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ANTERO TERVONEN

20. syyskuuta eli tänään tulee kuluneeksi 
120 vuotta siitä, kun Pyhäjoen kunnan 
ensimmäinen kansakoulu aloitti toimin-
tansa. Ennen tätä kansanopetuksesta oli 
vastannut lähinnä kirkko ja sen antaman 
opin katsottiinkin pitkään riittävänkin 
maalaisrahvaalle, kuten myös rovasti 
Aaro Leipälä taannoin tämän lehden 
sivuilla kirjoituksessaan ”Koulu kasvat-
taa herroja” on todennut.  Kirkolliseen 
kansanopetukseen kuuluivat kinkerit, 
lukkarinkoulu, pyhäkoulu ja rippikoulu 
ja 1870-luvulta lähtien kiertokoulu, joka 
lähimmin muistutti kansakoulua ja jatkoi 
toimintaansa rinnan kansakoulun kanssa 
sitä täydentävänä koulumuotona siihen 
saakka, kun kunnallinen kansakoululaitos 
kasvoi täyteen mittaansa.

Maininnan arvoinen paikallinen kan-
sakoululaitosta edeltänyt erikoisuus 
on niin sanotut Alopeuksen koulut. 
Kyseessä olivat Salon tuomiokunnassa 
1840-luvulta 1870-luvulle tuomikunnan 

Satakaksikymmentä vuotta kunnallisen
opetustyön käynnistymisestä Pyhäjoella

tuomari Zachris Alopeuksen lahjoitus-
varoilla toimineet oppilaitokset, joita oli 
Suur-Pyhäjoen alueella kuusi ja jotka oli 
tarkoitettu ensisijaisesti köyhille ja huol-
tajaa vailla oleville lapsille.

Pyhäjoella aikaa kansakoulujen pe-
rustamisen mahdollistaneesta kansa-
kouluasetuksesta kansakoululaitoksen 
matkaan saattamiseen käytännössä ehti 
kulua pari vuosikymmentä. Tämä ei ollut 
mitenkään poikkeuksellista suomalaisissa 
maalaispitäjissä. Hyvin monessa maalais-
pitäjässä kansakoululaitos perustettiin 
Pyhäjokeakin myöhemmin, ääritapauk-
sessa vasta viranomaisten painostukses-
ta. Sen lisäksi, että hyvin yleisesti koulun 
katsottiin kasvattavan herroja ja joutilai-
suutta, keskeinen syy koulun vastusta-
miseen oli se sama kuin niin monessa 
kunnalliseen päätöksentekoon liittyvässä 
asiassa sittemminkin ja edelleenkin: raha;  
kansakouluja vastustettiin myös kustan-
nusten kasvun pelossa.

Pyhäjoella kansakoulun puoltajien voi-
ma kuitenkin kasvoi ennen pitkää vastus-
tajien voimaa suuremmaksi. Syyskuun 20. 
päivänä vuonna 1886 koulutyö Pyhäjoen 
kansakoulussa käynnistyi. Ensimmäisen 
lukuvuoden alussa kouluun ilmoittautui 
50 oppilasta, joista tosin moni keskeytti 
koulunkäyntinsä lukuvuoden kuluessa. 
Oppilaiden ikähaitari ulottui 7 vuodesta 
17 vuoteen. Koulun opettaja oli opetta-
jakokelas Johan Julius Flinkman.

Koulun ensimmäinen työpäivä kului 
avajaisiin ja toimen yleiseen järjestelyyn. 
Varsinaisesti koulunkäynti alkoi 22. syys-
kuuta. Ensimmäinen tunti oli Raamatun 
historiaa, toinen laskentoa, kolmas ja 

neljäs lukemista, viides voimistelua ja 
viimeinen kuudes tunti laulua. Paljolti 
oli samoja oppisisältöjä kuin koulussa 
tänäkin päivänä. Se, mikä poikkesi paljon 
nykyisestä, oli, että lukeminen oli sisälu-
kua. Kansakoululaisilta edellytettiin lu-
kutaitoa jo ennen kansakouluun tuloa. 
Alkuopetus jäi edelleen kotien ja kirkon 
vastuulle aina vuoden 1921 oppivelvol-
lisuusuudistukseen asti, jolloin myös al-
kuopetus ”kunnallistettiin”. Asia, johon 
huomio myös kiinnittyy, oli se, että ope-
tus, joka oli aloitettu yhdeksältä aamulla, 
keskeytettiin yhdeltä iltapäivällä ja sitä 
jatkettiin uudelleen kolmesta viiteen.

Näin oli kylvetty pyhäjokisen kunnallisen 
koululaitoksen siemen. Runsas vuosikym-
men sen jälkeen, kun Pyhäjoen kunnan 
ensimmäinen kansakoulu oli aloittanut 
toimintansa, vuonna 1898 annettiin niin 
sanottu piirijakoasetus, joka oli tärkeä ja 
pitkä harppaus yleisen oppivelvollisuuden 
suuntaan. Täydellinen oppivelvollisuus 
toteutettiin vuonna 1921 voimaan astu-
neella oppivelvollisuuslailla. Sen jälkeen 
ja toistaiseksi viimeisin mullistava muu-
tos suomalaisessa koulujärjestelmässä 
on ollut peruskouluun siirtyminen 1970-
luvun alussa, joskin kansakoulua koske-
va lainsäädäntö oli kokenut uudistuksia 
tässä välissäkin.  Tässä 120-vuotisen ke-
hityksen vuossa moni asia on muuttunut 
maailman muutoksen myötä, mutta on 
myös ydinasioita, jotka ovat säilyneet. 
Yksi tällainen keskeinen periaatteellinen 
asia on koulutuksellisen tasa-arvon ta-
voite, joskin tämänkin käsitteen sisältö 
on muuttunut 120 vuoden aikana.

Opettajakokelas Johan Julius Flinkmanin päiväkirja näytti satakaksikymmentä
vuotta sitten tällaiselta.

YLÄASTE:

– la 23.9. 7. luokkien toimintapäivä
– ti 26.9. 7. luokkien vanhempainilta
– la 30.9. 8. luokat Messuilla

LUKIO

Työnäytepäivä ti 26.9. klo 11.30–14.45
– Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden kuvataiteen töiden kritiik-
kitilaisuus
– Maailmantuskaa, tarkoituksettomuutta, turhien unelmien tuskaa, ih-
misten sokeutta ja ikuiselta tuntuvaa eksyneisyyttä Tsehovin näytelmissä 
Lokki, Kolme sisarta, Vanja-eno ja Kirsikkatarha

Syksyn ylioppilaskirjoitukset jatkuvat seuraavasti:
– pe  22.9. Toinen kotimainen kieli, ruotsi, keskipitkä oppimäärä
– ma 25.9. Äidinkieli II, suomi
– ke  27.9. Reaali: uskonto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantieto
– pe  29.9. Matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
– ma 2.10. Vieras kieli, pitkä oppimäärä: englanti
– ke  4.10. Vieras kieli, lyhyt oppimäärä: englanti, saksa, ranska

Kirjoitukset ovat klo 9–15. Kokelaiden tulee olla lukion aulassa klo 8.30. 
Huolehtikaa mukaan hyvät eväät.

Koulu tiedottaaPYHÄJOEN KUNTA
Kuulutus

Pyhäjoen kunnanhallitus asettaa Lahnaojan ja Ollinmäen alueen 
asemakaavan muutosehdotuksen MRL:n 65 §:n tarkoituksessa MRA:n 
27 §:ssä säädetyllä tavalla julkisesti nähtäville. Kaavamuutoksella 
mahdollistetaan kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtatie 8:n 
varteen, länsipuolelle.   

Lahnaojan ja Ollinmäen alueen asemakaavan muutosehdotus pidetään 
nähtävillä 21.9.–20.10.2006 välisen ajan Pyhäjoen kunnan 
ilmoitustaululla. 

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus muutos-
ehdotuksesta. Muistutus on tehtävä kirjallisesti ennen nähtävillä oloajan 
päättymistä osoitteella Pyhäjoen kunnanhallitus, Kuntatie 1, 86100 
Pyhäjoki. Kuoreen merkintä ”Lahnaojan ja Ollinmäen alueen 
asemakaavan muutosehdotus”.

Lisätietoja antavat kunnaninsinööri Pirkko Tuuttila (08) 439 0273 ja 
Suunnittelukeskus Oy, arkkitehti Jaakko Isoherranen 010 409 6231.

Kunnanhallitus

Uusi optikkoliike avataan Katruusan naapurissa.

Optikko paikalla aina perjantaisin.

Avajaistarjouksena optikko tarkastaa näkösi 
ilmaiseksi (norm. 15 €) syys–lokakuun aikana. 

Varaa aikasi etukäteen p. 040 836 9728.

Kakkukahvitarjoilu koko päivän 
perjantaina 22.9. Osallistu arvontaan ja 
voita ilmaiset silmälasit/aurinkolasit.

AVOINNA:
PE 10–17

040 836 9728
VANHATIE 33

OPTIKKO VESA RÖDLIN

Pyhäjoen optikkoliikkeen

avajaiset
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Pattijoen puutarhan upeat syyskukat

Pattijoen puutarha
Pyhtiläntie 142, 92140 Pattijoki, puh. 223 7022

Palvelemme ma-pe 9-20, la-su 9-17

Pyhäjoen torilla
perjantaina 22.9.
klo 9–12

Lohko 1 Lohko 2 Lohko 3 Näyttämö Kuntosali Kerhotila Musiikkitila

Ma 12.45–16
4H Iltapäiväkerho

12.45–16 4H 
Iltapäiväkerho

14–16
Musiikkiopisto

16–17.30
4H-kerho

16–17.30
4H-kerho

18–19.30 Seppälä & 
Kaurala: Sulkapallo

19.15–20.30
KKI-lentopallo miehille

Ti
8.30–

K. Piiroinen: 
Musiikkiterapia

13.45–16
4H Iltapäiväkerho

13.45–16
4H Iltapäi-

väkerho

14.40-16.30 
Musiikkiopisto: 

Muskari

16.30–18
4H-kerho

16–18
YppU: Yleisurheilu

16.30–18
4H-kerho

18.30–20 
Raahe-opisto:

Itämainen tanssi

19.30–21
Pyhäjoen seurakunta:

Nuorten peli-ilta

18.15–
K. Piiroinen: 

Musiikkiterapia

Ke 11.45–16 4H 
Iltapäiväkerho

16–17
Pyhäjoen seurakunta: Sählykerho

16–18
YppU: Yleis-urheilu

15–18.30 
Musiikkiopisto

17–18.30
MLL: Perhekahvila

17–19 MLL: 
Perhekahvila

18.30–19.30
Pyhäjoen Nuoriso-
seura: Naisliikunta

20–21
Markku Vetoniemi: 

Sulkapallo

19–20.30
Sekalentopallo:
Naiset ja miehet

To
8.30–

K. Piiroinen: 
Musiikkiterapia

12.45–16 4H: 
Iltapäiväkerho

15.30–17
Pyhäjoen kunta: Liikuntakerho

15.30–17 Raahe-opis-
to: Varttuneet miehet

17–19
4H: Yläastelaisten sählykerho

18–18.45 Raahe-opis-
to: Temppujumppa

17.15–
K. Piiroinen: 

Musiikkiterapia

19–20.30
Pyhäjoen kunta:

Heini&Heli: Hip hop

19–20.30
Raahe-opisto: Naisten kuntojumppa

19–20.30 
Heini&Heli: 

Hip hop

Pe 12.45–16 4H: 
Iltapäiväkerho

19.30–21 Korpela 17–20 PJK: Sählytreenit E96
19–23 Nuori-
sotilatoiminta

La 12–14 Yppärin urheilijat: Yleisurheilu

15–16 Aada Peltola: 
Pallopelit

Su 12–14 Yppärin urheilijat: Yleisurheilu

MONITOIMITALON KÄYTTÖVUOROT 2006–2007 (4.9.)
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Seurakunta tiedottaa

Ilmoitushinnat  (hintoihin lisätään alv 22%)
 >> 0,25 €/pmm, toistohinta 0,2 €/pmm, minimikoko 35 pmm
 >> Puoli sivua: 100 € >> Koko sivu: 150 €
 >> Järjestöpalsta: 30 €/vuosi
Aikataulut ja 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 seitsemän vuorokauden kuluessa julkaisupäivästä.

PYHÄJOEN

KUULUMISET

Seuraava lehti
(nro 39) ilmestyy
 >> keskiviikkona 27.9.2006
Aineisto toimitettava
 >> perjantaina 22.9.2006
  klo 17.00 mennessä
Levikki
 >> vko 38: 1780 kpl
 >> vko 39: 1780 kpl

Painopaikka: Pyhäjokiseudun Kirjapaino Oy, Oulainen
Lehden jakelu: Raahelainen, ilmoitukset jakeluhäiriöistä puh. 2112 510 tai 2112 520

Puh: (08) 4390 244
Fax: (08) 4390 282

www.pyhajoki.fi/kuulumiset
kuulumiset@pyhajoki.fi

Taittajat:  (08) 4390 244
Päätoimittaja:  (08) 4390 242
Taloussihteeri:  (08) 4390 470

Toimitus on paikalla ma-ti klo 10-17

Riitta Luoto / Sari Rintamäki 
Riitta Luoto
Lari Rantakokko

PÄÄTOIMITTAJAT:
TOIMITUSSIHTEERI:

TAITTAJA:

Julkaisija: Pyhäjoki Data Oy
ISSN 0788-6071

Järjestöt toimivat Kalenteri
Eläkeliiton hengellinen piiri seura-

kuntatalolla to 21.9. klo 14
Jumalanpalvelus ja HPE kirkossa su 

24.9. klo 10
Tasauspäivän myyjäiset ja lähe-

tyskahvila jumalanpalveluksen 
jälkeen su 24.9. Myytävänä kä-
sitöitä, leipomisia, syksyn satoa 
ym. Myytävää tavaraa voi tuoda 
suoraan paikan päälle

Perhekerho Sarpatissa tiistaisin klo 
10–12

Hartaus Jokikartanossa to 28.9. 
klo 13.30

Hartaus vanhustentalolla to 28.9. 
klo 14

Lähetysilta seurakuntatalolla to 
28.9 alkaen klo 18.30 kahvilla ja 
ilta klo 19. Illassa vierailee rovasti-
kunnan lähettivieras pastori Chen 
Shu-Chen Taiwanilta

Tulossa:
– Vanhusten kirkkopyhä ja HPE 
Mikkelinpäivänä su 1.10. klo 10
– Sanan ja sävelen ilta ma 2.10. 
klo 19 (Pentti Varis)

Kuorot:
– Kirkkokuoro keskiviikkoisin klo 
18.30–20.30 seurakuntatalolla. 
Vanhat ja uudet laulajat tervetuloa 
mukaan. Uusia laulajia kaivataan 
erityisesti alttoon ja tenoriin. Tied. 
Outi Krank p. 050 305 9490.
– Lapsikuoro torstaisin klo 17–18 
seurakuntatalolla. Kuoroon ote-
taan lisää laulajia. Tervetuloa mu-
kaan. Tiedustelut Outi Krankilta p. 
050 305 9490.
– Lapsikuoro Yppärin koululla 
torstaisin klo 13–14. Kuoroon 
mahtuu mukaan vielä.
– Gospelkuoro torstaisin klo 18–
19 Sarpatissa 21.9. alkaen

Lähetystyö:
– Tasauspäivän syystuotteiden 
myynti ja lähetyskahvila seura-
kuntatalolla su 24.9. Myytävänä 
käsitöitä, leipomisia, syksyn satoa 
ym. myytävää tavaraa voi tuoda 
suoraan paikan päälle. Lahjoittajia 
ja ostajia toivotaan runsaasti mu-
kaan. Sunnuntaina muistamme eri-
tyisesti myös Moshin seurakuntaa 
ja Tansaniassa tehtävää lähetys-
työtä (Moshissa Maijan lähtöjuhla 
su 24.9)
– Lähetyskahvilan pitovuoroja on 

vapaana syyskaudella. Asiasta voi 
tiedustella kirkkoherranvirastosta 
p. 433 119

Päiväkerhot ovat alkaneet ja toimi-
vat seuraavasti:

Sarpatti kerho I: ma klo 9–11.30 
ja to klo 9–11.30
Sarpatti kerho II: ma klo 12.30–
15 ja pe klo 11.30–14
Yppäri ti klo 13–15.30
Pirttikoski ke klo 12.30–15
Parhalahti to klo 12.30–15

Kerhoihin otetaaan v. 2001 ja v. 
2002 syntyneitä lapsia. Kerhoihin 
mahtuu vielä! Lastenohjaajina toi-
mivat Tuula Karjalainen ja Heli Kun-
nasmäki p. 433 183
Varhaisnuorten kerhot:

– Puuhakerho Pirttikosken koulul-
la 1–4-luokkalaisille maanantaisin 
klo 17–18.30.
– Kerho Yppärin koululla 1–2 
lk:n tytöille ja pojille tiistaisin klo 
18–19.30. 
– Varhaisnuorten kerhojen oh-
jaajia nuoria ja aikuisia otetaan 
tehtäviin. Tiedustelut Hannulta p. 
050 076 6031.

Nuoret:
– Jatkis-leiri Ylivieskan Törmäläs-
sä 13.–14.10. Leiri on tarkoitettu 
vuoden 2006 aikana konfirmoi-
duille. Leirille voivat tulla myös 
muualla rippikoulunsa käyneet 
pyhäjokiset nuoret. Leirimaksu 
on 10 €. Ilmoittautuminen 28.9. 
mennessä Hannulle p. 050 076 
6031.
– Maata näkyvissä -festarit Tu-
russa 17.–19.11. Osallistumismak-
su 50 €. Ilmoittautuminen Han-
nulle lokakuun aikana. Ohjelmaan 
voi tutustua mm. osoitteessa www.
maatanakyvissa.fi

RY: Raamattuluokat la 16.9. A-
ryhmä klo 19.30 Jukka Nuoralalla 
ja Y-ryhmä klo 20 Jouko Piilolalla. 
Seurat RY:llä su 17.9. klo 17 (Pentti 
Hintsala, Matti Närhi).

Kirkkoherranvirasto avoinna 
ma klo 9–13, ti ja ke klo 12–16 
p. 433 119 Tarvittaessa voitte so-
pia virastoasioista muulloinkin ja 
ottaa tarvittaessa muutoinkin yh-
teyttä papistoon: Jukka Malinen p. 
040 505 0016 / 434 414 tai Niko 
Rantanen 050 328 8107.

Eläkeliitto Pyhäjoen yhdistys ry.  
Teemme tutustumisretken Kaustis-
ten terveyskylään 27.–29.9.  Auto 
lähtee Helaakosken tienhaarasta klo 
9, Shell 9.15, Yppäri 9.30.  Mukaan 
mahtuu vielä, otetaan myös ulko-
paikkakuntalaisia.  Kysy lisää puh. 
435 424.

Vietämme ulkoilupäivää ti 26.9. 
klo 12 Rautiperän hiihtomajalla.  
Ottakaapa sauvat mukaan.  Myös 
pieniä kilpailuja. Mukana vapaa-ajan 
ohjaaja Maire Ekoluoma.  Kahvia ja 
arvontaa.  Tervetuloa!

Hengellinen kerho seurakuntata-
lolla to 21.9. klo 14. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

Hanhikiven Kiertäjät ry.  Mukaan 
toimintaan otetaan vielä 5-lk. tyttöjä, 
vartio kokoontuu tiistaisin. Ilm. Katil-
le 0400 484 169.

 Ryhmien kokoontumisajat: ma 
Tohvelieläimet 16.30–18, Pääsky-
set 18–19.30; ti Kärpät 16–17.30, 
Teletapit 17.30–19, Avaruusapinat 
19–20.30; ke Kotkat 17–18.30, 
18.30–20; to Nipsut 16.30–18; 
pe Tiikerit 16–17.30.

22.–24.9. Johtajiston vaellus 
Hossaan. Lähtö pe 22.9. klo 14 
Renkituvalta. Paluu su-iltana. Sovi 
ruokaryhmäsi kanssa vaellusruoat 
ja kootkaa yhteiset varusteet val-
miiksi. Lisätietoja Mannalta ja ret-
kikirjeestä.

22.–24.9. Extreme-purjehdus 
Raahen Fiialla. Raahe–Vaasa.

7.–8.10. Syysretki TYRSKY Raja-
niemessä. La 7.10 samalla vanhem-
pien talkoopäivä partiokämpällä. 
Lue lisää retkitiedotteesta ja ilmot-
taudu mukaan. Ilm. 29.9. mennessä 

Kirjastossa näyttely Syntynyt New 
Yorkissa – Helen Linnapuomi 100 
vuotta. Avoinna: ma, to 11–16, ti, 
ke, pe 13–20 to 28.9. saakka.  Lo-
kakuussa nähdään Mikko Kultalan 
maalauksia.

– 22.9. Nuorisokahvila Moni-
toimitalolla (Huom! Tuolloin ei ole 
Gospel Caféa)

– pe 22.9 klo 19 Annalan museon 
tuvassa lauletaan yhteislauluja Jukka 
Partasen johdolla, Kupletin juoni

– 29.9. ei ole nuorisokahvilaa 
Messujen takia.

– ma 2.10. klo 11 Vanhusten-
viikon liikuntaluento ja harjoitteita 
Monitoimitalolla Esa Pyhälän joh-
dolla. Maksuton.

– ti 3.10 klo 13 Vanhusten viikon 
juhla Jokikartanossa. Tervetuloa

– ke 4.10. klo 11 Sauvakävelyn-
opetusta ikäihmisille Rautiperän hiih-
tomajalla Esa Pyhälän opastuksella. 
Ulkoliikuntavarustus. Maksuton.

– la 7.10. klo 16 Pauhasalissa 
Pattijoen harrastajateatteri esittää 
Gabriel, tule takaisin. Liput 10 €.

– to 5.10. klo 18 Pauhasalissa koko 
perheen animaatioelokuva Autot, pu-
hutaan suomea. Liput 6 euroa.

– pe 6.10. klo 19–23 Monitoi-
mitalolla nuorisotilatoimintaa ylä-
asteikäisille.

– la 7.10. messumatka Seinäjoen 
käsityömessuille. Hinta 22 € sis. 
kyyti ja pääsylippu. Mukaan mahtuu 
50 opiskelijaa. Lähtö Raahesta klo 
7 ja paluu n. klo 21. Ennakkoilm. ke 
25.9. alkaen Raahe-opistolle puh. 
439 3433 tai 439 3340. Järj. Raa-
he-opiston opistolaisyhdistys.

– Monitoimitalo avoinna: ma–pe 
7.30–21, la 14.30–18.30, puh. 

omille johtajille.
MLL.  Ke 27.9. perhekahvilassa 

Katja Mattilan lastenvaate-esittely. 
Kahvila avoinna klo 17–19 monitoi-
mitalon kahviossa. Perhekahvila on 
tarkoitettu kaikenlaisille ja -kokoisil-
le perheille. Lapset tulevat kahvilaan 
vanhempien seurassa.

Halutessaan voi kahvitella ja vaih-
taa ajatuksia toisten vanhempien 
kanssa. Lapset saavat leikkiä ja pe-
lata salissa. Tervetuloa!

Pohjan- ja Etelänkylän maa- ja ko-
titalousnaiset.  Järjestetään to 21.9. 
klo 19 kokous Puhtolassa. Messuasi-
aa, kaikki mukaan.  Tervetuloa!

Pyhäjoen Kotiseutuyhdistys ry. 
Lauluilta Kupletin Juoni Annalassa 
perjantaina 22.9. klo 19.  Tervetu-
loa!

Pyhäjoen Metalli ao. 351.  Nais-
ten Syysseminaari Oulu–Lappi toi-
minta-alue.  Aika la–su 7.–8.10. klo 
10 alkaen.  Paikka vanha pappila, 
Pappilantie 10, Simo Liitto korvaa 
osallistujien matkat, ruokailun ja 
majoituksen. Ilmoittautumiset Sal-
lille 24.9. menn. p. 433 655 tai 040 
865 8291 Mukaan mahtuu 40 en-
siksi ilmoittautunutta.

Pyhäjoen Reserviläiset ry.  Am-
pumaharjoitukset Ristivuoren A-ra-
dalla la 23.9. klo 15.

Ampumajuoksu-/kävelyharjoituk-
set jatkuvat 23.9. Rautiperällä klo 
15.  Tervetuloa!

SPR Pyhäjoen osasto.  Veren-
luovutuksen uusi aika ti 17.10. klo 
14–18.

Nälkäpäivänä 22.9. klo 10–16 
hernekeiton myyntiä ja arvontaa S-
Marketissa ja Kielonkukassa.

439 0247.
– Liikuntakerho Parhalahden 

koululla ala-asteikäisille maanan-
taisin klo 16–17.30.

– Liikuntakerho monitoimitalol-
la 5–8-luokkalaisille torstaisin klo 
15.30–17.

– Hip hop -tanssitunteja 10–15-
vuotiaille torstaisin klo 19–20 mo-
nitoimitalolla

– Syysloman aloitusdisco 20.10. 
Valistustalolla yläaste- ja lukioikäi-
sille nuorille. Tapahtuman järjestää 
Pyhäjoen Rokkipatterit-yhdistys.

– Vapaa-aikatoimi etsii vastuun-
tuntoisia ja oma-aloitteisia liikun-
nasta kiinnostuneita yli 15-vuotiaita 
nuoria liikuntakerhonohjaajiksi Yp-
päriin ja Pirttikoskelle. Työaika 1,5 h 
/ vko, toiminnasta maksetaan tun-
tipalkka. Lisätietoja Maire Ekoluoma 
p. 044 7390 235.

– Hei, sinä luistelukoulun ohjaa-
misesta kiinnostunut! Luistelukou-
lu tarvitsee uuden ohjaajan, jotta 
toiminta saadaan jatkumaan myös 
tulevana talvena. Ota yhteyttä Kari 
Haapakoskeen (044 5210 396) tai 
Maire Ekoluomaan (044 7390 235) 
niin saat lisätietoja.

– Yleisöluisteluvuoroja Pyhäjoen 
jäähallilla: maanantaisin 18–19 mai-
lallinen vuoro ja lauantaisin 12–14 
mailaton vuoro. Vuorot ovat maksut-
tomia. Vapaa-aikatoimen yleisöluis-
teluvuoroilla luistelu ja pelaaminen 
on jokaisen omalla vastuulla. Kypä-
rän käyttö pakollinen mailallisella 
maanantain vuorolla.

– Sekalentistä naisille ja miehille 
keskiviikkoisin klo 19–20.30 moni-
toimitalolla. Tervetuloa myös uudet 
pelaajat!

Hautaus p. 220 660 (24 h)
Risto Havia

KUPLETIN JUONI
Annalassa 22.9. klo19.
Partasen Jukka laulattaa.

Tervetuloa joukolla mukaan.
Pyhäjoen Kotiseutuyhdistys ry

PYHÄJOEN KALASTAJAINSEURA RY

SIIAN MÄDINHANKINNAN TIEDOTUSTILAISUUS
JA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Tiistaina 3.10. jäähallin kahviossa klo 17.30. Aloitetaan
tiedotustilaisuudella ja syyskokous alkaa kello 19.

Johtokunta

TERVETULOA!

Pe  22.9.
Diskomusiikkia toiveitten mukaan

soittelee

DJ TARJA

La 23.9.
Huippuhyvää tanssimusiikkia

esittää meille

DUO HANNU KATTILAKOSKI

LABORATORION AUKIOLOAJAT MUUTTUVAT

Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymän
Pyhäjoen terveysaseman laboratoriossa

otetaan näytteitä 18.9. lähtien ma–to klo 7.45–11.
Perjantaisin laboratorio on kiinni.

messut
V a p a a - a i k a -  j a  v i r k i s t y s -

m e s s u t . p y h a j o k i . f i

Messulehti tulee. Malta odottaa!
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 JYTY PYHÄJOKI RY

Vielä ehdit ilmoittautua

30-vuotisjuhlaamme 7.10.

Ilm. viim. 22.9. Pirkolle tai Sailalle, puh. 43901.
Tule sinäkin!

MYYNTI   –   ASENNUS   –   HUOLTO

PYHÄJOEN KODINKONEHUOLTO
TAUNO RÖNING  PUH. 040 50 57 357

Millä lämmität,
 jos sähkö maksaa 1 euroa / kWh?

Maahantuojan 
valtuuttama asennusliike

Ilmalämpöpumput – ratkaisu ongelmaasi
– jopa puolittavat sähkölämmityskulusi
– viilentävät kesäkuumalla
– parantavat sisäilman laatua
– pienempi kulutus säästää myös luontoa
– ym. ym.

OSTETAAN

HYVÄKUNTOINEN
OMAKOTITALO

PYHÄJOELTA.

040 733 1537

Laula kanssamme!

HENGELLISTEN
LAULUJEN ILTA

vanhustentalon kerhohuoneella
perjantaina 22.9. klo 18.

Tervetuloa!

Helluntaiseurakunta

Pyhäjoen Joki-Kiekko Ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään tiistaina 26.9. klo 18, 
Pyhäjoen jäähallin kahviossa. 
Johtokuntaa pyydetään saapu-
maan paikalle tuntia ennen.

Kokouksessa käsitellään sään-
nöissä syyskokoukselle määrätyt 
asiat. Kokous on tarkoitettu 
kaikille Pyhäjoen Joki-Kiekko 
Ry:n jäsenille, mutta myös muut 
toiminnasta kiinnostuneet voivat 
ulkopuolisina osallistujina osal-
listua.  Tervetuloa!

PJK tiedottaa

SUOMEN KESKUSTA
PYHÄJOEN KUNNALLISJÄRJESTÖ
JA PAIKALLISYHDISTYKSET

Eduskuntavaalien 2007 JÄSENVAALI järjestetään 22.–24.9. 
Äänioikeutettuja ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet, Pyhäjoella 
asuvat Keskustan jäsenet ja ne henkilöt, jotka liittyvät 
äänestyspaikalla Keskustan jäseniksi ennen äänestämistä.

ÄÄNESTYSPAIKAT ovat avoinna seuraavasti:
POHJAN- JA ETELÄNKYLÄN, LIMINKAKYLÄN 
JA PIRTTIKOSKEN PY:T:

PUHTOLA pe  22.9.   klo 14-19
 la   23.9.   klo  9-15
 su  24.9.   klo 11-17

YPPÄRIN PY: pe  22.9.   klo 10-14
OSUUSPANKKI la   23.9.   klo 12-16

PIRTTIKOSKEN PY: su  24.9. klo 12-16
KOULU

TIEDUSTELUT ja kyyditystä äänestyspaikalle tarvitsevat 
ottakaa yhteyttä Irja Kestilään, puh. 433 511 tai 040 728 933 
tai Pirkko Lintuseen, puh. 434 216 
tai 040 549 1822.

TERVETULOA ÄÄNESTÄMÄÄN!


