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PYHÄJOEN KUNTA
Kunnallisvaalit 2004

Kunnallisvaalit toimitetaan sunnuntaina 24.10.2004 klo 9.00-20.00. 
Kunnallisvaaleissa kunta on jaettu äänestysalueisiin seuraavasti:

Äänestysalueet ja äänestyspaikat
1. Etelän- ja Pohjankylän äänestysalue, Virastotalo, Kuntatie 1
2. Liminkakylän äänestysalue, Keskikylän kylätalo (koulu), Rajalankuja 15
3. Parhalahden äänestysalue, Parhalahden koulu, Parhalahdentie 68
4. Pirttikosken äänestysalue, Pirttikosken koulu, Pirttikoskentie 585
5. Yppärin äänestysalue, Yppärin koulu, Vanha maantie 39A

Ennakkoäänestys
Vaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 13.10.2004 ja päättyy tiistaina 
19.10.2004. Ennakkoäänestyspaikkana  Pyhäjoella on kunnanvirasto, 
Kuntatie 1,86100 PYHÄJOKI.

Aukiolot: 13.10.2004 -15.10.2004    9.00 - 18.00
 16.10.2004 - 17.10.2004   11.00 - 16.00
 18.10.2004 - 19.10.2004     9.00 - 18.00

Ennakkoäänestyksessä on äänestäjän  esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu 
riittävä selvitys henkilöllisyydestään. 
Vanhainkodissa toimitettavasta ennakkoäänestyksestä julkaistaan 
vaalitoimikunnan toimesta laitoksessa erillinen ilmoitus.

Kotiäänestys
Kotiäänestys toimitetaan 13.10.-19.10.2004. Kotiäänestykseen voi ilmoittautua 
henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän 
pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. 
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä 
keskusvaali- lautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse tiistaina 12.10.2004 
ennen klo 16.00 viimeistään. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän 
valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten 
laadittua lomaketta, jota on saatavana kunnanvirastolta.
Keskusvaalilautakunnan osoite Virastotalo, Kuntatie 1, PL 6, 86101 PYHÄJOKI
puh. 08-43901.

Pyhäjoella 1.9.2004

PYHÄJOEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Jaakko Myllyllä, puheenjohtaja    Marja-Riitta Keskitalo, lautakunnan sihteeri 

MIELIPIDE

Pyhäjoen yläasteen kansainvä-
lisyysryhmä järjestää syysmyy-
jäiset ja syysarvonnan S-marke-
tin edustalla lauantaina
18.9.2004 kello 10.00 alkaen.
Myytävänä on tietysti itse teh-
tyjä leivonnaisia, osa myös eri-
koisruokavalioon sopivia. Arvon-
nan pääpalkintona on käsinku-
dottu matto.

Kansainvälisyysryhmä koostuu
Pyhäjoen yläasteen 9-luokkalai-
sista, jotka ovat keräämässä ra-
haa Hollantiin suuntautuvaa lei-
rikoulua varten. Tule tukemaan
paikallisia nuoria ja käy syys-
myyjäisissämme.

ÄLÄ SUUTU

Älä suutu lapsehen leikkivään,
joka täyttää kotisi äänellään. Kovin
paljon kyllä hän mellastaa,monet
huolet, harminkin aikaan saa. Pian
poissa hän on.  Koti tyhjäksi jää.
Sinä kaipaat, syömmesi nyyhkyt-
tää.

Älä suutu nuorehen nousevaan,
joka kulkee kerskuen kunnostaan.
Elon ehkä eksyy hän harhoihin,
jopa joutuu monihin varjoihin.
Pian poissa hän on.  Et apua saa
vaikka raskas vanhan on vaeltaa.

Älä suutu miehihin, naisiin-
kaan, kun ite toimii täydessä
tunnossaan. Tosin heissä on pal-
jon erheitä. Kuka meistä vailla on
virheitä? Pian poissa he on.  Sinä
huomaat sen: oli työnsä kiitoksen
arvoinen.

Älä suutu vanhaan mi matkal-
laan elon iltaan joutuu jo varjoi-
saan. Sinun myöskin voimasi hei-
kentyy, valo silmän, järjenkin
himmentyy. Pian poissa hän on.
Ei palaja ei. Olet köyhä.   Kuole-
ma kalliin vei.

Älä suutu mieheesi, vaimoosi.
Sinun varmaan paljon on syytä-

si. Olet ollut paha ja loukkaava.
Tämä tunne.  Nöyrästi tunnusta.
Pian poissa hän on.  Sinä yksin
jäät. Ypöyksin soutaa saat kaikki
säät.

Aino Keskitalo

Älä suutu myöskään sä naapu-
riin. Toki itse harmia tuotat
niin. Oma ensin portaasi puh-
dista. Anna naapurin olla rauhas-
sa. Pian poissa hän on.  Niin it-
sekin oot. Torat kaikki tiellä jo
tauotkoot.

Älä suutu kulkuhun kohtalon,
vaikka antaa ankaran ahdingon.
Moni matkaa tekevi sairaana,
tahi kärsii köyhänä puutetta.
Pian poissa ne on nää kuormam-
me, jotka tuottaa tuskia tielläm-
me.

Älä suutu ystävä milloinkaan,
joka suuttuu tuhlaapi voimiaan.
Omin käsin kaikkensa turmelee
joka suuttuu, herkästi hermoi-
lee. Pian poissa hän on.  Sen pi-
kemmin vaan minkä suuttuu
enemmän matkallaan.

Älä suutu…  Taasenko suutut-
kos? Sekö pistää piikkinä tunto-
hos, sydän sulla kun on niin
suuttuva. Siitä nytkin tunnetko
tuskia? Pian tunnusta se.  Tää
tuntomme on: Isä lapselleen on
suuttumaton.

Älä suutu ihminen Jumalaan
vaikka ymmärräkään et johtoaan.
Sydän Herran on pyhä rakkaus,
Hänen tiensä on ikiviisaus. Pian
poissa on muut.  Jää Jumala
vaan. Iankaikkinen autuus ar-
mossaan.

Lukukokemusten jakaminen ja
kirjojen pohtiminen jatkuu taas
kesän jälkeen. Lukupiiri Lukupiiri Lukupiiri Lukupiiri Lukupiiri kokoon-
tuu pääkirjaston käsikirjastossa
syyskuun viimeisenä keskiviik-
kona klo 18.

Kohteena ei ole mitään tiettyä
kirjaa - puhutaan kesän aikana
mieleenjääneestä luetusta. Mikä
jäi mieleen? Romaani? Dekkari?
Elämänkerta? Kuvakirja? Nuor-
tenkirja? Runo? Historiaa? Näy-
telmä?

Kaikki kirjoista innostuneet
ovat tervetulleita!

Tilkkutyö ja laukkukurssi pidetään 8.-9.10. ja 22.-23.10.
pe 18-21, la 9-15 (välissä syysloma). Kuoripajukurssi-
laiset: kuoripajun keruuohjeet saatavana toimistolta,
puh. 439 3433.

Lukio tiedottaa
Abien vanhempainilta

Ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvien opiskelijoiden vanhempai-
nilta on lukiolla maanantaina 27.9 klo 17.30 Aiheena on uudistuva
ylioppilaskirjoitus.

Syksyn ylioppilaskirjoitusten aikataulu
Kirjalliset kokeet
ma 20.9 äidinkieli I
ke 22.9 reaalikoe
pe 24.9 matematiikka
Kokelaiden on oltava lukion aulassa kello 8.30.

Taidetta lukiolla
Lukion ensimmäisellä vuosikurssilla opiskelevan Henna Hassisen

taidetta esillä lukion aulassa 24. syyskuuta asti. Tervetuloa katso-
maan!

Tsehov-työnäytepäivä
Tsehov-työnäytepäivä tiistaina 28. syyskuuta klo 11.30 alkaen.

Olet lämpimästi tervetullut!

Yleinen kirjasto ei rajoita asi-
akkaiden kirjalainauksia  - on ti-
lanteita, joissa yksittäinen lai-
naaja tai ryhmä tarvitsee run-
saasti kirja- tai lehtiaineistoa.

Aineiston kiertoa seurataan, ja
myöhässä olevasta aineistosta
lähetetään palautuskehoitukset,
viimeisenä lasku.

Huolestuneelle anonyymille
Alle 15-vuotiaiden lasten ja

nuorten lainaukset ovat van-
hempien vastuulla.

Pidän vanhempien vastuuta ja
rehellisyyskasvatusta tärkeinä
asioina.

Vastaan mielelläni kirjaston
toimintaa koskeviin pohdintoi-
hin puhelimitse tai kirjastossa.

Syysmyyjäiset
tulossa
MINNA LAPINKANGAS

Tsehovia juhlitaan
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Pyhäjoen messut 2004

Loosheja vielä vapaana!
Lisätietoja: Aleksi Rantakokko

puh. 040 8668852


