-
sa, Pappilantie 3, työttömille ja 
ruoka-apua tarvitseville. Alku-
hartaus. Oma kassi mukaan.

Sanajumalanpalvelus su 
16.9. klo 10 kirkossa. Lähetys-
kahvila.

Raamattupiiri ma 17.9. klo 
18 Sarpatissa.

Ystäväkerho kokoontuu ke 
19.9. klo 12-13.30 Irja Kestilän 
luona Yppärissä, Kestiläntan-
hua 31. Toivelaulut ja virret, 
hartaus, arvontaa, kahvit. Meno 
omilla autoilla, yhteiskyydein. 
Lähtö seurakuntatalolta klo 
11.30.

Päiväkerhot ovat alkaneet. 
Tiedustelut sähköpostilla piia.
kaivosoja@evl.fi tai puhelimitse 
p. 050 441 6095. 

Kirkkokuoro seurakuntata-
lolla keskiviikkoisin klo 18.30 
- 20. Uudet laulajat ovat terve-
tulleita!

Lapsikuorot
- Parhalahden koululla 

keskiviikkoisin klo 12.15-12.45
- Srk-talolla keskiviik-

koisin klo 17-17.45
- Yppärin koululla tors-

taisin klo 11-11.30

Kaikkiin ryhmiin mahtuu li-
sää laulajia. Ilmoittautumiset 

kanttori Outi Krankille p. 050-
3059 490/ outi.krank@evl.fi

Messu su 23.9. klo 10. Ta-
sauspäivän myyjäiset seurakun-
tatalolla messun jälkeen.

RY:
Naistenilta to 13.9. klo 18.30 

Kirsi Impolan mökillä.
Kerho pe 14.9. klo 17 ry:llä/

retki.
Raamattuluokka pe 14.9. klo 

19 Tenho Kalliolla.
Seurat su 16.9. klo 16 ry:llä, 

Vesa Tahkola, Olli-Veikko Nis-
kakangas.

Ompeluseurat pe 21.9. klo 
18.30 ry:llä, NuPe pe 21.9. klo 
20 ry:llä.

Pyhäkoulut su 23.9. klo 12 
Tuomas Myllymäellä ja Pauli 
Pulkkisella.

Hartaus to 27.9. klo 13.30 Jo-
kikartanossa, Eero Pisilä.

Pyhäjoen seurakunta, Van-
hatie 27, 86100 Pyhäjoki, 
puh. 08-433 119

Kirkkoherranvirasto avoin-
na: MA 8-12, TI 12-16  ja  TO 
11-14.      

Tarvittaessa voitte ottaa yh-
teyttä papistoon: kirkkoher-
ra Jukka Malinen p. 040 505 
0016 ja seurakuntapastori Olli 
Luhtasela p. 050 3288 107

www.pyhajoenseurakunta.fi  
 
Kirkko, seurakuntatalo, kirk-

koherranvirasto, taloustoi-
misto ja Sarpatti sijaitsevat 
kaikki osoitteessa Vanhatie 27, 
86100 Pyhäjoki.

www.energiequelle.de/fi

Energiequelle Oy
T +358 44 9 741482
borstelmann@energiequelle.de

TUOMME TUULEN 
PAIKKAKUNNALLESI!

Tuuli on kaikkialla.

Uskomme, että uusiutuva energia on tulevaisuutta. 
Olemme sitoutuneet siihen – ympäristön ja tulevien 
sukupolvien puolesta. Energiequelle on ylpeänä osa 
Pyhäjoen menestystä.

Eläkeliitto Pyhäjoen yhdistys 
ry

Ma 17.9. Äijäkööri Iltaruskossa 
klo 18.00. Ti 18.9. Senioritans-
siryhmä Monitoimitalolla klo 
14.00. Ma 24.9. Harmaahapset 
Iltaruskossa klo 18.00. Ti 25.9. 
Päiväkahvit seurakuntatalolla klo 
12.00, mukana Tapio Karhu ker-
tomassa asuntojen korjauksista ja 
korjauksiin saatavista avustuksis-
ta. Arvontaa

Ti 25.9. Senioritanssiryhmä 
Monitoimitalolla klo 14.00

Jyty Kalajoki ry
Järjestää jälleen messutapah-

tuman teemalla Syksyn värejä ja 
makuja. Päivä on La 6.10.2018 
ja paikka teatteritalo Kalajoella 
Plassilla. Tulossa joulutorimatka 
Tallinnaan 6.-8.12.2018. Majoi-
tus Tallink City hotellissa. Matkan 
hinta jäseniltä 230 € ja muilta 
280 € ( sis. bussi- ja laivamatkat 
sekä majoituksen  2 hh + aamiai-
sen) 7.12. klo 19.00 Mahdollisuus 
Oopperaan. MY FAIR Lady Musi-
kaaliin, lipun hinta 12 €. Muuta 
ohjelmaa vaihtoehdoksi selvitel-
lään. Jyty 100 jäsentapaamisia 
ja kakkukahveja jatketaan jälleen 
syksyn aikana, seuraa ilmoittelua. 
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: 
Hanna Nikupaavo 0444691253 
tai hanna.nikupaavo@kalajoki.fi 
Tai Paula Kumpula jyty.kalajoki@
gmail.com

Keskusta
Jäsenäänestys Keskustan edus-

kuntavaaliehdokkaista 15-16.9. 
2018

Äänestyspaikat ja –ajat: La 
15.9. Yppärin koulun pihalla 
asuntoautossa klo 10-13 ja

Kirkonkylällä Vanhustentalon 
kerhohuoneella klo 14-17

Su 16.9. Vanhustentalon kerho-
huoneella klo 12-15.

Pirttikosken maaseutunaiset: 
Perinteinen SYYSKIRPPIS van-

hustentalon kerhohuoneella IL-
TARUSKOSSA la 6.10. klo. 9.00-
15.00. Pöytävaraukset Airalta 
puh.0407474880 pöytävuokra 
5€

Pyhäjoen maa- ja kotitalous-
naiset

Olemme mukana messuilla mo-
nitoimitalolla 22.9.2018 loossi 
28. Jäseniltä toivotaan leivonnai-
sia myyntipöytään ja herkkukoriin 
tuotteita.  Soita puh 044 0437 
018 ja sovi aika, jolloin voit vie-
dä perjantaina  21.9-18 tuotteet 
Liisalle tai tuo ne suoraan mes-
supaikalle lauantaina ennen klo 
9.30. Tervetuloa messuilemaan! 
Teemme perinteisen syysretken 
Kajaaniin 26-28.10.2018 . Lähde 
mukaan! Sitovat ilmoittautumiset 
Liisalle 4.10.2018 mennessä.

Raahen seudun Omaishoita-
jat ja Läheiset ry

Turvallinen koti – turvallinen 
arki -päivä ke 19.9. klo 13-15 
sekä 17-18.30 Fregatti-salissa 
(Kirkkokatu 28, Raahe), ennak-
koilm. 14.9. mennessä. Eläimel-
listä menoa Bomballa to 20.9. 
klo 17-19.30 Lännenrannan Lei-
rikeskus (Piehinki), suunnattu 
erityislapsiperheille, ennakkoilm. 
14.9. mennessä. Tutustumiskäyn-
ti Apuvälineklinikka Respectaan 
Ouluun to 27.9., ennakkoilm. 
24.9. mennessä. Lisätiedot ja il-
moittautumiset puh. 044 551 
6804/Milla tai 044 551 6803/
Riitta. Lisää toiminnastamme löy-
dät Raahelaisen Seurat-palstalta, 
www.raahenomaishoitajat.fi sekä 
Facebookista. 

Spr Pyhäjoki
Seuraavat ea-harjoitukset 

14.9.2018 klo 17.30 Paloase-
malla. Tervetuloa kaikki kiinnos-
tuneet!

Järjestöt toimivat

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

www.pyhajoki.fi

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

www.pyhajoki.fi

PYHÄJOEN KUNTA

Valtuuston kokous pidetään keskiviikkona 19.9.2018 alkaen       
klo 18.00 kunnantalolla.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
-Omistajanohjaus Pyhäjokisuun Vesi Oy:lle / valokuituver
kon        rakennuttamisselvitys / Hanke- ja rahoitussuunnitel-
ma / Pyhäjoen laajakaistahankkeen hanke-ehdotus / Avustus
Pyhäjokisuun Vesi Oy:lle
-Takauksen myöntäminen Pyhäjokisuun Vesi Oy:n lainalle
laajakaistahankkeen toteuttamiseksi
-Saaren koulun väistötilat
-Saaren koulun purkaminen ja taseesta poistaminen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
tietoverkossa 26.9.2018.

Risto Kittilä
valtuuston puheenjohtaja
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