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Meiltä CASTROL, MOBIL
ja TEBOIL voiteluaineet
Mobil

Teboil

Rally Formula 4 l

HYDRAULIC 32S

5w-50

hydrauliikkaöljy

30€

34€/ 20 l
243€/ 200 l
Teboil

ÖLJYPOLTTIMEN
SUUTIN

SUPER HPD
dieselmoottoriöljy

0.50/60ºS

SAE

0.50/80ºS

10W-30
15W-40

9,50€

40€/ 20 l
303€/ 200 l

Avoinna:
Ark.

11.00-17.00

La

9.00-13.00

Klemetti-palkinto
Elias Seppälälle
MIKKO RONKAINEN,
LAURA SIIKANIVA
Vuoden 2002 Klemetti-palkinto on myönnetty helsinkiläiselle
Kaartin soittokunnan päällikölle,
kapellimestari Elias Seppälälle
Seppälälle,
joka on syntyisin Pirttikoskelta.
Joka toinen vuosi myönnettävä 2

Keskustan Pyhäjoen
paikallisyhdistyksen

Tupailta -vuosikokous
Olavi Vetoniemellä
to 27.2.2003 klo 18.30
Esillä sääntöjen määräämät
ja muut esille tulevat asiat.
Paikalla Ke-ehdokkaita.
Kahvitarjoilu ja arvontaa.

500 euron suuruinen palkinto
on annettu Seppälälle suomalaisen musiikki- ja erityisesti harrastajamusiikkielämän hyväksi
tehdystä työstä. Palkinnon
myöntää Sulasol, Suomen laulajain ja soittajain liitto.
Seppälä on toiminut Kaartin
soittokunnan päällikkönä vuodesta 1995 lähtien. Aikaisemmin hän on toiminut Oulun Varuskuntasoittokunnan ja Pohjan
Sotilassoittokunnan päällikkönä
sekä Helsingin Varuskuntasoittokunnan kapellimestarina. Seppälä on saanut kapellimestarin
peruskoulutuksen sotilaskapellimestarikurssilla Sibelius-akatemiassa. Hänet tunnetaan myös
puhallinmusiikin sovittajana.

sivu 3

TULE OPPIIN!
TALOUDELLISTA
TALVIAJOA
AUTOKOULUKURSSI
(A1, A, B ja C-kortit)
alkaa lukiolla
torstaina 27.2.2003 klo 17.00
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
puh. 265 045 tai 0500 685 445
PYHÄJOEN LIIKENNEKOULU

Tervetuloa!

Pyhäjoelle kaksi
SM-mitalia
MARKKU NEVALA

PYHÄJOEN LVI-TARVIKE
Ruukintie 36
p. 433 260

Raahen Seudun Riistanhoitoyhdistys

VUOSIKOKOUS
to 27.2.2003 klo 19.00 Raahen ammattioppilaitoksella.
Valtakirjojen tarkastus klo 18.00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 28 §:ssä mainitut asiat.
Lisäksi metsästyslain muuttumisen takia valitaan puheenjohtaja, johtokunta ja varajäsenet.

Pyhäjoelle tuli mitaleita viime
lauantaina Jyväskylässä käydyistä junioreiden penkkipunnerruksen SM-kisoista alle 17-vuotiaiden ikäluokasta. Mitalijuhlat
aloitti Pyhäjoen Pauhua edustava Eero Halunen sarjassa alle
75 kiloa nappaamalla kultaisen
mitalin. Halunen nosti tuloksekseen kolmannella nostolla hienosti 130 kiloa ja oli sarjassaan
ylivoimainen. Sarjaa ylempänä,
alle 82,5 kiloisissa nostanut niin
ikään Pyhäjoen Pauhua edustava
Markku Ne
Nevvala otti pronssia tuloksella 122,5 kiloa. Tulos oli
pienoinen pettymys, sillä kulta
jäi vain viiden kilon päähän.
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Penkinpainajaiset ennen ja tänään
leikkejä, sekä diplomeja. Diplomeja saivat muun muassa syysmessuilla kunnostautunut vuotila ja
den naismalli Heidi Ant
Anttila
vuoden ilopilleri Pauliina Rajaniemi
niemi. Ilopillerin diplomin perusteluina oli: “Aina niin iloinen
asenne.” Vuoden gängi on Emilia Heikkilä
Heikkilä, Saila Heikkilä
Heikkilä, Taneli Heikkilä
Heikkilä, Laur
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Azaize, Tanja Muurinen ja Ilkka Ylikulju
Ylikulju, perusteluina oli: “Yksi kaikkien ja kaikki
yhden puolesta.”

KATI VIRKKUNEN
Kouluihin kehittyi erilaisia juhlatapoja 1920-1930-luvuilla, kun
ylioppilaskokelaiden Helsingin
matka jäi pois ja keväisin ylioppilaaksi tuloon liittyvät juhlallisuudet siirtyivät kouluihin. Kouluissa järjestettiin lukuvuoden
päättäjäisjuhlia, joissa ylioppilaat
saivat todistukset ja lakkinsa.
Vuonna 1934 ylin luokka sai
lopettaa koulunsa 24.2, joka oli
vielä koulupäivä. Juhlallisuudet
alkoivat viimeisestä päivästä eli
penkinpainajaisista. Termin käyttö vakiintui käyttöön 1900-luvun ensi vuosikymmeninä.
Myöhemmin tästä muokkautui
suomen kieleen sana “penkkarit”.
Penkinpainajaispäivän aamuhartaustilaisuudessa abiturientit
lauloivat aamuvirren. Tavanmukaiseen ohjelmaan kuului myös
abiturienttien opettajista ja toisistaan sepittämät laulut ja kronikat. Luokissa kiertely tuli vakiintuneeksi osaksi päivän ohjelmaa.

Abien ajelulla pitkä perinne
Abiturienttien ajelu oli jo
1920- ja 1930-luvuilla osa penkinpainajaisten ohjelmaa. Reki-,
hevos-, yms. penkinpainajaisaje-

Päivä kerrallaan
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lua harrastettiin säännöllisesti
koulukaupungeissa. Abiturienttien lähtö koulun pihalta oli kaikille oppilaille yhteinen hauska
hetki, joka ikuistettiin valokuvaamalla. Sekä autot että hevoset
oli koristettu kreppipaperilla ja
iskulauseilla. Ajelu kokosi yleisöä vilkuttamaan koulusta lähti-

jöille. Ajelun määränpäänä saattoi olla joku ravintola kaupungissa, huvila, retkikohde lähiympäristössä tai kiertoajelu kaupungissa. Penkinpainajaispäivänä abiturienteilla oli tapana pukeutua tiettyyn rooliasuun. Pyhäjoen lukion abiturientit siis
jatkavat vanhoja perinteitä.

Pyhäjoella älykästä
huumoria
Tänä vuonna Pyhäjoen lukion
penkkareiden miljöönä oli lastentarha; abiturientit olivat pukeutuneet lapsiksi, jotka tulivat
penkkaripäivänä kouluun muun
muassa pyssyjen, ilmapallojen

ja pehmolelujen kanssa. Päivän
idean keksi Anna Joentakanen
Joentakanen.
Teema oli itseironiaa sille, että
rehtori oli varoitellut abivuoden
taantumisesta ja lapsellistumisesta. Penkkareita valmisteltiin
kahtena edeltävänä päivänä,
edellisellä viikolla ei ollut edes
ideaa. Päivään mahtui videoita,

“Väsyttää”, abit toteavat hieman ennen lähtöä. Tulevaisuudestakaan ei ole tietoa sen
enempää kuin, että illasta on
juhlat Kalajoella. Ja siitä eteenpäin otetaan päivä kerrallaan.
Tenttiaika kestää neljä viikkoa.
Ylioppilaskirjoitukset jatkuvat
17. maaliskuuta; silloin vuorossa
on äidinkielen aineistoaine.
Pyhäjoen lukion henkilökunta
kiittää suussa sulaneesta kakusta, show’sta, sekä hyvistä ja
upeasti leikatuista videoista.
“Millainen alku, sellainen loppu.” -Hieronymos.

