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Koulu takana, elämä edessä, mutta opiskelu jatkuu..
On hienoa katsella Teitä täällä tänään. On aistittavissa suuren juhlan
tuntua ja tunnelmaa. On ilo nähdä
tyytyväisiä ja toivottavasti myös
onnellisia nuoria, Teissä todellakin
on tulevaisuus. Samalla tavalla voin
vaistota suorastaan ylpeyttä Teissä
nuorten vanhemmat, sukulaiset ja
ystävät, eikä aiheetta. Kun katselen Teitä opettajat, Teistä huokuu
helpotus. Jälleen on yksi nuorten
joukko ohjattu ja opastettu päämäärään, alkaa loma, jolloin kouluasiat
voi hetkeksi unohtaa. On ansaittua
hieman hellittää Täällä mikrofonin
takana on myös tyytyväinen ihminen. Oli suuri kunnia tulla kutsutuksi
pitämään Teidän suuressa juhlassanne juhlapuhetta. Nauttikaamme yhdessä tästä hetkestä täysin rinnoin.
Teille ylioppilaat tämä päivä on siis
juhlapäivä, hyvin merkittävä ja juhlallinen hetki elämässänne. Hetki, jota
muistelette useaan kertaan myöhemmän elämänne aikana. Te uudet
ylioppilaat, Te olette olleet jo pitkän
aikaa läheistenne huomion keskipisteenä. Olette saaneet onnitteluita,
olette ostaneet ylioppilaslakin, juhla
- asunne ja valmistautuneet lakkiais-

juhliinne monin tavoin. On leivottu ja siivottu, on kutsuttu vieraita
juhlimaan valkolakkianne lehdissä
olevilla ilmoituksilla. Jotkut ovat varmaankin samalla myös päntänneet
pääsykoekirjoja. Kaiken kaikkiaan
olette voineet viettää viime päivät
hienoa ja elämän makuista elämää.
Digikamerat ovat varmaan jo tänä aamuna useaan kertaan raksahdelleet
ja videokamerat surisseet ja hetken
kuluttua tahti sen kun kiihtyy. Voi
kulua pitkäkin aika ennen kuin olette
samanlaisessa pyörityksessä kuin tänään. Sellainen hetki Teille kuitenkin
kaikille tulee. Valmistutte aikanaan
ammattiinne, menette naimisiin,
esikoisenne kastetaan, täytätte 50
vuotta jne. Tokihan olette pitäneet
jo monenlaisia juhlia aiemminkin, ehkäpä rippijuhla oli pientä harjoittelua
tätä tilannetta varten. Sukulaisia ja
ystäviä saapuu juhliinne. Tapaatte
monia ihmisiä, ehkä jopa Teille aivan
uusia, vanhempienne tuttavia ja työtovereita, sellaisia, joita ette kovin hyvin edes tunne. Nauttikaa ja ottakaa
kaikki kokemukset juhlapäivästänne
täysin siemauksin rohkeasti vastaan.
Ei kenenkään ihmisen elämässä ole

tätä tämän päivän tapaista riemua ja
elämyksiä liikaa.
Minullekin tämä päivä on erikoinen
ja ainutlaatuinen. Minulle tämän
päivän tekee merkittäväksi ja ikimuistettavaksi se, että olen tänään
virallisesti viimeistä päivää virassani
Parhalahden koulun opettajana ja
nyt alkavat uudet vaiheet elämässäni. 35 vuotta Parhalahdella ovat
vilahtaneet kuin siivillä.
Teillä nuoret, jotka hetken kuluttua
painatte valkolakin päähänne, on
opiskelunne ja ammattielämänne
edessänne. Teillä on haaveita ja toiveita ja joillekin kaikki toteutuu, mutta ei varmaankaan aivan kaikille.
Olen melkoisen varma siitä, etteivät
kaikki Teistä ole samassa ammatissa koko työelämäänne, saati sitten
samassa työpaikassa kymmeniä vuosia kuten minä olen ollut. On hyvin
todennäköistä, että jotkut Teistä
ehtivät ennen eläkeikäänsä vaihtaa
ammattia jopa useampaan kertaan.
Opiskelette ensin yhden ammattitutkinnon ja muutaman vuoden kuluttua uuden, sellaisen, josta muuttuvissa olosuhteissa löytyy Teille
varmemmin työpaikka.

Tulevaisuus näyttää olevan sen
suuntainen, ettei hyväkään koulutus varmuudella takaa vakinaista
työpaikkaa vuosikymmeniksi, vaan
suhdanteiden muuttuessa joudutaan joko opiskelemaan kokonaan
uusi ammatti tai sitten jatko- ja lisätai muuntokoulutuksella haetaan
uutta oppia entiseen tutkintoon.
Työpaikkanne saattaa olla missä
päin maailmaa tahansa, tietenkin
EU – maat ovat varmaan ensisijaisia
mahdollisuuksia. Tästä työelämän
kansainvälistymisestä on Parhalahdella toimiva Pikoteknik oiva esimerkki. Oppilaitteni isät ja naapurit
lähettelevät terveisiä milloin mistäkin
päin maailmaa. Viimeisimmät tulivat
Kiinasta, Australiasta ja Yhdysvalloista saakka.
Toisen esimerkin voin kertoa omasta
perhepiiristäni. Yrttiksestä 15 vuotta sitten valkolakin saanut tyttäreni
on koko työelämänsä työskennellyt
ulkomailla, ensin Belgiassa, seuraavaksi Ranskassa, sitten Saksassa ja
eilen hän aloitti uudessa työpaikassa Sveitsissä. Yrttis aikoinaan antoi
hyvät eväät kansainvälisyyttä varten.
Tietenkin isovanhemmille lastenlas-

ten kaukaisuus aiheuttaa usein haikeutta ja paljon matkustamista.
Elämän ikäinen oppiminen on Teille
tuttu sana, ehkä Teille nuoret vielä
kaukainen ja etäinen asia, mutta mitä
enemmän ikää tulee, sitä varmemmin törmäätte siihen. Vaikka olen
tehnyt varsinaisen työni pääasiallisesti alakouluikäisten parissa, olen
myös saanut monipuolisesti opettaa
eri - ikäisiä ihmisiä. Vuosikymmenten aikana kertyneen kokemuksen
perusteella olen havainnut, että
tärkein oppimista edistävä tekijä on
riittävän suuri motivaatio. Koulun
aloittamisiässä 6 – 7 vuotiaana motivaatio yleensä on hyvin korkealla,
sitten useilla laskee vuosien mittaan
melkoisesti. Kun selkeä päämäärä
ja tavoite ovat näköpiirissä, silloin
motivaatio on jälleen korkealla ja
oppiminen onnistuu hyvin.
On ollut mielenkiintoista ja opettavaa
törmätä jo eläkeikää lähestyviin ihmisiin, joilla on suorastaan nälkä oppia
uusia asioita. Monilla heistä ovat oppimismahdollisuudet nuorina olleet
vaikeat, hankalat tai jopa mahdottomat. Myöhemmällä iällä olosuhteiden

muuttuessa on haluttu kokeilla, mihin
saakka rahkeet opiskelussa riittävät.
Minulla oli muutamia vuosia sitten
mahdollisuus tutustuttaa aikuisiässä
olevia ihmisiä tietokoneen saloihin ja
sen kiitollisempaa tiedon vastaanottajaa harvoin tapaa kuten useimmat
heistä olivat.
.....
Hyvät ylioppilaat, vaikka olen tuonut puheessani esille monia tulevaisuuden asioita, jopa joitakin pelottaviakin ajatuksia, tämä juhlapäivä
ja juhlahetki on Teidän. Rohkeasti
vain tulevaisuutta kokemaan. Se on
ihana seikkailu, jolla on Teille paljon
annettavana ja johon Te olette monia muita ikätovereitanne valmiimpia. Sen on Pyhäjoen Yrttis Teille
tarjonnut. Haluan tässä yhteydessä
käyttää mahdollisuuttani onnitella
Teitä kaikkia niin ylioppilaat kuin läheisennekin ja samalla haluan kiittää
lukion opettajakuntaa hyvästä ja onnistuneesta opetustyöstä.
Teksti on osa Paavo Haapakosken
Pyhäjoen lukion ylioppilasjuhlasa
pitämästä juhlapuheesta.

Ylioppilaita lakitettiin 27

Kauniina kesäpäivänä valmistui Pyhäjoen lukiosta 27 uutta ylioppilasta. Lisää ylioppilasjuhlasta lukion sivuilla.
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Kirkonkylä koulu
Kirkonkylän koulun kuulumisia
Kulunut lukuvuosi sujui pääosin
ilman sen suurempia mullistuksia,
tutun koulurytmin mukaisesti. Tosin
syksyllä kouluvuoden alkaessa lähti
ruokahuollon keskittäminen Pyhäjoella vauhdilla käyntiin. Keskuskoululla muutokset eivät varmasti näy
niin selvästi kuin sivukylillä, säilyihän
keskuskoulun keittiö edelleen ruoanvalmistuskeittiönä. Moniin muutoksiin on kuitenkin meilläkin saatu
tottua. Seutukunnallinen ruokalista
uudisti monia tuttuja ruokalajeja, ja
pitkäaikaisessa keittiöhenkilökunnassa tapahtuneet muutokset toivat
uudistuksiin oman lisämausteensa.
Henkilökunta on ollut keittiöllä kovilla joutuessaan valmistamaan ja
pakkaamaan sivukoulujenkin ruoat.
Erityisesti pakkaamiseen ei keittiöllä ole ollut asianmukaisia tiloja ja
kalusteita. Tulevana kesänä keittiöllä tehdään remontti, jonka myötä
tilanne varmasti selkeästi paranee.
Ihailtavasti on keittiöhenkilökunta urakastaan selvinnyt, siitä suuri
kiitos heille. Merkittävä, ruokailuun
liittyvä ilonaihe keskuskoululla oli se,
että saimme syksyllä käyttöömme
uudet ruokailuastiat. Peltimukit ja
muovilautaset ovat viimeinkin historiaa, ja saamme nauttia koulua-

teriamme nykyaikaisista, kauniista
astioista.
Kulunut lukuvuosi oli koulullamme
tietyllä tavalla erityinen kulttuurivuosi. Suomen kulttuurirahaston
Pohjois-Suomen rahasto myönsi
koulullemme 1500 euron apurahan
näyttämövarusteiden hankintaan.
Yhtenä merkittävänä perusteena
apurahan saamiseen oli varmasti koulumme kuoron ansiokas ja
aktiivinen toiminta. Kuorolaiset
esiintyivät johtajansa Kaisa Tornbergin johdolla oman koulumme
tilaisuuksien lisäksi mm. Pyhäjoen
Veteraanijuhlassa ja seurakunnan
Yhteisvastuukonsertissa. Kuorolaiset saivat menestystä ja kehuja
Haapavedellä järjestetyssä Nuori
kulttuuri-aluetapahtumassa, josta
kuoro selviytyi valtakunnalliseen
lopputapahtumaan Turkuun. Kuoron
lisäksi myös muu kulttuuritoiminta
oli harvinaisen vilkasta. Erityisesti jäi
mieleeni syksyinen kaikkien koulujen
yhteinen retki Särkkäin näyttämön
Fedja-setä, kissa ja koira- esitykseen
sekä monet koulumme juhlatilaisuudet esim. sankarihaudalla toteutettu itsenäisyysjuhla ja toivottavasti
pysyväksi perinteeksi muodostuva
kiirastorstain pääsiäisjuhla.

Tuleva lukuvuosi tuo mukanaan
koulullemme vain pieniä muutoksia.
Kirkonkylällä on v.2000 syntyneitä,
syksyllä koulunsa aloittavia lapsia
lähes 30. Niinpä 5 ekaluokkalaisistamme aloittaakin koulunkäyntinsä
Pirttikosken koululla. Vastaavasti
koulumme esikouluryhmässä opiskelee lv. 2007-08 lapsia kolmelta
kylältä ;Kirkonkylältä, Parhalahdelta ja Pirttikoskelta. Opettajakunta
ja pääosa koulunkäyntiavustajista
näyttäisi olevan ensi lukuvuonna
nykyinen.
Lukuvuoden päätyttyä on kiitoksen
aika. Haluan kiittää kaikkia oppilaitamme ja heidän vanhempiaan sekä
opettajia ja koulun muuta henkilökuntaa kuluneen lukuvuoden työstä.
Lisäksi kiitän lämpimästi kaikkia yhteistyökumppaneitamme, erityisesti
monitoimitalon Tarjaa ja Joukoa.
Kesän koittaessa on aika unohtaa
hetkeksi kouluasiat ja kerätä voimia
tulevaa lukuvuotta varten. Oikein
rentouttavaa ja toivottavasti aurinkoista ja lämmintä kesää kaikille!
Tuula Tirilä

Susanna pätevöityy harjaantumisluokan opettajaksi
Koulullamme on toiminut jo v.
1989 lähtien vammaisten lasten
harjaantumisluokka. Luokassa opiskelee EHA1 oppilaita, jotka opiskelevat aivan samoja oppiaineita kuin
yleisopetuksessakin opiskellaan,
mutta yksilöllistettyjen tavoitteiden
mukaisesti. Ainoastaan kieliä ei opiskella ollenkaan. EHA2 oppilaat ovat
vaikeampivammaisia, joiden opetussuunnitelma perustuu toimintaalueisiin. Lähes kaikilla harjaantumisluokan oppilailla ovat tärkeinä
oppimisen kohteina arkielämän ja
itsestä huolehtimisen taidot. Tavoitteena on mahdollisimman itsenäinen, yhteisössä toimiva ja selviytyvä
aikuinen.Harjaantumisluokka sai n.
3 vuotta sitten koulumme yhteyteen
uudet ja asianmukaiset tilat. Tilojen
saaminen koulun muiden luokkien
yhteyteen oli suuri ilonaihe, olivathan harjaantumisluokkalaiset
olleet kiertolaisina milloin vanhalla
lukiolla, monitoimitalolla tai jopa virastotalolla, erillään muusta koulun
toiminnasta. Nyt harjaantumisluokan oppilaat saavat toimia mahdollisimman paljon ns. terveiden lasten kanssa, ja toisaalta he antavat
läsnäolollaan koulun muille lapsille

OPPILASLUETTELO LV. 2006-07
Esikouluryhmä opettaja Riitta
Muurinen
Haapakoski Niko
Isotalus Riina
Kallio Kasper
Keskitalo Tiia
Knuutinen Jani
Mikkonen Vaula
Mustakallio Lauri
Mustakallio Ville
Pietilä Miia
Rautio Hilja
Sarpola Melissa
Tiikkaja Ilari
Tiikkaja Jenny
Tuuttila Ossi
Westerlund Janne
Yrjänä Julius
1.lk luokanopettaja Liisa Grekula
Heikkilä Janika
Helaakoski Tomi
Keskinen Tiia
Keskitalo Aleksi
Kleine-Staarman Olga
Korpela Riku
Kunnasmäki Vilma
Luoto Hanna-Sofia
Matela Janne
Ohvo Roni
Pehkonen Santeri
Pekkarinen Sofiina
Peltola Lassi
Puhakka Santeri
Salmela Vili
Seppä Sonja
Simonen Pinja
Skinnari Jonni
Tuuttila Vesa
2. lk luokanopettaja Tuula Tirilä
Airio Valtteri
Hirvikoski Elias
Keskitalo Tomi
Loukusa Tomi
Luoto Jonna

Simonen Mikko

Mustonen Mikko
Nuorala Matias
Nuorala Samuel
Piilola Raija
Rantala Oskari
Simonen Teuvo
Suni Jasmin
Tervonen Niko
Toppari Jeremia
Westerlund Kevin
3.lk
luokanopettaja
Tornberg

5. lk luokanopettaja Sakari Vuolteenaho

Kaisa

Jylhä Venla
Haapakoski Jenni
Helaakoski Aki
Heikkilä Annika
Kaurala Tuomas
Keskitalo Teemu
Kestilä Annu
Kopisto Roosa
Kunnasmäki Venla
Kylmälä Tommi
Lindelä Arttu
Luoto Sami
Malinen Jeremias
Mustonen Miika
Nuorala Josefiina
Tiikkaja Jyri
Tiirola Vikke
4. lk luokanopettaja Paula Salminen
Airio Sofia
Haapakangas Jonna
Hirvikoski Johanna
Keskitalo Janne
Ketola Joel
Korpela Julia
Korpela Riina
Lindelä Leena
Martin Tiia
Nordström Tiina
Peltola Aada
Piilola Terhi
Rahkala Patrik
Rajaniemi Aleksi

Anttila Juho
Bäckman Jemina
Haapakoski Tomi
Hautajoki Sini-Meri
Heikkilä Lauri
Heinula Niklas
Helaakoski Anna
Hulanmäki Jasmin
Keskitalo Janika
Kleine-Staarman Vincent
Koivusipilä Anton
Kopisto Jere
Kylmälä Oona
Malinen Samuel
Martinmäki Anna
Möttönen Reetta
Nuorala Joel
Nuorala Katriina
Pakkanen Sofia
Röning Jani
Salmu Sanna-Maria
Salmu Veli-Matti
Tiikkaja Riia
Vehkala Aleksi
Viirret Hinni

6.lk luokanopettaja Tapio Väärälä
Alatalo Eetu
Alatalo Henry
Anttila Tiia-Riikka
Bruun-Riegels Lukas
Haapakoski Kimmo
Haapakoski Piia
Haataja Harri
Hirvikoski Matias
Hourula Lotta
Karjalainen Jenny
Lukkarinen Kaisu
Malinen Andreas
Ohvo Mirella
Peltola Tero

Pelttari Johanna
Salmela Jyri
Sarkkinen Elina
Seppä Maria
Simonen Ella
Sipilä Joona
Skinnari Meeri
Tiirinki Lari
Yrjänä Anna
PIENRYHMÄ luokan opettaja Helena Keski-Panula
1.lk
Emilia Heinula
2. lk
Alatalo Lauri
Martin Juho
Råman Erika
Saukko Mikko
3. lk
Pietilä Niko
Rauta Sanna
HARJAANTUMISLUOKKA luokan opettaja Susanna Myllylä
4. lk
Kallio Jesse
6. lk
Pahkala Lassi
8. lk
Karppinen Soile
Karppinen Sonja
Pahkala Riittamari
9. lk
Alatalo Fanny
Kaivosoja Ville
10.lk
Anttila Jukka

Susanna Myllylä on iloinen päästyään pätevöitymään harjaantumisluokan
opettajaksi Jyväskylän Yliopistossa.
ja aikuisille erinomaista suvaitsevai- pääsee pätevöitymään työnsä ohessuuskasvatusta. Harjaantumisluokan sa kehitysvammaisten oppilaiden
oppilaat opiskelevat koko kouluai- erityisopettajaksi. Opiskelu Jyväskansa samassa luokassa. Luokassa kylän Yliopistossa tulee kestämään
toimii opettajan työparina useita noin vuoden, ja samalla Susanna
koulunkäyntiavustajia. Opettaja ja jatkaa harjaantumisluokan opettaavustajat tekevät läheistä yhteistyö- jana. Susannalla on edessään vartä vaihdellen roolejaan luokassa pe- masti siis tiivis ja tiukka vuosi, mutta
dagogisen vastuun säilyessä kuiten- onneksi liikunnalliset harrastukset
kin opettajalla.Luokan opettajana on koiran lenkitys, luonnossa liikkumitoiminut 3 vuoden ajan kalajokinen nen ja retkeily tuovat vastaavasti
Susanna Myllylä. Susanna on kou- voimia jaksamiseen. Monenlaisen
lutukseltaan kehitysvammatyöhön liikunnan lisäksi Susanna harrastaa
ja kuntoutukseen suuntautunut so- tällä hetkellä miehensä kanssa kodin
sionomi. Työkokemusta harjaantu- peruskorjausta Kalajoella. Opiskemisluokan opettajana Susannalla on lultaan Susanna odottaa saavansa
yhteensä yli kuusi vuotta. Pätevistä tuoreita tietoja, uusia työvälineitä
harjaantumisluokan opettajista on ja menetelmiä harjaantumisluokan
koko Suomessa huutava pula. Niinpä opettajan työnsä tueksi.
otimme koulullamme suurella ilolla
vastaan tiedon siitä, että Susanna
OPETTAJAT

luokka/oppiaine

puh.kotiin

Tuula Tirilä
2.lk/koulunjohtaja
433973
Liisa Grekula
1.lk
433007
Helena Keski-Panula
mukautettu pienryhmä
433698
Susanna Myllylä
harjaantumisluokka
040-5601412
Riitta Muurinen
esiopetus
435763
Paula Salminen
4.lk
434214
Kaisa Tornberg
3.lk
433505
Sakari Vuolteenaho
5.lk
437202
Tapio Väärälä
6.lk
434404
Soili Illikainen
erityisopetus ( 5.lk ja 6.lk )
Pauliina Kuusirati englanti ( 3.lk, 5.lk ja 6.lk )
Anu Natunen
liikunta ( 2.lk ja 6.lk )
Ulla Pisilä
erityisopetus ( 2.lk, 3.lk ja 4.lk )
Timo Silvola
tekninen työ ( 3.lk, 4.lk, 5.lk ja 6.lk )
Johanna Sorvali
tekstiilityö(4.lk,5.lk,6.lk ja valinnaistekstiilityö)
Niina Toppari
erityisopetus ( 1.lk )
Teresa Tuuttila
kuvataide(2.lk, 5.lk, 6.lk ja valinnaiskuvataide)

KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAT
Virpi Helander
yleisopetus
Eliisa Kittilä
harjaantumisluokka
Heikki Kärjä
mukautettu pienryhmä
Gisella Ohvo
harjaantumisluokka
Laila Ohvo
harjaantumisluokka
Eira Pirhonen
harjaantumisluokka
Päivi Suua
yleisopetus
Pirkko Tuikkala
esiopetus/iltapäiväkerho
JOHTOKUNTA
Jukka Malinen
Tuula Tirilä
Ritva Heikkilä
Hanna Luoto
Veikko Martinmäki
Anne Röning
Eeva-Liisa Simonen
Heikki Anttila
Helena Keski-Panula

puh.johtaja
sihteeri
jäsen 7.2.07 alkaen
jäsen 7.2.07 saakka
jäsen
jäsen
jäsen
sivistyslautakunnan edustaja
opettajakunnan edustaja
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Ala-asteen pienryhmän leirikouluretki Pikku-Syötteelle
Huhtikuun loppupuolella alaasteen pienryhmän 1-3 luokan
oppilaat tekivät kahden päivän
mittaisen matkan Syötteen maisemiin. Matkaa oli odotettu jo
pitkään. Innokkaimmat olivat
laskeneet päiviä ja matkakuume
kohosi jokaisella oppilaalla lähtöpäivän lähestyessä.
Matkapäivän aamuna oli monet
säpinät koulun pihalla, olihan
edessä kaksi päivää ja yksi yö
”selviämistä” ilman vanhempia.
Niinhän se on, että omien siipien kasvattaminen lähtee vasta
pienestä irtautumisesta siitä
tutusta kotiympäristöstä. Siksi
päätimmekin jättää vanhemmat
kotiin ja saimme luvan pärjätä
kolmen aikuisen turvin.
Vaikka kohde ei ihan Lapissa
sijaitsekaan, perille päästyämme totesimme maisemien olevan
Lapin ”näköiset”. Ei näkynyt kuitenkaan oikeita lappalaisia, sen
tarkkanäköisimmät huomasivat.
Pikkuinen huoli hiihtokelien
riittävyydestä lämpöisen ja aikaisenkin kevään vuoksi oli ollut.
Huoli oli turha, sillä kun olimme
päässeet Pikku-Syötteen huipulle, jokainen sai omin silmin
todeta isot lumikinokset ja lukemattomat ladut, joita maastossa
risteili. Lumen paljous yllätti niin
lapset kuin aikuisetkin . Näimme
kunnon lumimyräkänkin tunturioloissa heti ensimmäisenä
päivänä. Ehkä siinä oli hieman
esimakua Lapin tunturisäästä,
hurjalta näytti.
Hiihtäminen oli meille lakeuksille tottuneille liian haasteellista
jyrkissä mäissä. Saimme kuitenkin hiihtää, mutta enemmänkin
olisi voinut. Jäikö siitä ”kytemään
hiihtosiementä” seuraavalle retkelle, aika näyttää.

Oppilaat ja osa uskaliaimmista aikuisista pääsi kokeilemaan
kiipeilytaitojaan turvallisella
kiipeilyradalla. Sinnikkäimmät
kiipesivät aika korkealle ja jokainen ”ylitti itsensä” päästessään
korkeammalle kuin oletti. Se oli
rohkeuden kasvattamista turvallisissa ympyröissä parhaimmillaan.
Kävimme myös pulkkamäessä,
jossa riitti pituutta ja vauhtia.
Hauskaa sielläkin oli. Katselimme
rinteessä olevia laskettelijoita ja
lautailijoita. Osa oppilaista halusikin mennä oikeaan mäkeen,
Mielenkiintoisia vierailuja oli
retkiohjelmassa myös. Kävimme
tutustumassa alueen elinkeinoihin, porotilaan ja huskykoiratilaan. Porotilalla saimme ajaa
poroilla ja oppilaat suorittivat
oikean poroajokortinkin. Porotilavierailu oli erittäin mielenkiintoinen ja paljon oli kuunneltavaa
ja opittavaa poroista ja poronhoidosta. Vierailun päätti mehu
ja pullahetki poroisännän kodassa.
Koiratilalla saimme opastuskierroksen ja kuulimme monta
tärkeää rekikoiran kasvatukseen
liittyvää seikkaa. Suosikiksi nousi
kolmiviikkoinen pentu, jota ihasteltiin.
Alueen eläinkohteissa oli myös
tutustuttavana oikea karhu.
Safarikeskuksen karhu seisoi
komeana nurkassa ja sen kynnet olivat myös näkyvästi esillä.
Täytettynäkin tuo uljas eläin herätti kunnioitusta, pieneksi siinä
itsemme tunsimme!
Eri toiminnot löysivät omat
kannattajansa. Porotila oli monen suosikki, huskykoirat ja
kiipelykin saivat omat kannattajansa. Vaikea oli valita mukavinta ohjelmaa. Olipa se hotellissa

nukkuminenkin ja siellä oleminen
joidenkin mielestä mukavaa. Osa
oppilaista oli sitä mieltä, että
toinenkin yö olisi mennyt, hotellissa oli niin mukavaa.Vietimme
mukavan peli-illan pelaten koululta tuotuja erilaisia lautapeliä
ja muistipeliä. Kukaan ei kaivannut huoneen nurkassa olevaa televisiota. Maukas ruoka maistui
hotellin ravintolassa ohjelmien
välissä hyvin, eikä kenelläkään
tullut koti-ikävä matkan missään
vaiheessa.
Kävimme lopuksi vielä IsoSyötteen huipulla ihailemassa
laajaa tunturimaisemaa. Hieman
pilveilevä taivas aukesi meille
kuin tilauksesta noustessamme
kohti tunturin huippua. Aurinko
kylpi keväisessä säässä ja hanget
hohtivat valkoisinaan silmänkantamattomiin. Kyllä Suomessa on
kaunista, totesimme katsellessamme maisemia. Moni olikin
ensi kertaa niin korkealla ja kaikki olimme vakuuttuneita siitä,
että kyllä kannatti olla ahkerana
retkirahankeruussa. Nyt olimme
saaneet nauttia työn hedelmistä
kahden päivän ajan Monta mukavaa muistoa ja uutta opittua
asiaa jäi reissusta. Totesimmekin
matkamme olleen erittäin antoisan elämysretken pohjoiseen.
Opettaja ja oppilaat kiittävätkin
lämpimästi mukana olleita avustajia, Anna-Kaisaa ja Heikkiä,
sekä kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat olleet retkihankettamme
tukemassa.

Oppilaat lähdössä hiihtoretkelle.

Helena Keski-Panula
Uudet kannettavat tietokoneet (13 kpl ) ja langaton verkko mahdollistavat tietotekniikan hyödyntämisen kaikissa
luokissa . Kuvassa tokaluokkalaiset Jonna, Jasmin ja Oskari matematiikan tehtävien parissa.

Oli kesäilta.
Hyttyset inisivät.
Ilma oli tyyni
ja vettäkin vähän ripotteli.
Oli mainio kalailma.
Haimme pellosta matoja
ja lähdimme järvelle.
Kalat olivat nälkäisiä
ja saimme muutaman ahvenen.

Tomi Loukusa 2.lk
1.palkinto Pyhäjoen koulujen
runokilpailussa 1.-2.lk sarjassa
Kuorolaiset Nuori kulttuuri-tapahtumassa Turussa
Kirkonkylän koulun kuoro esiintyi johtajansa Kaisa Tornbergin johdolla valtakunnallisessa Nuori kulttuuri-tapahtumassa Turussa 26.5. Samassa tilaisuudessa
esiintyi joukko maamme johtavia nuorisokuoroja mm. Sibelius-lukion nuorisokuoro Helsingistä. Kuoromme erottui edukseen muista esiintyjistä iloisella olemuksellaan ja laajalla ikäjaukaumallaan.
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Parhalahden koulu
Koskenlaskussa kastuttiin
Leirikoulun neljäntenä aamuna
lähdettiin Basecampiin koskenlaskusafarille. Aluksi laitoimme kaikki varusteet päälle, sadevaatteet,
saappaat, pelastusliivit ja lopuksi
vielä kypärät päihin. Menimme taksilla Käylän kylään ja oppaamme
laskivat kumilautat veteen ja nousimme lauttoihin. Satu ohjasi meidän lauttaa ja Martti toista. Ensin
meille opetettiin miten ohjataan ja
mitä käskyjä meille annetaan.
Menimme ensimmäiseen koskeen,
joka oli ykkösluokka vaativuudeltaan. Kun mentiin kakkosluokan
koskeen, eli vaativampaan, virta vei
meidät kiville ja jäätiin kiinni. Sadun
piti hypätä pois lautasta kuohuvaan
koskeen ja työntää lautta liikkeel-

le. Martin kipparoimassa lautassa
yksi isistä tippui koskeen, kun lautta
törmäsi kiviin, mutta onneksi meille
oli opetettu turvallisuussäännöt ja
niin vaaratilanteesta selvittiin, eikä
tapahtunut mitään vahinkoa, ainoastaan vain vaatteet kastuivat.
Isot järviaukeat ajelimme moottorin voimalla, eikä meidän tarvinnut
koko matkaa meloa. Vääräkosken jälkeen moottori kuitenkin sammui ja
sitä ei saatu käyntiin. Martin ja Reijon avustuksella saimme kuitenkin
onneksi sen käyntiin ja pääsimme
jatkamaan matkaa. Ilman moottoria olisimme joutuneet melomaan
monta tuntia. Siellä oli todella paljon vesilintuja pesimäpuuhissa. Koskiosuuksilla meloimme ja pärskeet

kastelivat edessä istuvat likomäriksi.
Koska oli tulva-aika, monet kosket
olivat tavallista hurjempia.
Monet järvet olivat vielä jäässä ja
meidän piti muuttaa loppureittiä.
Meloimme Ylä-Juumajärven rantaan,
jossa meitä odotti tuttu taksi. Taksi
ei meinannut päästä isoon ylämäkeen liikkeelle lainkaan kaikkien kolmen lautan kanssa ja Paavo, Satu ja
Martti joutuivat työntämään autoa.
Kytkin kuumeni ja taksissa haisi tosi
pahalle. Onneksi pääsimme kuitenkin matkaan ja niin tultiin takaisin
Basecampiin. Vaihdettiin märät vaatteet kuiviin ja syötiin. Meillä oli sieltä
kiire vaihtamaan ratsastusvaatteet,
koska lähdettiin islanninhevostallille
ja maastoratsastukselle.
Elisa Martin

Koskenlasku safari oli mahtava kokemus. Aurinko paistoi, ja kaikki olivat tyytyväisiä pienistä haavereista huolimatta.

Vielä kerran!

Janikan taide menestyi kolmasluokkalainen Janika Silvola taiteili niin mainion kuvaamataitotyön, että vei sillä
voiton Osuuspankkien aluekisassa. Nyt työ on mukana koko Suomen kisassa ja tuloksia odotellaan syksyyn
mennessä. Janika ja mainio työ: ”Minun piirtopöytä”.

Koulukuulumiset on nykyisin
odotettu kesälehti useimmissa pyhäjokisissa kodeissa. Tiedetään,
että lehti kertoo koulujen lukuvuodesta kaiken oleellisen. Minulla oli
aikoinaan mahdollisuus olla ”synnyttämässä” tätä mainiota tapaa.
Muistan, ettei alkutaival ollut aivan
helppoa. Lehden tekemisen välineet
niin koneiden kuin ohjelmienkin
suhteen olivat kovin puutteelliset.
Suurta tuskaa aiheuttivat valokuvat,
jotka piti skannata valmiista kuvista,
tai saada lukiolta välineet lainaksi.
Nykyisin itse lehden tekniikka

Parhalahden koulun oppilaat 2006 - 2007
6 lk
Junnikkala
Karsikko
Martin
Paavola
Parhaniemi
Silvola
Tyybäkinoja

5. lk
Ahonen
Keskinen
Keskitalo
Maliniemi
Niinimaa
Oja
Pietilä
Sipilä
Tyybäkinoja

Anniina
Jenna
Elisa
Niko
Isabella
Heikki
Aleksi

Kimmo
Harri
Janette
Marleena
Juho - Kusti
Joni
Jenni
Saku
Eveliina

4. lk
Kangas
Kangas
Keskinen
Martin
Mattila
Muurinen
Niinimaa
Rantala
Sarpola
Silvola
Tyybäkinoja

3. lk
Ahonen
Silvola

2. lk
Kangas
Keskinen
Keskitalo

Kirsi
Reetta
Tanel
Kaisa
Anni
Mika
Jenny
Jerry
Omar
Annu
Arttu

Mattila
Myllylä

Antti
Pinja

1 lk
Karsikko
Karsikko
Karsikko
Kittilä
Martin
Muurinen
Pyhälä

Jarkko
Jenni
Tytti
Vesa
Julia
Oona
Tomi

luokanopettaja
Rautio Annukka
keittäjä 7.9.2006 saakka
Paavola Anneli
laitoshuoltaja
Mattila Minna
koulunkäyntiavustaja
Sorvali Johanna
tekstiilityönopettaja
Illikainen Soili
erityisopettaja

Johtokunta 2005 – 2008
Joona
Janika

Riikka
Helen
Jesse

Koulun henkilökunta 2005 2006
Haapakoski Paavo
koulunjohtaja
Haapakoski Helena
luokanopettaja
Mäkikauppila Hanna

Silvola
Silvola
Keskinen
Sipilä
Tyybäkinoja

Juha pj
Timo
Hannu
Katja
Hanne

on erinomaisessa kunnossa, mutta
”toimittajan tuskat” ovat ennallaan.
Lyhyt, ytimekäs ja kiinnostava juttu
ei synny helposti. Useimmiten kiusana on ”runsauden pula”. Oppilaat
haluaisivat kirjoittaa tapahtumistaan
hyvinkin laajasti, mutta palstatilaa
on rajallisesti ja myös kuvia pitäisi
sopia mukaan. Näin tälläkin kertaa.
Takana on tapahtumien vuosi, monella tapaa aiemmista poikkeava, joten kerrottavaa olisi runsaasti. Viikon
mittainen leirikoulu Kuusamossa,
opettajien juhlat, retket ja muut tapahtumat haluttaisiin lehden sivuille.
Kuluneen lukuvuoden tapahtumiin
voitte tarkemmin tutustua koulun
kotisivuilla osoitteessa: http://yrttis.pyhajoki.fi/parhalahti/
Itselleni tämä Parhalahden Koulukuulumiset on tietenkin paljonkin
erilainen kuin aiemmat. Tämä on
viimeinen numero, johon kirjoitan
koulunjohtajan ominaisuudessa.
Takana ovat 35 vuotta Parhalahden
koululla ja edessä eläkevuodet. Helenalle näitä vuosia on kertynyt vielä
yksi enemmän.
Parhalahti on ollut hieno työpaikka. Yhteisymmärrys kotien kanssa
on ollut saumatonta. Pyhäjoen kunta on rohkaissut tekemään opetusja kasvatustyötä myös uusia uria
aukoen, eikä vain valmiita reittejä
kulkien. Olemme voineet avautua
ympäröivään yhteiskuntaan niin kotimaassa kuin kauempana.
Kunnan opetussuunnitelmaa
mukaillen voin sanoa, että Parhalahdella koulun tehtävä on ollut
auttaa parhalahtisia lapsia ja nuoria
kehittymään hyvän – sekä tiedollisen että henkisen – sivistystason
omaaviksi tasapainoisiksi yksilöiksi

ja antaa heille tarpeelliset elämänhallintataidot. Edellä olevan tavoitteen toteutumista on todella vaikea
mitata, mutta viime vuosina on ollut
palkitsevaa tavata entiset oppilaansa uudessa roolissaan, kun he ovat
olleet vanhempina mukana monissa
koulun tapahtumissa. Nykyisin koulun oppilaista yli puolet on entisten
oppilaiden lapsia. Minulle erikoisesti monet leirikoulut ovat antaneet
uskoa ja vahvistusta. Kun ensin on
yhdessä kerätty varat ja sitten viikko, joskus pidempäänkin, yhdessä
koetaan uusia elämyksiä, auttaa se
jaksamaan taas eteenpäin.
Koulutyö jatkuu Parhalahdella
elokuusta eteenpäin uudistunein
voimin. Hanna on ottanut koulun
johtaakseen ja koulu on saanut erinomaisen hyvät opettajat Johannan
ja Miikan. Toivon sydämestäni,
että oppilaiden kodit tukevat uutta työyhteisöä samalla tavalla kuin
mitä meillä Helenan kanssa on
ollut mahdollisuus ja onni kokea.
Minä lupaan pitää ”näppini erossa”
koulutyöstä. Jokainen opettaja luo
omalla persoonallaan oman tapansa
saada onnistumisen elämyksiä niin
itselleen kuin oppilailleen. Toivotan
onnea ja siunausta tulevien vuosien
koulutyölle.
Haluan tässä yhteydessä kiittää
omasta ja Helenan puolesta koteja
pitkästä ja antoisasta yhteistyöstä. Unohtaa emme tietenkään voi
entisiä työtovereitamme, Marttaa,
Veikkoa, Impiä, Liisaa, Riittaa,
Annukkaa, Annelia, Minnaa ja
Hannaa. Yhteispelistämme olisi monilla joukkueilla paljon opittavaa. Ilot
on jaettu ja surut puolitettu.
Paavo

P y h ä j o e n K u u l u m i s e t – 6 . 6 . 20 07

Melontaa myrskytuulessa
Maanantaina heti kiipeilyn jälkeen
me puimme ohjaajien antamat turvavarusteet päällemme ja lähdimme
viereisen järven rantaan. Kun olimme saaneet kanootit valmiiksi, opettelimme melomista kuivalla maalla
ja laiturin reunalla, sitten vasta
aloitimme melomisen. Kanooteissa
melottiin pareittain. Emme voineet
kuitenkaan lähteä järven ylitykseen
niin kuin aluksi oli tarkoitus, koska
emme olisi välttämättä päässeet takaisin tuulessa ajelehtivien jäälauttojen takia. Kova, jopa myrskyinen

tuuli vaikeutti melomista tosi paljon. Välillä vaihdoimme kanootissa
paikkoja, jotta kumpikin sai olla sekä
ohjaajana että moottorina.
Vielä ennen aikojaan lopetetun
melomisen jälkeen sanoimme toiselle ohjaajalle Martille, että minun
lippikseni oli edellisenä päivänä pudonnut riippusillan toisella puolella
olevalta kielekkeeltä alas ja jäänyt
puuhun kiinni. Martti halusi heti
lähteä omilla kiipeilyvarusteillaan
hakeman lippistä. Kaikki tietenkin
halusimme mukaan katsomaan tätä

sivu 5

Laukkaa issikoilla
tapahtumaa. tehtävä ei ollutkaan
helppo ja yksikertainen, vaan Martti joutui ensi kertaa turvautumaan
erikoisvälineisiinsä. Kun lippikseni
oli vihdoin saatu pelastettua ylös
kielekkeeltä, minä kiittelin häntä siitä. Hetken kuluttua me olimme taas
parkkipaikalla, johon olimme jättäneet automme. Kohta me lähdimmekin kohti majapaikkaamme ja päivän
tapahtumat jatkuivat. Minusta päivä
oli hauska ja monipuolinen.
Aleksi Tyybäkinoja

Tyttöjen hartaana toiveena oli
päästä leirikoulussa tutustumaan
islannin hevosiin. Aluksi Paavo ei
saanut sopivaa aikaa tallilta, mutta
sitten onneksi järjestyi kahden tunnin
vierailu ja niin toiveemme toteutui.
Pojat eivät vaan olleet siitä aluksi
mitenkään innoissaan.
Aiemmin emme olleet edes nähneet
islanninhevosia. Hevoset olivat tallilla
jo valmiiksi satuloituina kun saavuimme ja lähdimme heti maastoon. KuRu tallia pitävät siskokset Mirka ja

Nina Tauriainen. Erilaista issikoissa
on niiden erikoinen askellaji töltti,
jota mikään muu rotu ei käytä. Kukaan ei tiedä tarkalleen mistä tämä
askellaji on alun perin tullut issikoille, eikä mikään muu rotu sitä käytä.
Töltin arvellaan olevan Jumalan lahja
issikoille tai se on jalostettu kaikilta
muilta roduilta pois, koska se ei olisi
tarpeellinen työhevosille. Maastossa
laskeuduimme kuruun ja laukkasimme ylämäet. Tunti kului kuin siivillä
ja pian oli aika palata takaisin.

Kun palasimme omalta maastotunniltamme, oli poikien vuoro aloittaa.
Poikienkin ratsastus sujui ihan hyvin.
Nina opetti heille alkeet ja niinpä
hekin saivat kokeilla tölttiä. Kaikki
pojat lähes ihastuivat hevosiin, eivät
vain kehdanneet sitä meille julkisesti myöntää. Parasta leirikoulussa oli
ehdottomasti ratsastus ja se jäi mieleen ihanana kokemuksena!
Anniina Junnikkala

Hellyttävät karhunpennut
Historiallinen Jalavan kauppa
Taivalkoskella oli ensimmäinen
kohteemme. Kiertelimme Jalavassa
hetken katsellen ja tutkien entisajan
kauppatavaroita. Koetimme kaikki
myös lentäjänlakkeja ja hyvinhän ne
sopivat.
Sen jälkeen käänsimme auton keulan kohti Kalle Päätalon lapsuudenkotia, Kallioniemeä. Emme valitettavasti tutustuneen sisätiloihin, koska
paikka oli vielä kiinni. Kiertelimme
aluetta ja kävimme kuvauksessa sau-

nan laiturilla.
Seuraava kohteemme oli Suurpetokeskus. Suurpetokeskuksessa
asuu kuuluisa Niisku-karhu, jonka
pentuja seuraili moni netin kautta.
Niisku oli viime talvena synnyttänyt
karhulle harvinaiset kolme pentua,
mutta yksi oli kuollut vähän ennen
tuloamme. Sulo Karjalainen, karhujen hoitaja ja omistaja, esitteli meille
monia karhuja, ilveksen, ahman jne.
Ahma oli aika ujo, mutta tuli lopuksi
kuitenkin puhuttelemaan Suloa. Sulo

kertoi myös monia hauskoja tarinoita hänen karhuistaan. Tuntui aivan
siltä kuin karhut olisivat ymmärtäneet hänen puhettaan. Sulo uskaltaa päästää karhunsa pois häkistä
ja käydä marja- ja kalastusreissuilla
niiden kanssa.
Isabella Parhaniemi 6 lk

Sadun ja Martin johdolla meitä perehdytettiin melontaan. Myrskytuuli ja jäälohkareet vaikeuttivat melontaa järven ulapalla.

Ryöppyävä Kiutaköngäs
Ensimmäisenä leirikouluaamuna
lähdimme Oulangan luontokeskukseen. Kun saavuimme perille,
katsoimme aluksi diaesityksen ja
kuuntelimme esittelyä. Tutustuimme
myös näyttelyyn. Lähdimme sitten
vaellukselle reput tavaraa täynnä
kohden Kiutaköngästä. Reittiä oli
jouduttu lyhentämään, koska siellä
oli vielä niin paljon lunta maastossa. Rinteiltä alas laskeutuminen olisi
ollut vaarallista. Kaiken lisäksi meille
varattu opas oli loukannut jalkansa ja niinpä Paavo toimi oppaana,
koska hän oli käynyt koskilla monta
kertaa aiemmin.
Kun saavuimme Kiutakönkäälle,

katselimme hurjina kuohuvia koskia
ja kuuntelimme korvia huumaavaa
veden pauhinaa jonkin aikaa ja jatkoimme taas matkaa. Kun saavuimme nuotiopaikallemme, Pertti ja Juha
jäivät valmistelemaan ruokailua ja
me muut kävelimme vielä noin kilometrin vielä eteenpäin. Kävimme
suvantopaikassa, jossa koski oli jo
rauhoittunut.
Kun saavuimme takaisin ruokapaikalle, aloitimme ruuanlaittamisen
trangioilla. Tehtiin riistapataa, kanariisi-sienipataa ja metsästäjän pataa.
Kaikki ruoat olivat yllättävän maistuvia, liekö meillä vain ollut niin nälkä.
Jälkiruoaksi jotkut vielä paistoivat

nuotiolla makkaraa ja keitettiin nokipannukahvit. Kun saimme syötyä,
niin lähdimme takaisin luontokeskukseen ja kohden majapaikkaa.
Kiutakönkään vesi oli tulvan vuioksi kaksi metriä normaalia korkeammalla ja vettä virtasi koskissa hurja
määrä. Kiutaköngäs on Suomen
komein koski. Retkemme Kiutakönkäälle oli mielenkiintoinen. Kiviä tai
muitakaan mineraaleja ei saanut
kerätä mukaan kansallispuistosta,
koska se on luonnonsuojelualuetta.
Oulanka on saamen kieltä ja tarkoittaa tulvivaa jokea.
Jenna Karsikko

Sulo ja suloisten pentujen isä Vyöti-karhu esittelivät osaamistaan

Mount Karhun valloitus
Kuulimme, että toissavuoden leirikoulussa Marttisissa oli seinäkiipeily
ollut suosittua ja jännittävää puuhaa
ja niinpä mekin päätimme kokeilla
valloittaa Mount Karhun kiipeilytorni. Saavuttuaan perille meitä vastassa olivat oppaamme Satu ja Martti.
Tutustuimme heihin ja rupesimme
pukemaan varusteita.
Aloitimme kiipeilyn ensin menemällä vaikeasta ja helposta radasta
muutaman kerran ylös tornin huipulle. Toisilla kiipeily onnistui helposti,
mutta vaikeuksiakin oli. Kädet puutuivat ja ehkäpä hieman huimasikin.
Sitten harjoittelimme myös laskeutumista kiipeilytornin päältä. Neljä
kerrallaan päästettiin ylös valmistautumaan laskeutumista. Muut koettivat kulkea vaikeaa köysirataa alhaalla
odottaessaan vuoroaan. Alastulossa
Kiutakönkään vaelluksella ruoan laittaminen maastossa oli mukavaa ja yhteistyötä vaativaa puuhaa.

sai jokainen itse köyden avulla säädellä alastulovauhtinsa. Kiipeilyn
jälkeen menimme syömään poron-

lihakeittoa. Sen jälkeen jatkoimme
matkaa melomaan.
Niko Paavola

Kiipeilytorni Mount Karhu näytti aluksi pelottavan korkealta,
mutta kaikki valloittivat sen helposti.
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Pirttikosken koulu
ja Nelli loihtivat todella näyttävän.

Kesää odotellessa
Vuosi kaksiopettajaisena kouluna
on takana. Kokemukset kuluneesta
ovat pääosin myönteisiä, kyllä se
näinkin sujuu. Vastuuta on koetettu
jakaa opettajien kesken siten, että
oppilaat saisivat mahdollisimman
paljon tukea opettajilta. Tärkeässä
osassa ovat olleet luokkien omien
opettajien lisäksi esikoulunopettaja,
erityisopettaja sekä kiertävät opettajat. Yhteistyöllä olemme voineet
muodostaa ajoittain pienempiä
opetusryhmiä, jolloin yksilöllisempi
oppilaan huomiointi on ollut mahdollista.
Oppilaat ovat suhtautuneet muuttuneeseen tilanteeseen kiitettävästi.
On selvää, että kun luokassa opiskelee yhtä aikaa neljä eri vuosiluokkaa,

ääntä tahtoo väkisinkin syntyä. Turha häly on kuitenkin poistunut pienellä huomauttamisella, ja työrauha
on säilynyt hyvänä. Suuri merkitys
on ollut oppilaiden hyvillä keskinäisillä suhteilla, huumorintajulla
ja heidän kyvyllään ottaa toisiaan
huomioon.
Myös sivistystoimen johdolle täytyy antaa kiitosta. Vaikka menetimmekin kolmannen opettajanviran,
olemme saaneet tuntikehystä niin
oppituntien pitoon kuin erityisopetukseenkin sen, mitä voimme
järkevästi käyttää. Myös se, että
Pirttikoski oli kuluvana vuonna yksi
esikoulunpito-paikoista, oli meille
erittäin tärkeä asia.

Kevätpuolella jouduimme sitten luopumaan omasta keittäjästä. Olimme harmissamme, eivätkä
odotuksemme uusien järjestelyiden
suhteen olleet kovin korkealla. Siksi
olemmekin olleet positiivisesti yllättyneitä. Ruokaa on ollut riittävästi,
se on ollut pääsääntöisesti laadultaan hyvää ja erityisesti salaatit
ansaitsevat suuren kiitoksen. Kyllä
Keskuskoulun keittiön väki on pistänyt parastaan. Kunhan saamme
lämpölevyn, niin ruoka pysyy paremmin lämpimänä myös viimeisille
ottajille.

Kaikkea ei kuitenkaan ehdi. Omalta
osaltani olen potenut huonoa omaatuntoa monestakin asiasta, muun
muassa siitä, että en kovinkaan usein
ole ehtinyt ulkovalvontaan. Mutta
siltä osin asiat ovat luistaneet mallikkaasti, sillä koulumme piha tarjoaa oivat harrastamismahdollisuudet
oppilaille, ja niin turha nahinointi on
unohtunut. Sopuisaan ulkotouhuiluun luokin jo hyvän pohjan koulun
yhteydessä oleva ryhmäperhepäiväkoti Puuhala, jonka henkilökunta
ohjaa lapsia pienestä pitäen yhteisiin leikkeihin sääntöjä noudattaen.
Tästä jatkaa sitten esikoulu. Yhdessä
kun pihalla touhuillaan, niin pienet
ja isot tutustuvat toisiinsa ja uudet
ikäluokat pääsevät hyvin mukaan
kouluyhteisöön.

Hyönteistutkija Oulun yliopistolta
Syyskuun puolivälissä meidän
kouluumme tuli vierailemaan merkittävä henkilö, hyönteistutkija
Juhani Itämies. Hän on pitkähkö,
parrakas mies. Hän tuli hakemaan
todella harvinaisen hyönteisen nimittäin pääkallokiitäjän. Itämiestä
hieman harmittaa sillä hän on jo
lapsesta asti haaveillut löytävänsä
pääkallokiitäjän, mutta ei ole vieläkään itse onnistunut. Hän tietää
paljon hyönteisten nimiä, mutta
joitakin nimiä vain latinaksi.
Oli todella mielenkiintoista kuunnella miten hän esitteli ja kertoi
hyönteisiin liittyvistä asioista. Hän
esitteli meille laiskan perhosmiehen
pyydyksen eli valorysän. Se muistuttaa valkoista telttaa, ja siihen sytytetään valot. Teltan alle laitetaan
ämpäri, jossa on myrkkyä.

Hyönteistutkija Juhani Itämies kävi noutamassa pääkallokiitäjän koulultamme
arvoiseensa seuraan Oulun yliopiston eläintieteelliseen museoon ja kertoili
samalla elävästi hyönteisistä ja niiden keräilystä.

Noin 40 vuotta sitten pääkallokiitäjiä nähtiin useammin Suomessa.
Pääkallokiitäjän toukat syövät perunaa. Nyt perunoita myrkytetään
coloradokuoriaisten takia ja samalla pääkallokiitäjän toukat kuolevat.
Ennen perunoita ei myrkytetty niin
paljon ja pääkallokiitäjiä oli enem-

Oppilasluettelo lv. 2006-2007
Esikoulu (5+7)
Ahonen Aleksi
Eno Lauri
Kallio Leo
Kittilä Meri
Louhimaa Mikko
Malinen Emilia
Martikkala Roni
Niinimaa Joonas
Nuorala Sofia
Oravisjärvi Julia
Rödlin Lotta
Tiirola Veeti
1. lk (3+1)
Halunen Hannes
Möttönen Henna
Rahkala Saga
Sarpola Anna-Sofia
2. lk (1+5)
Anttila Eetu
Brusin Tommi
Haapakoski Viljami
Keskitalo Taina
Leppälä Jere
Mattila Aleksi

3. lk (4+0)
Halunen Henna
Halunen Sanna
Korpela Iida
Rödlin Oona
4. lk ( 2+3 )
Anttila Eemeli
Brusin Sami
Eno Anni-Marleena
Haapakoski Olavi
Leppälä Eve
5. lk ( 5+2 )
Eno Ella
Haapakoski Teemu
Huiskonen Tommi
Impola Malviina
Juuso Johanna
Pahkala Meri-Tuuli
Tirilä Kerttu
6. lk (2+4)
Helaakoski Jere
Helaakoski Joonas
Huiskonen Heli
Huiskonen Janne

Keskitalo Anna-Liisa
Möttönen Miika

Piniatan rikkominen vaati monta iskua.
män kuin nykyään. Pääkallokiitäjä
on todella suuri ja näyttävä hyönteinen sen väritys on mustaoranssi.
Sen siipienväli oli noin 15cm. Se on
saanut nimensä sen niskassa olevasta kuviosta joka muistuttaa pääkalloa. Se vietiin Oulun yliopistoon
parempaan talteen. Pääkallokiitäjää
ei laiteta yleisön nähtäväksi, etteivät
sen värit haalistu.
Ella Eno ja Kerttu Tirilä 5,lk

Koulun johtokunta:
Jussi Halunen
Veli-Matti Halunen
Eija Huiskonen
Olli Mattila
Eija Sarpola puh.joht.

Kulunut vuosi oli koulullamme
ruokailun teemavuosi. Terveellisiä
ruokatottumuksia on otettu esille
vuoden aikana eri tavoin. Vanhemmille järjestettiin vanhempainilta,
jossa ravitsemussuunnittelija Merja
Ihanainen Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymästä valotti
ravintoasiaa niin kasvun, terveyden
kuin jaksamisenkin kannalta. Ja yhtenä ruokailun erikoisena kohokohtana
oli Halloween-ruokailu, josta Sisko

Mutta käsi-, jalka- ja silmäparia,
jotka olivat apunamme aikaisemmin, emme saa takaisin. Monta
kertaa on täytynyt jättää oppilaat
päineen luokkaan, ja lähteä itse hoitamaan loukkaantunutta polvea tai
muuta yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa, jonka ennen saattoi jättää keittäjän huoleksi. Myös jäljelle
jäänyt työntekijä, Nelli, on joutunut
työssään huomattavasti aikaisempaa tiukemmalle, kun toimenkuva
on laajennut ruuan esille laittoon ja
tiskaukseen..

Kurkistusta tulevaan
Ensi vuonna pirttikoskiset eskarioppilaat kulkevat kirkonkylällä.
On helppo ymmärtää vanhempien
pettymystä, kun eskaria ei järjestetäkään omalla kylällä. Tuleehan koulukyydistä joidenkin lasten kohdalla
kohtalaisen pitkä ja siten päivästä
rankka. On kuitenkin helppo ymmärtää myös esikoulun järjestäjää.
Ikäluokka on pieni, eikä kustannussyistä ole tarkoituksenmukaista
muodostaa kovin pieniä eskariryhmiä, kun viime vuosien aikana tapahtunut oppilaiden kokonaismäärän väheneminen vähentää myös
heistä saatavia valtionosuuksia.

Koulun henkilökunta:
Kati Koutonen esik.
p.433907
Kaisu Mattila
1-2 lk
p. 435802
Ahti Virpiranta 3-6 lk, koul.
joht.
p. 434299
Sisko Kivimäki keittäjä
(2.3.2007 saakka)
Nelli Möttönen siivooja
Pauliina Kuusirati englanti
Tuija Mankinen erityisopetus
Ulla Pisilä
erityisopetus
Jukka Partanen musiikki

Ruokailun
teemavuosi

Osalla oppilaista on ollut uutta
käytäntöä kohtaan selkeitä ennakkoluuloja, joita on ollut vaikea karistaa ja niinpä heidän annoksensa
ovat olleet hyvinkin niukkoja. Se,
että ruualla ei ole tekijää, joka on
lähellä ja tuttu, on selkeästi vaikuttanut ruuan arvostamiseen. Nellin
kaunis kattaminen, kannustus ja oppilaiden tottuminen hiukan erilaisiin
mausteisiin normalisoinee tilanteen
ajan myötä.

Positiivisena asiana vanhemmille
on kuitenkin se, että kyyditykset
ovat pelanneet turvallisesti ja hyvin
muutamia väärinkäsityksiä lukuun
ottamatta. Kun lapsi haetaan kotoa
ja tuodaan kotiin tai tarvittaessa
hoitopaikkaan, helpottaa se jossain määrin vanhempien huolta ja
työtä.
Ensi vuonna aloittaa koulullamme
ekaluokan viisi kirkonkylällä asuvaa
oppilasta. Tällaiseen ratkaisuun päädyttiin koulumme omasta aloitteesta, kun kirkonkylän ensimmäisestä
luokasta olisi muuten tullut kohtuuttoman suuri, eikä resursseja sen
jakamiseen ollut. Näin ensi vuonna
1-2 luokassamme on kahdeksan
oppilasta ensimmäisellä luokalla ja
neljä toisella luokalla. Kirkonkylältä
tulevat oppilaat opiskelevat meillä
kaksi ensimmäistä luokkaa, jonka
jälkeen he siirtyvät keskuskoululle.

Useammatkin vanhemmat olisivat
olleet halukkaita laittamaan lapsensa kouluumme, mutta emme voineet
ottaa enempää kuin viisi, jottemme
olisi ylittäneet 35 oppilaan kokonaismäärää, joka on määritelty
kolmannen opettajanviran rajaksi.
Toisaalta viiden oppilaan vähennys
kirkonkylän ryhmästä helpottaa
opettajan työtä ja kohtuullistaa ryhmän kokoa, mistä vanhemmat voivat
olla tyytyväisiä.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia
koulutyötä tukeneita tahoja, niin
kulttuuri, kirjasto kuin teknistäkin
tointa, sekä vanhempia ja muita
kyläläisiä, jotka ovat monin tavoin
olleet mukana koulun toiminnassa.

Erityiskiitoksen ansaitsevat nuoret
kerhojen vetäjät, jotka ovat selvinneet tehtävästään mallikkaasti ja
siten virittäneet ja ylläpitäneet harrastustoimintaa Pirttikoskella. Aina
toki jotain unohduksia ja vahinkoja
sattuu, mutta niistäkin saa oppia tulevaan. Kiitokset myös pirttikoskiselle nuorisolle koulun tilojen ja ympäristön asianmukaisesta käytöstä.
Toivottavasti sekin lurjus, joka käy
jokaisena keväänä toteamassa, etteihän se märkä kenttä autoa kannata,
lakkaa tekemästä vahinkoa kylän
omalle harrastuspaikalle.
Lämmintä ja iloista kesää koulumme väen puolesta!
Ahti

Eskarien toimintaan kuuluivat monenlaiset leikit. Tässä Nelli kauneussalongissa
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Koulun Halloween-päivä
Koululla oli Halloween-juhla.
Minä pukeuduin noidaksi. Ruokana oli vihreää hyytelöä, aivoja,
vihreää mehua, jossa oli täytetty
muovikäsine, nakkisormia, joissa
oli kynsi, kärpässieniä ja jälkiruuaksi myrkkymuffineja.
Oli myös kilpailuja. Oli kananmuna kisa. Se oli sellainen että
siinä piti yrittää juosta muovikananmuna jalkojen välissä. Katto
oli koristeltu paperinauhoilla,
ilmapalloilla, noidan padoilla ja
noidilla.

Nämä kaunottaret järjestivät hurrrrjat Halloween-juhlat.

Teatteriretki
Kalajoelle

Oppilaille tehtiin myös rata
,jonka varrella oli laatikoita. Ensimmäisessä laatikossa oli spagettia. Toisessa laatikossa oli
korvatulppia ja perällä hansikas
,jota piti kätellä. Kolmannessa laatikossa oli lehmänkieli. Ja
neljännessä taulusieni.
Sellainen oli meidän koulun
halloween.
Henna Möttönen 1.lk

Merin äiti Teresa Kittilä kertoi koululaisillemme halloweenperinteestä Yhdysvalloissa.

Lähdimme 1.9 Kalajoelle
katsomaan Fedja-setää, kissaa ja koiraa. Menimme sinne
linja-autolla. Esitys oli Kalajoen hiekkasärkillä. Matka
sujui mukavasti ja perillä jonotimme jonkin aikaa, että
pääsimme esitykseen.
Kun pääsimme istumaan,
jännitys tiheni. Kissa astui lavalle. Hän kuljeskeli yksinäisen näköisenä. Kohta paikalle
tuli Fedja-setä. Hän huomasi
kissan ja uteli sen nimeä. Kis- Omaperäiset asut kuuluivat halloweenjuhlaan, tässä viidesluokkasa ei tiennyt nimeään, joten laiset Meri, Malviina ja Kerttu.
Fedja antoi sille nimen Matroskin. Kohta paikalle tuli koira, joka sanoi olevansa Musti.
Fedjan äiti ei pitänyt koirasta
eikä kissasta, joten Fedja karkasi eläinten kanssa. He löysivät tyhjän asuntovaunun ja
asettuivat taloksi.

Kuusijuhlaa tähdittivät aidot tiernapojat Eemeli, Sami Olavi ja Janne.

Fedja-setä, kissa ja koira kokivat monenlaisia seikkailuja.
Fedjan äiti etsi Fedjaa koko
Venäjän alueelta, ja lopulta
löysikin etsimänsä. Lopulta
Fedja-setä lupasi tulla kotiin, Kirkkoherra Jukka Malinen selvitteli pienille oppilaillemillaisia tehtäviä
mutta vaikka hän kuinka yritti papin toimenhuvaan kuuluu..
saada Matroskinia ja Mustia
mukaansa, he halusivat jäädä
asumaan asuntovaunuun.
Pidimme esityksestä paljon.
Se oli iloinen ja hauska. Esitys
sopi hyvin pienille ja isommillekin. Saimme näyttelijöiltä
kortit ja niihin nimikirjoitukset.
Meri Pahkala ja Johanna
Juuso
Majanrakennus sujui eka ja tokaluokkalaisten yhteistyönä.

Makkara maistui hiihtoretken jälkeen Ristivuorella.

sivu 8
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Yppärin koulu
Koulun vuosi
Kulunutta vuotta on vietetty Mikael Agricolan juhlavuoden merkeissä.
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 450
vuotta Agricolan kuolemasta. Agricola Suomen kirjallisuuden ja kirjakielen
”isänä” loi meille opetustyötä tekeville työkalun, jonka avulla työmme
teemme. Hän teki myös uraauurtavaa työtä Raamatun kääntämisessä
suomen kielelle. Koulutulokkaan
ensimmäinen kirja, aapinen, on kehittynyt Agricolan kirjoittamasta
ABC-kirjasta.
Kuluneen lukuvuoden aikana kirjasin ylös kuukausittain niitä tapahtumia, jotka poikkesivat normaalista
koulunkäynnistä eli niitä hetkiä, jotka
tekevät arjesta juhlan, tapahtumia,
joita muistellaan vielä tulevaisuudessakin. Yllättävän paljon näitä poikkeuksellisia hetkiä lukuvuoden arkeen
mahtuikin.
Koululla on perinteisesti toiminut
eri yhteisöjen kerhoja. Viime syksynä
Yppärin koululaiset saivat kaksi uutta
harrastusmahdollisuutta, kun Outi
Krank aloitti lapsikuoron ja Johanna
Karjaluoto-Pisilä kuvataidekerhon.
Molemmat kerhot osoittivat tarpeellisuutensa, sillä kävijöitä riitti kiitettävästi kumpaankin. Toivottavasti
jatkoa seuraa!

Elokuu
Lukuvuosi alkoi totuttelulla uuteen
ruokailukulttuuriin eli jakelukeittiön
myötä menetimme vanhan tutun
Outi-keittäjän, mutta toki vatsat täyttyivät edelleen säännöllisesti Hilkan

ottaessa nyt vastuun ruuanjakelusta.
Pienessä työyhteisössä opettajien
ohella muut aikuiset ovat merkittävä
osa kouluyhteisöä ja heidän roolinsa oheiskasvattajina on erittäin tärkeä. Ruuanvalmistuksesta syntyvän
tuoksun lisäksi jäimme kaipaamaan
Outin taitoja koulunäytelmien puvustajana, lavastajana ja ideoijana.
Harvinaisen lämmin elokuu houkutteli koulun seinien ulkopuolelle.
3-4.lk pyöräili Petäjäslettoon, jonka matalissa rantavesissä oli mukava
uida. 5-6.lk otti tuntumaa historianopiskeluun tutustumalla Annalan
kotiseutumuseossa oman kotikunnan menneisyyteen. Kaikki oppilaat
osallistuivat myös perinteiseen
marjanpomintaretkeen, sillä vaikka
lounasruoka tuleekin Keskuskoulun
keittiöltä, marjoista valmistetaan
Yppärissä välipaloja.

Syyskuu
Kaikkien alakoulujen oppilaille tarjottu kesäteatteriesitys ”Fedja-setä,
kissa ja koira” Särkkäin Näyttämöllä
oli mitä mainioin aloitus syyskuulle.
Tuttu teatteriryhmä Akseli Klonk vieraili koululla esittäen Urhea ruukuntekijä-näytelmän. Syyskuussa julkaisiin myös edellisen kevään aikana
tuotettujen tarinoiden kooste. ”Satumaista Pyhäjoelta”-kirjan sivuilta
löytyy lukuisia yppäriläistenkin satuja. Koulujen välisiä yleisurheilukisoja käytiin kunnon syysmyrskyssä.
Tuuli ja satoikin, mutta yppäriläisiä
lämmitti lukuisten mitalien lisäksi
Riku Tuikkalalle lahjoitettu parhaan

urheilijan pokaali. Rovastikunnan lähetysvieras pastori Che Shu-Chen
toi tuulahduksen idästä, Taiwanista.
Lämmin syyskuu muuttui syysloman
myötä talveksi, vielä ehdimme kuitenkin toteuttaa ystävyysottelun
jalkapallossa Pirttikoskea vastaan.
Nälkäpäivänä oppilaat kierrättivät
SPR:n lippaita pitkin kylää hyvän
asian puolesta.

Lokakuu
Pyhäjoen seurakunta ehdotuksesta toimimme avustajina 8.10. järjestetyssä perhekirkossa. Oppilaiden
kuvaelman ohella myös Outin johtama lapsikuoro pääsi näyttämään
laulutaitonsa. Yhteistyö Pyhäjoen
seurakunnan kanssa on ollut antoisaa ja monimuotoista; päivänavaukset, lapsikuoro, kerhotoiminta, lähettivierailut, perhekirkko ja
toukosiunaustilaisuus ovat hienoja
osoituksia toimivasta yhteistyöstä.
Kiitos seurakunnan väelle! Jumalanpalveluksen jälkeen ruokailimme
Jokikartanossa harjoitellen samalla
aterian kokoamista linjastosta oppaanamme vanha tuttu Outi-keittäjämme.

Marraskuu
Alkukuusta luimme tarkasti Kalevalehteä, joka järjesti uutissarjakuvakisan. Työ tuotti tulosta ja 4-luokkalainen Jarkko Impola palkittiin kisan
toiseksi parhaana. Vuosien mittaan
koulun tiloissa on järjestetty erilaisia
kyläläisten yhteisiä tapahtumia. Hirvipeijaiset on yksi suosituimmista

Yppärlandian sirkuksessa meno oli huimaa ja hauskaa!
tilaisuuksista, nytkin useampi sata
ruokailija nautti metsästäjien kokkaamista herkuista. Onneksi tulevan
kesän keittiöremontissa huomioidaan tällaiset tarpeet ja ruokajuhlia
voidaan järjestää jatkossakin. Loppukuusta koululla oli avoimet ovet
eli vanhemmilla mahdollisuus tulla
seuraamaan opetusta. Tätä kodin
ja koulun yhteistyömahdollisuutta
toivoisin hyödynnettävän enemmän.
Koulu on muuttunut äitien ja isien
kouluajoista todella paljon.

Joulukuu

Yppärin koulu lv. 2006-2007
Esikoulu
Impola Antti
Impola Helmi
Impola Joel
Impola Valtteri
Impola Venla
Manninen Silja
Muikkula Antton
Luoma Aleksi
Petäjäsoja Tuomas
Suni Tapani
Tokola Tilda
Tuikkala Jimi
1.lk
Haikola Jesse
Impola Hanna
Impola Teijo
Niemelä Lauri
Pehkonen Sanni
Pisilä Inka
Tuikkala Milja
Viirret Pyry
2.lk
Heinula Samuli
Impola Anni
Impola Anniina
Impola Samuel
Keskitalo Katja
Kestilä Emmi
Luoma Jenna
Manninen Sofia
Muikkula Mikko
Petäjäsoja Henri
Suni Timo
Uusitalo Ronja

3.lk
Grekula Niina
Haikola Mira
Heikkilä Matias
Impola Aleksi
Impola Eero
Impola Miia-Maria
Kaivosoja Maija
Keskitalo Kalle
Koskela Matias
Luoma Laura
4.lk
Harjuhaahto Viivi
Impola Iida
Impola Jarkko
Impola Julia
Kaivosoja Jussi
Keskitalo Eemeli
Pirkola Aila
5.lk
Impola Annika
Impola Ismo
Impola Kati
Kestilä Essi

6.lk
Heikkilä Maria
Impola Aino
Impola Joonas
Impola Samuli
Kaivosoja Antti
Keskitalo Aino-Riikka
Keskitalo Ville
Kestilä Aku
Nikki Matti
Pirkola Netta
Sarja Niko

Tuikkala Riku
Yhteensä 66 oppilasta
Henkilökunta
Minna Silvola
esikoulu
Annukka Kolehmainen
1-2.lk
Tarja Taskila
3-4.lk, koulunjohtaja
Heikki Salminen
5-6.lk
Soili Illikainen
erityisopetus
Pauliina Kuusirati
englanninopetus
Hilkka Pyhälä
laitos- ja ruokahuolto
Sirpa Lankila
esikouluavustaja, iltapaivätoiminnanohjaaja
Sirje Sorjonen
koulunkäyntiavustaja
Satu Muikkula toimi koulullamme
harjoittelijana 14.8.06-2.3.07 ja
Sonja Haarakangas suoritti koulunkäyntiavustajan opintoihin liittyvän
harjoittelun ja näytön 16.4.-18.5.07.
Kiitos molemmille erinomaisesta yhteistyöstä.
Johtokunta
Auli Pirkola, pj.
Liisa Heikkilä
Risto Impola
Petri Kestilä
Taru Suni

Joulukuu ei tuonut helpotusta lumen muodossa, niinpä koko kuukausi
käytettiin luisteluun. Maa oli musta,
mutta jäähallilla ei jääpula haitannut.
On hienoa, että pieni kotikuntamme pystyy tarjoamaan tällaisenkin
palvelun. Itsenäisyyspäivän lounas
katettiin seisovaan pöytään ja taas
päästiin herkuttelemaan. Kaikkien
oppilaiden tähdittämä kuusijuhla
päätti syyslukukauden.

Tammikuu
Ei lunta vieläkään! Vaikka ei latua
Pörkkään saatu, kiekkoilijoiden ansiosta oma kaukalo oli pystyssä ja
jäädytettynä. Luistelujakso siis jatkui
harvinaisen pitkään, välillä otettiin
tuntumaa hiihtoon sauvakävelyllä.
3-4.lk osallistui seurakunnan järjestämään VirsiVisa 2007-kisaan.
Virsien sanoituksia tutkittiin ja opeteltiin ja tietysti veisattiin. Koulujen
välisissä karsinnoissa ei tullut voittoa, vaikka luokkatovereiden hurja
kannustus huomioitiin kisassa erityismaininnalla. Tuttu vieras vuosien
varrelta, Maija Rostedt, toi terveiset
lähetyskentältä Tansaniasta.

Helmikuu
Helmikuussa opiskelimme median
maailmaa sanomalehtiviikon aikana
ja tutustuimme tietoturvaan ja nettietikettiin. Molemmat aiheet ovat
valtakunnallisia, ja asioita, joita ei
oppikirjoissa aina käsitellä, joten
tietoverkko-opetus oli paikallaan.
Koulun konekanta on varsin hyvällä mallilla eli 6 oppilasta jokaista
verkossa olevaa tietokonetta kohti.
Äidinkielen tunneilla keskityimme
runoilemaan. Raahe-opistossa Pyhäjoella toimiva Tarinat ja runot talteen-kirjoittajaryhmä julisti koululaisille runokilpailun, jonka teemana oli
vuodenajat. Runoileminen innosti

kovasti ja eniten runoja tulikin meidän koululta.
Koulun entinen oppilas, luokanopettaja Johanna Karjaluoto-Pisilä
toi oppilaansa Raution koululta kyläilemään. Ystävyyttä hierottiin sählypelin lomassa. Onnistunut vierailu,
vaikka sählyssä tulikin rökäletappio.
Kylä- ja kuntarajat ylittävä yhteistyö
toivottavasti jatkuu tulevaisuudessakin. Hiihtoloman alla Takuumiehetyhtye laulatti ja nauratti hauskoilla
lauluillaan ja lisää vauhtia otettiin
laskiaismäessä Pörkässä.

Maaliskuu
Yppärin koulun opetussuunnitelmassa painotetaan kädentaitoja. Käsitöille on varattu yksi ylimääräinen
tunti 3.lk:sta alkaen. Tavoitteena on
löytää jokaisen oppilaan vahvuus
jollakin käden taitoihin liittyvällä alueella. Oma tekeminen ja tekemisen
taitaminen tuottaa mielihyvää.
Koko koulun yhteisenä kuvataiteiden työpajapäivänä oppilaat saivat
kokeilla erilaisia työskentelytapoja
ja materiaaleja. Oli lumi-, paju-, savija erilaiset väripajat, joissa luovuus
päästettiin valloilleen. Osuuspankin
järjestämässä piirustuskilpailussa
”Näytä omat taitosi” Jarkko Impola
nappasi ikäluokassaan ensimmäisen
sijan. Jäämme odottamaan hyvää sijoitusta piirtäjätaiturillemme myös
valtakunnan tasolla. Nuori Suomijärjestön liikuntaseikkailu liikutti
yppäriläisiä ympäri maailman, mielikuvituksessa. Kolmen viikon ajan
kirjattiin liikkumiseen käytettyä aikaa ja samalla pohdittiin muutenkin
terveelliseen ravintoon ja elämäntapaan liittyviä asioita. Kirjailija Vesa
Löhönen kävi pikkuoppilaiden vieraana kertomassa kirjailijan työstä ja
lukemassa kirjojaan. Kiitos kirjaston
väelle vierailun järjestämisestä. Onneksemme koulun yhteydessä toimii
sivukirjasto, merkittävä tekijä lukuharrastuksen syntymisessä.

Säiden salliessa alkoi pihalla
vimmattu jalkapallon pelaaminen.
Yläluokkalaisten perinteinen Kokkola-cup oli edessä. Tänä vuonna
eteneminen tyssäsi jatkosarjaan,
mutta ensi vuoden varalle on jo kovat tavoitteet.
Taiteeseen ja maakunnan historiaan yläluokkalaiset pääsivät tutustumaan retkellään Oulun kaupunginmuseoon ja Pohjois-Pohjanmaan
maakuntamuseoon. Koko koulu oli
kuuntelemassa Ylivieskan musiikkiopiston koulukonserttia, jossa oppilaat tutustutettiin soitinvalikoimaan
musiikin avulla. Nuukuusviikolla
kestävän kehityksen ja kierrätyksen
ajatus pantiin käytäntöön kirpputorilla, jossa lelut ja kirjat vaihtoivat
omistajaa pikkurahalla.

Toukokuu
Luonto on kaikkina vuodenaikoina verraton opiskelupaikka, jossa
voi liikkua monipuolisesti, tarkkailla
luontoa, piirtää ja kirjoittaa havaintojaan tai vain olla ja nauttia. Keväisestä luonnosta nautittiin yhteisellä
pyöräretkellä Veteraanimajalle, alaluokkien retkellä läheiselle hevostilalle ja eskareiden Mörri-retkillä.
Samalla opittiin luonnossa liikkumisen pelisääntöjä. Perinteinen ympäristönsiivous yllätti; vuosi vuodelta
yhä vähemmän roskia teiden varsilla! Lukukauden loppuun kuuluvat
koulujen väliset maastojuoksukisat
sekä pesäpallo-ottelu Pirttikoskea
vastaan.

Kesäkuu
Työntäyteistä lukuvuotta juhlistettiin ensin oman koulun kevätjuhlassa, jossa tuleva kesä otettiin vastaan
runoin, lauluin ja näytelmin, sitten
perinteisessä kevätkirkossa. Viimeisenä työpäivänä oli palkanmaksu eli
todistus ja jäätelötuutti ja se odotetuin eli kesäloma! Koulun vuosi on
ollut täynnä touhua, on aika levätä
ja kerätä voimia tulevaan.

Huhtikuu
Tiivis uintijakso sijoittui sopivasti
kelirikkoaikaan. Viisi käyntikertaa
Oulaisten uimahallilla totutti uimataidottomat pienimmät vesileikkien
avulla uinnin alkeisiin ja edistyneemmät kehittämään jo opittuja taitoja.
Valtakunnallinen suositus eli 200m
yhtäjaksoista uintia onnistuu kaikilla
yläkouluun siirtyvillä.

Sydämellinen kiitos kaikille työtämme tukeneille tahoille. Toivotan
virkistystä ja voimia antavaa kesää
oppilaille, kodeille, koulun väelle ja
kaikille yhteistyökumppaneillemme!
Tarja Taskila
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1-2.lk:n eläintarinoita
Kenguru
Kengurulle oli syntynyt pieni, pieni
kenguruvauva.
Vauva kysyi äidiltä: - Saanko mennä maahan?
Ei, et osaa hypiskellä.

laan ja sai hain. Herra heitti hain
veteen,
koska oli tosi kuuma päivä. Herra
pisti aurinkolasit ja otti aurinkoa.
Lauri Niemelä 1 lk.

Vauva kasvoi kasvamistaan ja se
kasvoi isoksi
ja hän osasi jo hyppiä.

Strutsi

Sitten, hupsista, hän eksyi. Kaksi
vuotta hänen piti
olla yksin ja kahden vuoden päästä
hän löytyi.
Mutta äidille oli yllätys.
Kenguru oli jo viisi vuotta.

Strutsi juoksi niin kovaa että sen
esitystä ei kukaan kerennyt katsoa.
Sitten joku keksi että Strutsille
pitäisi panna saappaat, niin se ei
juokse
niin kovaa. Seuraavana päivänä
esitys sujui hyvin.

Anniina Impola 2 lk
Timo Suni 2 lk.

Olipa kerran hylje, jonka
nimi oli Henrik.

Ei olisi mitään hyötyä nähdä itseään toisten silmin emme uskoisi sitä todeksi.
Retkellä Oulussa
5-6.lk lähti Ouluun retkelle. Ensimmäinen kohde oli Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo. Kaksi
tuntia kiertelimme eri osastoja ja
kävimme myös museokaupassa. Kaikilla osastoilla oli mielenkiintoista
tavaraa, mutta paras oli Koiramäen
osasto. Siellä oli kuulokkeet, joista
sai kuunnella Koiramäki-tarinan.
Toinen kohteemme oli Oulun taidemuseo. Sielläkin olimme pari tuntia. Siellä tutustuimme taideteoksiin, jotka Reijo Hukkanen oli tehnyt.
Näyttelyn nimi oli ”Kauneuspato”.
Kati Impola 5.lk

Hyvä koulu? - 1-2.lk:n
mietteitä

Toukosiunaus
Toukokuun 22. päivänä ajoimme
kotini pihalle linja-autolla, mukana
koko koulun väki eskareista yläluokkalaisiin. Ensin Ari (isäni) kertoi kotitilasta meille koululaisille, eläkeläisille ja muille kyläläisille. Veisasimme
virsiä ja ekaluokkalainen Pyry ja meidän luokka runoili keväästä, sitten
Heikin oppilaat soittivat nokkahuilua
ja Outin kuoro lauloi kevätsateesta.
Harmaahapset esittivät laulun haitarin säestyksellä ja tietysti myös
Jukka-pappi puhui.
Sitten isä kylvi siunatut siemenet
lähipellolle vanhaan malliin eli omin
käsin.
Lopuksi nautittiin mehu- ja kahvitarjoilusta. Päivä oli lämmin ja
aurinkoinen, kiva ja erilainen koulupäivä-

Välitunti-koulun paras tunti!

Soittoharrastus

Pienimmät oppilaat hyppivät ruutua tai narua ja pelaavat pallopaikalla, isommat taas pallohippaa tai
varsinkin jalkapalloa. keväällä pihalle
kannettiin paksut patjat, joilla voi
harjoitella korkeushyppyä tai vain
löhöillä. Talvella välitunnit oli kiva
viettää lumivuorella ja leikkiä kukkulan kuningasta. Välitunnit ovat
tosi kivoja!

Kouluvuoden lopulla kävimme
Monitoimitalolla Ylivieskan musiikkiopiston konsertissa, jossa oppilaat
soittivat ja esittelivät eri soittimia.
Soittaminen on minunkin harrastukseni. Soitan pianoa ja pidän musiikista yleensäkin.
Käyn soittotunnilla joka viikko Pyhäjoella virastotalolla. Soittotunti
kestää kokeiluvuonna vain puoli
tuntia, mutta seuraavana vuonna jo
saman verran kuin oikea oppitunti.
Kyllähän se onkin oikea oppitunti!

Viivi Harjuhaahto 4.lk

Matias Koskela 3.lk

Henrik oli sirkushylje. Se teki
temppuja aamusta iltaan.
Se teki enimmäkseen temppuja
pallolla.
Yleisö oli hyvin iloinen sen tempuista.
Yleensä se sai taputuksia tempuista.
Eräänä päivänä se sai kalan ja se
teki sen hyvin iloiseksi.
Jesse Haikola 1 lk.

Herra käärme
Olipa kerran käärme nimeltä Herra
ja sillä oli kahden metrin mittainen
talo.
Eräänä päivänä Herra meni ka-

Aila Pirkola 4.lk
Hyvässä koulussa
1-2.lk:n mielstä on
- käsitöitä joka päivä
- opettaja antaa joskus tarroja
- hyvät ulkotilat
- joka päivä välipala
- paljon ystäviä
- hiljaista
- kavereita, jotka eivät
kiusaa ja lällätä
- matikkaa monta kertaa
viikossa ja äikkää joka päivä
- pelataan paljon
- viihtyisää
- oppii paljon

Työpajapäivä
Oli työpajapäivä. Kävin kolmessa
pajassa. Lumipajassa kävin tekemässä revontulia hangelle vesiväreillä,
pajupajassa askartelin seinäkoristeen ja maalauspajassa piirrettiin
porukalla oikeankokoinen ihminen,
jolle väritettiin vaatteet, kasvot ja
tukka.

Covu
Olipa kerran leijona. Leijonan
nimi oli Covu. Covun paras kaveri
oli Ciara. Ciaran turkki oli tosi hyvin hoidettu. Covun turkki oli kovin
takkuinen ja likainen.
Covu, sinullahan on ne
syntymäpäivät kohta, Ciara sanoi.
Niin on. Tässä on sinun
kutsusi, Covu sanoi ja antoi Ciaran
kutsun.
Covu meni kotiinsa siivoamaan.
Missä se moppi on? Covu
kysyi itseltään.
Moppi löytyi vasta kahden tunnin
kuluttua.
Mrrr, sankoa ei löydy!
Covu karjui.
Covun pikkusisko oli ottanut sangon ja oli juuri laittamassa sankoon
kuumaa vettä.
Kiitos, kultainen siskoni,
Covu kiitteli ja otti siskon syliin, jotta voisi suukottaa häntä poskelle.
Kun Covu oli siivonnut, hän alkoi kylpeä. Kun Covu oli kylpenyt,
hän kylvetti siskonsa. Sitten hän
harjasi itsensä ja siskonsa. Vihdoin
oli Covun syntymäpäivä. Ne olivat
hauskat kekkerit!
Katja Keskitalo 2 lk.

Krokotiili

Kalle Keskitalo 3.lk

Huomenna pelataan jalkapalloa
pojat!
Jarkko Impola 4.lk

Olipa kerran Topi niminen krokotiili.
Sillä oli tosi likaiset hampaat.
Siksi kukaan ei halunnut leikkiä
sen kanssa.
Sitten Topi löysi maasta hammasharjan ja hammastahnaa.
Topi pesi hampaat ja kaikki halusivat leikkiä Topin kanssa.
Siitä lähtien Topilla oli aina puhtaat hampaat.
Samuli Heinula 2 lk.

Suljettu nyrkki ei voi ottaa eikä antaa
Samuli Impola 6.lk

Puolet pizzansyönnin ilosta tulee siitä, että on joku jonka kanssa voi jakaa sen
kanssa sen voi jakaa.
Antti Kaivosoja 6.lk

sivu 10

P y h ä j o e n K u u l u m i s e t – 6 . 6 . 20 07

Pyhäjoen Yläaste

Koulun tiedot
KOULUN POSTIOSOITE JA PUHELIN
Pyhäjoen Yläaste
Koulutie 9
86100 Pyhäjoki
Puhelin
4390 240 (kanslia)
4390 238 (rehtori)
4390 241 (opinto-ohjaaja)
4390279 (opettajainhuone)
JOHTOKUNTA
Heikki Alatalo
Anu Eveli
Heikki Anttila
Riitta Koskenlaine
Sinikka Pelkonen
Teemu Lindelä
Essi Ruotsalainen
Arvo Helanti

puheenjohtaja
433399
varapuheenjohtaja 435788
jäsen
437203
jäsen
435595
jäsen
433512
oppilaiden ed. jäsen
oppilaiden ed. jäsen
sihteeri
434347

REHTORI
Arvo Helanti

434347 tai 044-7390238

KANSLISTI
Anja Vuoti

433058

RUOKA JA SIIVOUSPALVELUT
Eija Sarpola
Enni Sipola
Kerttu Toppari
Tarja Asikainen
Eija Hourala
Aino Hourunranta
Hellen Ollila
Jaana Karkulahti
Annukka Rautio
Marja-Leena Vierimaa
Talonmies
Jouko Möttönen
044-7390247
KOULUTERVEYDENHOITAJA
Paula Lammi
4390253 tai 044-7390253

Kansliasta kiikaroitua
Lukuvuoden 2006-20067 koulutyö on saatu onnellisesti päätökseen. Kaikki koulumme 9 luokkien
oppilaat saivat päättötodistuksen.
7. ja 8. luokkien oppilaat siirtyvät
seuraavalle luokalle. On siis syytä
tyytyväisyyteen.
Koulutyö koulussamme on sujunut
rauhallisen työskentelyn merkeissä.
Työrauha on säilynyt yleisesti ottaen
hyvänä. Ja tuntuma hyvän käytöksen
rajoihin on pysynyt sopivasti selvillä opiskelijoidemme aktiivisuuden
ansiosta.
Tämä lukuvuosi poikkesi viimeaikaisista siten, ettei koulullamme
ollut kansainvälistä Comenius projektia. Kuitenkin uuden projektin
suunnittelu toi meille vieraita kokonaan uudesta ystävyyskoulusta
Ranskan Bordeax:sta. Kansainvälisyyskasvatusta edusti myös koulumme kansainvälisyysryhmän vierailu Alphenissa. Tänä keväänä myös
saimme vastavieraita Hollannista.
Oppilasryhmä ”vanhan” ystävämme Anet Van Genderenin johdolla
tutustui kouluumme, Pyhäjokeen ja
Suomeen. Toivottavasti kansainvälisyys saa koulussamme jatkoa myös
tulevina lukuvuosina.
Lukuvuoden aikana tapahtuu koulussamme luonnollisesti paljon. Tavallinen koulutyö on luonnollisesti
työskentelyn perusta. mutta myös
erilaiset kultuuri- ja liikuntatapahtumat kuuluvat koulutyön arkeen.
Erityisen kiitoksen ansaitsevat taas
kerran ilmaisutaidon jopiskelijat vetäjineen. He tuottavat laadukkaita
esityksiä, joita me muut saamme

ilolla seurata. Kyseessä ovat vaativat
projektit, joissa osallistujat todella
panevat itsensä likoon.
Myös tukioppilaiden rooli on selkiytynyt, ja koko koulu saa nauttia
heidän oivalluksistaan.
Koulun ulkoiset opiskelupuitteet
ovat edelleen todellinen ilonaihe.
Valoisat, kauniit ja siistit tilat kannustavat selvästi myös koulumme
oppilaita hyviin suorituksiin. Voimme ylpeinä esitellä koulumme tiloja
vieraillemme. Ne ovat sekä kauniit
että käytännölliset. Toivottavasti
jatkossakin osaamme antaa arvon
tiloille joissa työskentelemme.
Koulumme ulkoiset puitteet ovat
siis mainiot. Mutta myös opetuksen
sisältö on muuttunut. Uudet opetussuunnitelmat olivat tänä lukuvuotena ensi kertaa kokonaisuudessaan
käytössä. Mitään suurta mullistusta
ei tällä ritamalla ole kuitenkaan tapahtunut.
Muutos on maailmassamme kuitenkin pysyvä olotila. Toivottavasti
myös edessämme on rauhallisen
kehittämisen pitkä tie.
Lukuvuosi on onnistuneesti takana. Koulumme on saanut tämänkin
lukuvuoden aikana runsaasti tukea
ympäröivältä yhteiskunnalta ja
ymmärrystä kuntamme päättäjiltä.
Kiitän kaikkia koulumme tukijoita
saamastamme tuesta sekä kouluyhteisömme jäseniä hyvin suoritetusta työstä. Toivotan kaikille kaunista
kesää sekä aurinkoisia ja virkistäviä
kesälomapäiviä.
Arvo Helanti

Peruskoulun päättötodistuksen saaneet
9A
Heiskari Vilma
Impola Henna
Impola Jonna
Impola Minna
Karjalainen Antti
Kopisto Noora
Kylmälä Juho
Loukusa Reeta-Mari
Lukkarinen Petri
Näsänen Jonne
Ollila Janne
Parhaniemi Tommi
Ruotsalainen Essi
Simonen Aki
Suni Paula
Tornberg Noora
9B
Ahonen Miika
Hulanmäki Joni
Ilola Minna
Korpela Ville
Martinmäki Maija
Niemelä Roosa-Maria
Ohvo Jenna
Pahkamaa Päivi
Pehkonen Janne
Pehkonen Jonne
Piilola Jari
Pirttimaa Riika

Pirttimaa Sini
Ruotslainen Teea
Saario Sanna
Sarpola Jaakko
9C
Alatalo Anssi-Pekka
Bäckman Salomon
Fors Anniina
Heikkilä Sanna
Hänninen Joni
Impola Eeva
Impola Santtu
Keski-Panula Ella
Lindelä Teemu
Louhimaa Lauri
Nikki Riina
Nuorala Jenni
Ollonen Santtu
Silvola Anna
Tirilä Leo
Tyni Mira
9E
Flink Sarianna
Sipilä Jonne
9EHA
Alatalo Fanny
Anttila Jukka
Kaivosoja Ville
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Vuosi
oppilaskuntatyössä…
Kevään päätös taltutti myös peruskoulun yläluokkien oppilaskunta-aktiivien ideoinnin. Vuosi sujui
kiireisissä merkeissä perinteisiä
toimia järjestellessä ja uusia ideoita
pureskellen ja suotien. Ensin mainittuihin kuuluivat muun muassa koulukuvauksen sekä nälkäpäivä- ja päivätyökeräyksien organisointi. Päivätyökeräyksen eli taksvärkin tämän
vuotuinen tuotto löysi oivan kohteensa paikallisten sotaveteraanien
toiminnan tukemisesta. Kyseisen
potin luovutustilaisuus jäikin mieleen harvinaisen lämminhenkisenä
ja vilpittömänä kohtaamisena kahden eri ikäpolven edustajien kesken.
Uutena tapahtumana oli hallituksen
osaksi järjestämä varjovaalitapahtuma kevään eduskuntavaaleihin liittyen. Tapahtuma sai hyvää palautetta
ja tuleekin toivottavasti saamaan
jatkoa tulevien vaalien osalta.
Näiden erityistapahtumien ohella
erityishuomiota hallitustyössä saivat toimintakulttuurin kehittäminen.
Miten saada oppilaiden äänet ja nä-

kemykset yhä tehokkaammin koulun
kehittämisessä esille. Arjesta esiin
nousseisiin ongelmiin olisi päästävä pureutumaan tuoreeltaan. Uusia
onnistuneiksi todettuja käytännön
toimintamalleja olivat muun muassa viikoittaiset ”ideavartit” työviikon
alkuun ja loppuun.
Haasteita riittää myös tulevalle
lukuvuodelle. Näitä ovat esimerkiksi viestinnän parantaminen oppilaskunnasta koulun opettajien
suuntaan, oppilaiden välituntiviihtyvyyden parantaminen sekä koko
oppilaskunnan tehokkaampi osallistaminen mukaan tapahtumiin, jolloin
hallituksen rooliksi jäisi yhä enempi
tärkeä ideointityö.
Lämpimät kiitokset hallituksen
aktiiveille ja etenkin nyt hallituksen
jättäville jäsenille. Muiden kanssa
jatkamme toimintaa syksyllä uusin
kujein ja uusia entistäkin parempia
ajatuksia pureskellen.
TN

Opettajat/ oppiaineet
Bell Charlie
Gerlander Helena
Heikkilä Kari
Helaakoski Aino
Helanti Arvo
Hyvärinen Liisa
Juntunen Antti
Keski-Panula Paul
Kuusirati Pauliina
Lapinkangas Minna
Lukkarinen Tiina
Malinen Sami
Mankinen Tuija
Moilanen Eini (9B)
Natunen Anu (9A)
Niemi Tero
Partanen Jukka
Rautio Kirsi
Rautio Pauli
Rintamäki Sari
Silvola Timo
Sorvali Johanna
Toppari Niina
Tuuttila Teresa

matematiikka, fysiikka
ranska
oppilaanohjaus, matematiikka
englanti, ruotsi
matematiikka, fysiikka, kemia, atk
atk, fysiikka
biologia, maantieto, terveystieto
historia
saksa, syventävä kieli
englanti, ruotsi
kemia
liikunta (pojat), terveystieto
erityisopetus
kotitalous, yrittäjyys
liikunta (tytöt)
historia, yhteiskuntaoppi, uskonto
musiikki
äidinkieli
matematiikka, fysiikka, kemia
äidinkieli
tekninen työ, matematiikka
tekstiilityö
erityisopetus
kuvataide

Muiden luokkien oppilaat
7A
Helander Sirpa
Impola Jussi
Junnila Juha
Keskitalo Janika
Kylmälä Saana
Lohikoski Ossi
Martinmäki Jussi
Nikula Miia
Nuorala Joona
Oja Henna
Pakkanen Sampo
Pietilä Tanja
Ruotsalainen Teemu
Sarpola Sari
Takalo Juho
Vetoniemi Kaisa
Vierimaa Toni
7B
Ahonen Tiina-Riitta
Flink Tomi
Haapakoski Ilari
Hautajoki Juhani
Hourula Otto
Impola Iida
Impola Suvi
Karsikko Joona
Keski-Panula Maria
Korpela Katja
Koskenlaine Reija
Koskenlaine Riikka
Lohikoski Tiina
Maijala Jari
Närhi Assi
Silvola Samu
Valtokari Niko
7C
Flink Jonne
Halunen Mira
Kangas Kati
Kippola Sonja
Louhimaa Jussi
Möttönen Kati
Näsänen Tommy
Palosaari Monika
Pehkonen Miia
Pelkonen Päivi
Petäjäniemi Olli
Pirkola Osku
Simonen Milja
Skinnari Milla
Solinen Ville
Tornberg Kalle

8A
Heikkilä Tuomo
Impola Jenni
Kari Kirsi
Kivimäki Tuukka
Luoto Heli
Muikkula Paavo
Mämmelä Miika
Nuorala Marianna
Palosaari Marianne
Pirkola Joonas
Pärkkä Tiina
Rautio Jani
Ruotsalainen Tuomas
Sipilä Sonja
Tyybäkinoja Noora
Virpiranta Hanna
8B
Aho Juuso
Alatalo Katariina
Huiskonen Sara
Kallio Liisa
Karsikko Jukka
Koivusipilä Martta
Kopisto Riku
Korpela Emilia
Loukusa Eevakaisa
Martinmäki Lea
Orpana Jyri
Paavola Janne
Roukala Jyri
Salmu Mikko
Sarja Sanna
Sarpola Mira
8C
Alatalo Katri
Bruun-Riegels Kaisla
Heinula Neea
Impola Mari
Korotkov Marko
Nikki Henna
Pyhälä Heidi
Raivio Pauliina
Rajaniemi Sofia
Ranta Ville
Ruotsalainen Juho
Saarenpää Tero
Salmela Iiro
Salminen Henriikka
Sarpola Amina
Savukoski Timo
Tikkala Joonas
8E
Heikkilä Jatta

Pyhäjoen ylä-asteen 9. luokkien pohjoinen leirikoulu suuntautui Levin hienoihin maisemiin. Leirikouluun osallistui 13 oppilasta ja yksi valvoja.
Menomatkalla tutustuimme Oulun Tietomaahan. Majapaikkana oli reilun
kokoinen mökki Levillä. Tiistai ja keskiviikko päivät vietimme laskettelurinteessä auringon paisteessa. Tiistai-iltana vierailimme Huskytilalla. Viimeisenä
leirikoulupäivänä kävimme Rovaniemellä Arktikumissa sekä Lapin Urheiluopistolla kiipeilemässä. Leirikoulu sujui hyvin.
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Leirikoulussa Hollannissa
Hollantiin lähdimme 13 oppilaan
voimin sekä opettajamme Minna Lapinkankaan kanssa. Matkamme alkoi
aikaisin maanantaiaamuna 23.4. Ylivieskasta junalla, jonka määränpäänä oli Helsinki. Matka meni hitaasti
ja kaikki olivat helpottuneita, kun
viimein pääsimme lentokentälle ja
pääsimme jatkamaan matkaamme
lentäen Hollantiin. Jo lento itsessään Hollantiin oli uusi ja jännittävä
kokemus, koska mukana oli monta
ensikertalaista lentokonematkailijaa.
Olimme tutustuneet ”hollantilaisiimme” jo messenger- keskusteluiden kautta, mutta nyt viimein
tapasimme heidät! Ensimmäinen
yhteinen bussimatkamme oli kuitenkin hiljainen, osin tietysti hieman matkaväsymyksestä, osin taas
englanninkielen alkukankeudesta.
Alphen aan den Rijniin saavuttuamme majoituimme isäntäperheisiimme. Illalla kokoonnuimme vielä koululle pelaamaan sulkapalloa ja osa
”chillaili”(kuten hollantilaiset nuoret
tapasivat sanoa) kaupungilla.
Tiistaina seurasimme hollantilaisten oppitunteja. Suomesta poiketen
kouluruokaa ei tarjoiltu, joten saimme perheistä mukaamme muhkeat
eväspakkaukset. Meidät jaettiin pienempiin ryhmiin, ja seurasimme mm.
musiikin, teknisen, kuvaamataidon
ja historian tunteja. Koulu oli suuri, nelikerroksinen rakennus, jossa
oli oppilaita jopa 600! Melkoinen
järkytys, kun vertaa Pyhäjoen koulutiloihin ja oppilasmäärään. Uusia
ystäviä saimme paljon, ja kiitos siitä
kuuluu koulun avoimille ja ystävällisille oppilaille. Tiistai-ilta oli kokonaan varattu minigolfin peluulle ja

joillakin meinasi olla pelatessa niin
sanotusti hiukan ”pallo hukassa”,
molemmissa merkityksissä.
Keskiviikkopäivä vietettiin kokonaan Amsterdamissa. Kiersimme Vincent van Gogh- museon ja ihailimme
hänen maalauksiaan. Sieltä jatkoimme suoraan Rijksmuseoon, jossa oli
mm. Rembrandtin maalauksia ja
muita historiallisia esineitä. Kiersimme vielä Anna Frankin talon, joka
oli näistä kolmesta mielenkiintoisin.
Shoppailu oli päivän kohokohta, ja
tuliaisia ostettiin puukengistä paistinpannuihin. Ryhmämme pojat Ville
ja Jonne yllättivät meidät kaikki suurella ostosmäärillä, joka vastasi loppujen ryhmän tyttöjen ostosmäärää
yhteensä. Illalla Alphenissa oli tivoli,
jonne osa oppilaista suuntasi. Loput
katselivat porukalla elokuvaa yhden
isäntäperheen pojan luona.
Torstaina teimme vierailun läheiseen yliopistokaupunkiin Leideniin.
Kiersimme kaupunkia ja jatkoimme
Hollannin ”hiekkasärkille” Katwijkiin.
Otimme aurinkoa, lennätimme leijaa
ja keräsimme simpukoita. Ilta kului
läheisessä uimahallissa rentoutuen.
Perjantaiaamu 27.4. oli viimeinen
Hollannissa, ja tunnelma oli haikea.
Tutustuimme vielä Alphenin protestanttikirkkoon, jonka jälkeen lähdimme lentokentälle.
Opimme paljon kaikkea uutta ja
kokemus oli mahtava. Hollantilaisissa perheissä asuminen valaisi meitä
toisesta kulttuurista. Olisi mukava
vierailla Hollannissa uudemman
kerran, koska maassa tutustuimme
muihinkin ihmisiin, joita jäämme
kaipaamaan.
Yläasteen kansainvälisyysryhmä

Tukioppilastoiminta luo
iloista ilmapiiriä

Pyhäjoen Yläasteen
stipendit 2.6. 2007
Koulun stipendit myönnettiin
opinnoissaan kiitettävästi
menestyneille
7 lk
Janika Keskitalo
Miia Nikula
Sampo Pakkanen
Kaisa Vetoniemi
Tiina Riitta Ahonen
Maria Keski-Panula
Katja Korpela
Assi Närhi
Monika Palosaari
Ville Solinen
Kalle Tornberg
8lk
Marianne Palosaari
Tuomas Ruotsalainen
Hanna Virpiranta
Henriikka Salminen
Amina Sarpola
9lk
Esssi Ruotsalainen
Noora Tornberg
Maija Martinmäki
Päivi Pahkamaa
Eeva Impola
Ella Keski-Panula
Teemu Lindelä
Anna Silvola
Olavi Muikkulan stipendirahaston
stipendit
Lahjakas liikkuja
Anniina Fors
Antti Karjalainen
Käden taitaja

Jonna Impola
Minna Impola
Jaakko Sarpola
Milla Skinnari
Monipuolinen esiintyjä
Noora Tornberg
Biologian osaaja
Riina Nikki
MLL: Pyhäjoen osaston stipendit
Henna Oja
Teemu Flink
Mikkko Salmu
Sanna Sarja
Maija Martinmäki
Lauri louhimaa
Pyhäjoen Maa- ja Kotitalousnaiten stipendi käden taitajille
Roosa Niemelä
Leo Tirilä
Pyhäjoen Kotiseutuliiton stipendi
Ella Keski-Panula
Pyhäjoen Kotiseutuyhdistyksen
stipendi
Janne Ollila
Oppilaskunnan stipendi
Jussi louhimaa
Santtu Ollonen
Anna Silvola
Lasten päivän säätiö
Teemu Lindelä
Pohjola Norden, ruotsinkieliset
kirjat ruotsin kielen taitajille
Essi Ruotsalainen
Päivi Pahkamaa
Ella Keski-Panula

Koulussamme on ollut jo muutaman vuoden ajan aktiivista tukioppilastoimintaa. Tukioppilastoiminta
on Mannerheimin lastensuojeluliiton koordinoima tukijärjestelmä,
joka perustuu vertaistuen ajatukseen. Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa
toimia kouluyhteisön hyväksi ja
auttaa muita oppilaita. Tukioppilaat
saavat koulutuksen ja toiminnasta
vastaa koulussa työskentelevä aikuinen ohjaaja.
Tukioppilaat kuuntelevat, havaitsevat ja välittävät. He puuttuvat esimerkiksi kiusaamiseen ja välittävät
viestejä nuorten ja aikuisten välillä.
Hyvän yhteishengen luominen on
yksi tukioppilastoiminnan tärkeimmistä tehtävistä. Siihen liittyen järjestetäänkin monenlaista toimintaa,
kuten koko koulun teemapäiviä ja
kummiluokkatoimintaa 7. luokkalaisille.
Lukuvuosi 2006-2007 alkoi uusien 7. luokkalaisten vastaanottamisella. Oppilaille esiteltiin koulun

käytänteitä ja eri kouluilta tulleiden
tutustumista pyrittiin edistämään
leikkien ja yhteisen tekemisen avulla. Tukioppilaat olivat mukana myös
syyskuussa järjestetyssä 7. luokkien
toimintapäivässä veteraanimajalla.
Joulun alla pidettiin jouluradio ja
järjestettiin Joululaulu-Idols, jonka
huikea finaali nähtiin joulujuhlissa.
Voitosta kamppailivat iki-ihana duo
Martzu & Pamtzu sekä täpärästi
voiton vienyt Charlie Bell.
Kevään korvalla oli aika valita
uudet tukioppilaat 8. luokkalaisista. Ystävänpäivän halauskilpailu
järjestettiinkin vanhojen ja uusien
tukioppilaiden yhteisvoimin. Vanhat konkarit viettivät päättäjäisiä
oikein mukavissa, mutta hieman
haikeissa tunnelmissa. Kevään aikana järjestettiin koulutusta uusille
vastuunkantajille ja suunniteltiin
tulevia. Toukokuussa tutustutettiin
jo tulevia seiskoja uuteen kouluun.
Kouluvuoden päätteeksi järjestettiin vielä 9. luokkalaisten potkiaiset,
joissa koulunsa päättävät pääsivät
vielä yhdessä kisailemaan.
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Lukio
Pyhäjoen lukion stipendit lukuvuonna 2006 – 2007
PYHÄJOEN LUKION PAR
HAAN YLIOPPILASTUTKIN
ON SUORITTANUT
Ylioppilas Anna Petäjäniemi
YRITTÄJYYSSTIPENDI, KOU
LUN PÄÄSTIPENDI
Pyhäjoen lukion opetussuunnitelmassa on yhtenä arvona
yhteisöllisyys. Tämän toivotaantarkoittavan itsensä tavoitteellista kehittämistä, sitoutumista, uskallusta ja halua
käyttää luovuutta ja osaamista
MYÖS yhteisön hyväksi.
Yrittäjyysstipendi, koulun
päästipendi annetaan opiskelijalle,
joka käyttää osaamista myös
yhteisön hyväksi – siis ei ajattele vain omaa etuaan. Hänellä on oma-aloitteisuutta, kykyä
vastuun ottamiseen, valmius
pistää itsensä likoon, uutta
luova toimintaote, poikkeuksellinen yhteistyöherkkyys ja
valmius kannustaa muita yhteisiinponnistuksiin. Stipendin
saaja on myös edustanut ja
markkinoinut kouluamme monin tavoin. Koulun päästipendi,
yrittäjyysstipendi Tinja Halu
nen
KIELISTIPENDIT
Monipuolisen kieliohjelman va

linneille ja opinnoissa hyvin
menestyneille ylioppilaille
Ylioppilas Anna Petäjäniemi
Ylioppilas Riina Salminen
STIPENDI CAFE TRIO
Pyhäjoen lukiossa voi perus
taa yrityksiä Nuori Yrittäjyys
-ohjelman kautta. Cafe Trio
on lukiolaisten yritys, joka
palkittiin Kokkolan valtakunnallisilla Nuori Yrittäjyys -mes
suilla parhaasta messuosas
tosta.
Kati Kangasniemi, Henriik
ka Pahkala, Lotta Pahkala
STIPENDI
ylioppilaskirjoituksissa hyvin
menestyneelle ja aktiiviselle
toimijalle Euroscolaprojektissa Ylioppilas
Antti Kronqvist
VUODEN NOUSIJA
reaaliaineissa hyvin tasoa ko
hottanut ja menestynyt
Ylioppilas Heikki Eskola

ville ylioppilaille.
Ylioppilas Olli Hyvärinen
Ylioppilas Jussi Virpiranta
SEURAKUNNAN
STIPENDIT
Ylioppilas Suvi Toppari
Ylioppilas Henri Kylmäoja
LIONS CLUBIN PYHÄJOKIMERIJÄRVEN STIPENDI
opinnoissa hyvin menestyneel
le ylioppilaalle
Ylioppilas Sonja Jylhä
LIONS CLUB RAAHEN
STIPENDI
Erinomaiselle tietotekniikan
taitajalle
Ylioppilas Jussi Virpiranta
Lari Rantakokko
KIRJALAHJAT
Vaihto-opiskelijat Doris
Schörgendorfer, Ayano
Shinzato, Sebastian Cornet
Vaihto-opettaja Charlie Bell

PYHÄJOKI DATAN
STIPENDI
Ylioppilas Olli Hyvärinen

PYHÄJOEN KOTISEUTUYHDISTYKSEN STIPENDI
kotiseutuhenkiselle, opinnoissa menestyneelle
Ylioppilas Suvi Toppari

YRITTÄJÄYHDISTYKSEN
STIPENDIT
Yrittämisen asenteen omaa

PYHÄJOKIALUEEN
KOTISEUTULIITTO

Lukion opiskelijat lv 2006-2007
2006 Aloittaneet (I)

2005 aloittaneet (II)

Aho Tiina
Anttila Sonja
Grekula Mikko
Haapakoski Mikko
Halunen Toni
Hassinen Joni
Heinula Niko
Helaakoski Maija
Kangasniemi Kati
Katajalaakso Noora
Keskitalo Hanna
Kupulisoja Eetu
Kurikka Tuija

Cornet Sebastian

Luoto Mika
Martinmäki Piia
Muurinen Tytti
Paavola Antti
Pahkala Henriikka
Pahkala Lotta
Pelkonen Paula
Rautio Heli
Saario Jenna
Salminen Saaramaria
Salmu Juho-Matti
Sarpola Samu
Schörgendorfer Doris
Silvola Joonas
Simonen Pasi
Solinen Toni
Tuikkala Emma
Vetoniemi Laura
Vuoti Jenni
Vuoti Maaria

Halunen Tinja
Helander Sini
Hyödynmaa Hanna
Ilola Tiia
Isopahkala Ville
Luoto Riitta
Mäenpää Kalevi
Pasanen Kati
Pisilä Mikko
Polus Mikko
Rantakokko Lari
Ruotsalainen Ossi
Salmu Riikka
Seppä Marjo
Shinzato Ayano
Sihvonen Tuula
Suua Annika
Tuikkala Hanna

Kronqvist Antti
Liimatainen Pilvi
Louhimaa Vilja
Luoto Matti
Muurinen Niko
Myllylä Annastina
Nevanperä Maiju
Niva Jenna
Nivala Jenni
Petäjäniemi Anna
Pirkola Teemu
Pisilä Elina
Pisilä Erkki
Pohjanen Aira
Rajaniemi Tuomas
Salminen Riina
Tohola Leena
Toppari Suvi
Virpiranta Jussi
Ylikulju Ari

2004 aloittaneet (III)

2003 aloittaneet (IV)

Bäckman Outi
Eskola Heikki

Kylmäoja Henri

Haapakangas Mira
Hassinen Henna
Hautajoki Saila
Hirvikoski Kaisa
Hyvärinen Olli
Isopahkala Henna
Jylhä Sonja
Katajalaakso Roope
Kivimäki Mira

etälukion opiskelijat
Haikola Heli
Holopainen Heidi
Kleine Staarman Saila
Kopisto Sirkka (aineopiskelija)
Rautio Jenni
Tyni Helena

haluaa muistuttaa kotiseudun
merkityksestä Eino Leinon runon sanoin:
”Kotiseutu ei ole ainoastaan
paikka, maisema tai näköala.
Se ei ole ainoastaan kylä, kaupunki, kukkula tai järvenranta.
Se on samalla syvintä itseämme. Se on määräävä tekijä
suurelle osalle meidän henkistä olemustamme.” Perusteena
on aktiivinen ja menestyksekäs harrastus jollakin kulttuurin osa-alueella ja opiskelijan
osoittama erityinen arvostus
ja kiinnostus kotiseututyöhön
ja oman kotiseutunsa kehittämiseen. Maiju Nevanperä
on toiminut Pyhäjoella ilmestyvän Kuulumiset -lehden toimittajana. Hän on tehnyt paljon kotiseutuaiheisia juttuja.
Hän harrastaa lukemista ja oli
valitsemassa lukiolaisten Nuori Aleksis 2007 -palkinnon
saajaa. Toinen stipendin saaja
Laura Vetoniemi on myös tehnyt Kuulumiset -lehteä ja tuonut monenlaista iloa koulumme juhliin soittoharrastuksellaan.
Ylioppilas Maiju Nevanperä
Laura Vetoniemi
4H STIPENDI
Ylioppilas Matti Luoto

OULUN YLIOPISTON TIE
TOJENKÄSITTELYLAITOK
SEN STIPENDI
Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitos on jo
pitkään tehnyt yhteistyötä
toisen asteen oppilaitosten
kanssa. Tietojenkäsittelyn
opinnot suorittaakseen ei siis
tarvitse olla mikään koodari
nörtti vaan pelkkä tervehenkinen uteliaisuus ja halu oppia
käyttämään tietokoneita riittää. Tietojenkäsittelytieteidenlaitos antaa stipendin parhaalle Learn-yhteistyökoulun
tietojenkäsittelytieteen opis
kelijalle
Ylioppilas Olli Hyvärinen
MERIJÄRVEN KUNNAN
STIPENDI
Määrätietoisesti ja menestyksellisesti ylioppilastutkinto
projektiin panostaneen stipendi
Ylioppilas Leena Tohola
SAKSAN SUURLÄHETYTÖN KIRJALAHJA
Saksan kielen ylioppilasko
keessa parhaiten menestyneelle ylioppilaalle
Ylioppilas Anna Petäjäniemi
HUFVUDSTADSBLADETIN

LAHJAKORTTI
Ruotsin ylioppilaskokeessa
laudatur-arvosanan kirjoittaneelle ylioppilaalle
Ylioppilas Anna Petäjäniemi
SVERIGE KONTAKT I
FINLAND RF:N KIRJALAHJA
Ruotsin opinnoissa hyvin me
nestyneelle opiskelijalle
Ylioppilas Maiju Nevanperä
KUNNIAKIRJA MATEMATIIKKAKILPAILUSSA
Matemaattisten Aineiden
Opettajien Liitto MAOL ry antaa kunniakirjan tunnustuksena erinomaisesta menestyksestä lukion valtakunnallisessa
matematiikkakilpailussa
Toni Halunen
YLIVIESKAN SEUDUN
MUSIIKKIOPISTON
VANHEMPAINYHDISTYKSEN STIPENDI
Kannustusstipendi musiikkiopiston päästökirjan saaneelle Saaramaria Salminen
POHJOLA-NORDENIN
KIRJALAHJA
Parhaiten ruotsin kielen opinnoissa menestyneille ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille
Toni Halunen
Laura Vetoniemi
Maaria Vuoti

PYHÄJOEN LUKIO, 20. lukuvuosi
14.08.2006-02.06.2007
Osoite:
Rehtori:

Koulutie 8, 86100 Pyhäjoki, yrttis.pyhajoki.fi/lukio
Pekka Viitanen, puh. 4390 237, 0400 752 747, 433 154 (koti),
fax 433 143, pviitane@pyhajoki.fi
Vararehtori:
Paul Keski-Panula, puh. 040 7600 398, pkeskipa@pyhajoki.fi
Kanslia:
Jutta Pyhäluoto, puh. 4390 470, juttap@pyhajoki.fi
Siivous:
Tarja Ruotsalainen, puh. 044 327 4036, truotsal@pyhajoki.fi
Kouluterv.hoit.: Paula Lammi, puh. 4390 253 (keskuskoulu), 044 7390 253
Telefax:
4390 282
Kuulumiset:
toimitus puh. 4390 244, fax 08- 4390 282, kuulumiset@pyhajoki.fi
* päätoimittaja Sari Rintamäki, puh. 4390 242, 050 564 3648, srintama@pyhajoki.fi

Lukuvuosi:
Jaksot I: 14.08.06-24.09.06, II: 25.09.06-12.11.06, III: 13.11.06-07.01.07, IV: 08.01.07-18.02.07,
V: 19.02.07-15.04.07, VI: 16.04.07-02.06.07.
Yhteensä 187 päivää; lisäksi työskenneltiin kahtena lauantaina.
Syyslukukausi alkoi 14.08.2006 (ma) ja kevätlukukausi 08.01.2007 (ma).
Vapaapäivät:
syysloma 23.-29.10. (vk 43), itsenäisyyspäivä 6.12., joululoma 23.12.-7.1., hiihtoloma 5.-11.3. (vk 10),
vappu 1.5., helatorstai 17.5. Kevätjuhlaa vietettiin 2.6.2007.

Opettajat:
Bell Charlie Jr
Gerlander Helena
Hyvärinen Liisa
Keski-Panula Paul
Lukkarinen Tiina
Malinen Sami
Natunen Anu
Partanen Jukka
Rintamäki Sari
Tuuttila Teresa
Viitanen Pekka
Väärälä Sisko

Matematiikka, fysiikka
Englanti, ranska
Matematiikka, fysiikka, tietotekniikka, kotisivut, internet, taitto
Historia, yhteiskuntaoppi, Eu-projektit, kansainvälisyys, OPO
Biologia, maantieto, kemia, terveystieto
Liikunta, terveystieto
Liikunta
Musiikki
Äidinkieli ja kirjallisuus, ilmaisutaito
Kuvataide
Uskonto, psykologia, filosofia
Ruotsi, saksa

Muu henkilökunta:
Pyhäluoto Jutta
Ruotsalainen Tarja

koulusihteeri
laitoshuoltaja
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Hyvä juhlakansa, arvoisat opettajat
ja tuoreet ylioppilaat
Tänä päivänä meillä on syytä olla
tyytyväisiä. Kolmen vuoden uurastus vihdoin palkitaan. Erityisen
tyytyväisiä te opettajat voitte olla
siihen, että pääsette meistä kaikista
eroon kerralla. Tämähän tarkoittaa
sitä, ettei yksikään meistä päättänyt
hajauttaa tutkintoaan ensi syksyyn
sen jälkeen, kun ylioppilaskirjoitusten tulokset saapuivat.
On toki hienoa, että lukioomme
tuli tänäkin keväänä useita laudatureita ja eximioita – huippuarvosanoja siis. Hienompaa ja tärkeämpää
minusta on kuitenkin se, että vaikka
Pyhäjoen lukio on vain pieni maalaislukio ilman keskiarvorajaa, kaikki
halukkaat saivat lakkinsa. Ei tämä
aina näin mene.

Lukion tarkoitus ei ole tehdä meistä minkään alan ammattilaisia; lukio
on yleissivistävä laitos. Monenkaan
meistä ei ehkä tarvitse enää koskaan
integroida pyörähdyskappaletta
yhtään minkään akselin suhteen tai
osata taivuttaa ruotsin kielen verbiä fortsätta. Niin ikään aika harva
tarvitsee työelämässään käsitystä
siitä, mitä on tsehovilainen pysähtyneisyys tai mitä Martin Heidegger
ajatteli olemisesta.
Kaikki tämä on kuitenkin yleissivistystä. Se luo pohjaa suuremmalle
sivistykselle ja kenties auttaa jollakin
tavoin myöhemmin elämässä.
Pyhäjoen lukio tarjoaa opiskelijoille erittäin hyvät edellytykset sivistää

itseään: Vieraat kulttuurit ovat tulleet meille vähän tutummaksi, sillä
lukiostamme on järjestetty leirikouluja ympäri Eurooppaa. Tänä vuonna
olemme saaneet tutustua vieraisiin
kulttuureihin ihan täällä Pyhäjoellakin. Meillä on nimittäin ollut kolme
vaihto-oppilasta, jotka ovat kertoneet kotimaistaan ja tavoistaan.
Lisäksi vaihto-opettajamme Charlie
on viihdyttänyt koko lukiota lauluesityksillään ja hieman suomalaista
sosiaalisemmalla luonteellaan. Kiitokset teillekin kuluneesta vuodesta!
Tänään saimme päähämme valkoiset lakit. Niitä käytämme ehkä
joskus vappuisin. Sivistys kuitenkin
pysyy päässämme aina.
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Hyvät ystävät, arvoisat sotiemme veteraanit
HENRI KYLMÄOJAN PUHE
Tänään on se päivä, jota jokainen
meistä uusista ylioppilaista on odottanut innolla. Koulusta valmistuminen kääntää katseemme tulevaisuudessa odottaviin mahdollisuuksiin.
Näitä tulevaisuuden mahdollisuuksia ei olisi olemassa ilman sotaveteraanien ”siellä jossain” tekemiä
uhrauksia ja suurtekoja. Te, arvoisat sotaveteraanit taistelitte Suomelle itsenäisen tulevaisuuden. Te
ja kaatuneet toverinne ansaitsette
tehdystä työstänne mitä nöyrimmät
kiitokset.
Me ylioppilaat vaalimme teidän
meille jättämiä ihanteita ja siirrämme
ne myös tulevaisuuden sukupolville.
Viljo Vänskän runon sanojen myötä minulle on suotu kunnia ylioppilaitten puolesta kiittää veteraaneja
sekä kunnioittaa sankarivainajien
muistoa.

Sankarihaudalla
Valkoristien rivi
kumpua kaunistaa.
Keskellä suuri kivi –
heistä se muistuttaa

Kumpunne ääreen palaa
teitä taas muistamaan
ystävät, yhtyen valaan
Teidän jo vannomaan:

Sataapi lunta hiljaa
kummulle sankarten.
Isänmaan kallista viljaa
maan poveen peittäen.

Yksi tahto on aina:
Vapaus Suomenmaan.
Sortajan miekka ei paina
pientä kansaammekaan!

Siellä he rakkahimmat,
voittajat vaienneet,
urhoista uljahimmat,
taistonsa päättäneet,

Sataapi lunta hiljaa
kummulle sankarten.
Isänmaan kallista viljaa
maanpoveen peittäen…

lepäävät mullassa vapaan,
kärsineen Suomenmaan,
taatontaattojen tapaan
aikansa taisteltuaan.

Viljo Vänskä

Pooli on joskus osuvasti todennut,
että kaikissa aineissa on se viisi prosenttia älliä. Ensimmäisenä vuonna,
kun istuimme äidinkielen tunnilla
pienessä piirissä lukemassa ääneen
kuolleen venäläisen näytelmiä,
emme ehkä oikein ymmärtäneet,
missä se vähäinenkään älli piilee.
Tuolloin meillä ei olisi ollut mitään
mahdollisuuksia kirjoituksissa.
Uskonkin, että suurimman kiitoksen ansaitsevat opettajat, jotka ovat
väsymättä jaksaneet potkia meitä
eteenpäin ja ohjata oikeaan suuntaan. Myöskään vanhempien roolia
tässä henkisessä tukemisessa ja takamuksille potkimisessa ei voi vähätellä. Kiitokset siis myös teille.

Jussi Virpiranta puhui ylioppilaiden puolesta lauantain juhlassa.

Esko Hemmilä (vas.) ja Aaro Karsikko muistuttivat ylioppilaita isänmaan merkityksestä.

Terveisiä Michiganin kesäisistä kevätkeleistä!
MATIAS KORPELA
Viimeisten kolmen viikon yli 20
asteen keskilämpötila ja postissa
saapunut lentolippu kotiin herätti
ajattelemaan kirjoittamatta jäänyttä
raporttia Kuulumisiin ja kuinka vähän minulla on enää aikaa jäljellä
täällä. Hostperhe tuntuu perheeltä
ja täältä saatu koti niin aidolta, ettei
paljoa eroa huomaakaan. Kuitenkin
vaikka täältä lähtö tulee olemaan
kurjaa, on ehkä hieman enemmässä
määrin mukava tulla takaisin kotiin.
Surullista lähteä, iloista tulla takaisin.. Elämä on.
Asun ja opiskelen vielä muutamia
viikkoja Länsi-Michiganissa Kent Cityssä 40 mailia Lake Michiganista
itään, osana maanviljelijäperhettä.
Viljelyksessä on hedelmiä, omenoita, persikoita, kirsikoita ja luumuja,
jotka varmaan kertovat, että ilmasto
on kotoista lämpöisempi.
Koulu täällä on jotain lukion ja yläasteen väliltä, oikeastaan yläastetyylistä opetusta lukioikäisille. Oppivelvollisuus kun jatkuu 18 ikävuoteen
asti täällä. Mitään kauhean suurta
eroa Suomeen kouluissa ei kuitenkaan ole tason tai paljon muunkaan
puolesta, lähinnä ihanat keltaiset
koulubussit, äärettömän ärsyttävät
peltiset lokerikot ja tarpeettoman
perusteelliset ja isot kirjat siinä kielen ohella erottavat kouluja.
Arjessa suurimpia eroja kulttuureissa on selvimmin autojen käyttöaste,
ihmisten avoimuus ja puheliaisuus
ja kulutuksen määrä. Keskimäärin
työssäkäyvillä on paljon enemmän
käyttövaraa kuin Suomessa, mutta
siinä samalla myös paljon enemmän
kustannettavaa, yliopistot ja terveydenhuolto ensisijaisesti. Erot hyvin
koulutetun ja kouluja käymättömän
palkoissa ovat naurettavan suuria.

Esimerkkinä opettajan palkka Michiganissa on neljän vuoden yliopistokoulutuksen jälkeen noin 30 000
dollaria vuodessa, mutta tuo summa
nousee heti noin 52 000, mikä on
siis keskimääräinen opettajan palkka
täällä, jos viitsii hankkia yhden lisävuoden vievän maisterintutkinnon.
Aika lailla sanomattakin selvää, että
kukaan ei pinnaa tuota viimeistä
vuotta. Paha koulutuksessa täällä
on, että hinta on hiukka suolainen.
Silkka opetus on halvimmillaankin yli
10 000 dollaria vuodessa, parhaimmillaan kolme kertaa tuon verran.
Tosin erot yliopistoiden tasoissa ja
arvostuksessa ovat todella merkittäviä, hyvän yliopiston nimi papereissa
avaa ovia nopeaan.
Terveydenhuolto on useimmiten,
tai parhaissa tapauksissa, kustannettu työnantajan puolesta, missä
säästöä työntekijälle tulee noin
kymppitonnin vuodessa. Ilman vakuutusta ei kukaan halua sairastua,
koska kaikki terveydenhuolto on
uskomattoman kallista. Tänne saapuessa minut yllätti suuresti, miten
hyvin koululaiset pitävät huolto terveydestään; noin 85 % oppilaista
osallistuu johonkin koulun järjestämistä liikunnoista. Odotin, että noin
sama osuus, eli enemmistö, nuorista
kuin valtaväestöstä olisi liikalihavia,
mutta keskimäärin oppilaat ovat
paljon paremmassa kunnossa täällä
kuin Suomessa. Tosin Kent City on
maaseutua; tuo voi vaikuttaa paljonkin tähän.
Urheilu on kuitenkin suuri ja suurta täällä. Esimerkiksi koulu, jota
käyn, tarjoaa niin amerikkalaista
kuin eurooppalaistakin jalkapalloa,
koripalloa, yleisurheilua, koripalloa,
painia, lentopalloa, maastojuoksua,
golfia, pesäpalloa, keilausta ja mui-

ta urheilulajeja. Nuo urheilut on
jaettu kolmeen osaan, syksy, talvi
ja kevätlajit, ja urheilujoukkueet
kilpailevat saman kokoisia kouluja
vastaan liigassa. Kent City High
School kuuluu toiseksi pienimpään
kokoluokkaan, ja meidän liigassa
on yhdeksän koulua. Urheiluissa
jännitystä luo perussarjan loputtua
tulevat ”playoff ”:sit, missä alueen
pari parasta joukkuetta jatkaa aina
suuremmalta alueelta tulevia kouluja
vastaan jatkuvissa peleissä. Lopulta koko osavaltion tasolta valitut
muutamat koulut pääsevät State
Finalseihin, joista sitten seulotaan
mestari. Itse osallistun, yllättäen,
yleisurheilujoukkueeseen, ja itse
asiassa viime perjantaina meidän
4x800m joukkue voitti toisen sijan
ja osallistumisoikeuden osavaltion
mestaruuskisoihin. Lopulta kuitenkin paras puoli koulun urheiluissa
on, että kenenkään ei tarvitse olla
mitenkään erityisen lahjakas lajissa,
niin kauan kuin on valmis työskentelemään ja panostamaan lajiin joukkueen kanssa.
Urheilu on muutenkin hyvin suuressa roolissa amerikkalaisessa
arjessa. On poikkeus, jos etupihalla ei ole koripallotelinettä tai
jos joku ei tiedä edellisillan pelin
voittajaa. Ihmiset seuraavat urheilua, niin kori-, pesä- ja jalkapalloa
kuin jääkiekkoa ja muita paljon ja
ovat valmiita maksamaan sen hinnaltaan sadoissa dollareissa olevan
lipun lajin finaaliin. Eikä sillä, etteikö
pienempimuotoinen urheilukin kiinnostaisi. Minusta ainakin on hyvin
koskettavaa, kun koulun perussarjan koripallopeliä maanantai-iltana
on seuraamassa noin 200 katsojaa.
Urheilun arvostus on siis suuri, mikä
on ehdottoman ihana asia.

Toinen asia, minkä koen hienoksi,
on kirkossa käynti. Paikallisen luterilaisen kirkon jäsenmäärä on noin
800, mikä kotoisaan verrattuna
vaikuttaa pieneltä, mutta kun joka
sunnuntai palvelukseen saapuu keskimäärin 250 jäsentä (20.5. oli 344
osallistujaa, tosin tarjolla oli ilmaista
ruokaa), tuntuu kirkko hyvinkin elävältä. Ja oli uskonto ihmisellä mikä
hyvänsä, on kirkossakäyntiaste
huomattavasti suurempi. Todennäköisimmin tämä johtuu kirkkojen
välisestä kilpailusta, tarjolla kun on
”uskoa vaikka mihin”.
Hintatasoltaan USA on eurooppalaiselle nykyisellä dollarin vaihtokurssilla loistava paikka shoppailla.

Ainakin elektroniikka on varustettu
täällä hyvin samannäköisellä hintalapulla kuin Suomessa, valuutta on
vain eri. Ja kivalla 1.36 vaihtokurssilla tuo antaa noin 25 % alennuksen eurohintoihin. Yleisellä tasolla
vaatteet on paljon halvempia, tosin
hinta ihan perusfarkuille vaihtelee
Chicagon keskustan 140 dollarista
Wal-Martin 8 dollariin. Bensan hinta
täällä on noussut sitten tammikuun
70 % ja maksaa nykyään hurjat 65
eurosenttiä litralta siinä, missä hinta oli lähempänä neljääkymmentä
vuoden alussa (hinta 3.40 dollaria /
gallona). Vaikuttaa siltä, että vihdoin
Yhdysvalloissa herätään ajamaan jos
ei nyt paljon vähempiä määriä niin
ainakin pienempikulutuksisempia

Matias Korpela on viihtynyt Amerikassa hyvin.

autoja. Enemmistönä ainakin maaseudulla vaikuttaisi vielä olevan isot
lava-autot ja kaupunkimaasturit,
vaikka kehitys on menossa kohti
pienempiä henkilöautoja. Silti autot ovat niin suuri osa kulttuuria,
että helpolla niiden käyttöä ei tulla
vähentämään, vaan tuo tulee tapahtumaan lähemmäs pakon edessä.
Oma koti kullan kallis. Vaikka amerikkalainen elämä sisältää paljon
kaikenlaista mukavaa ja jännää, on
suomalainen koti parempi paikka
kasvaa ja olla köllöttää. En vaihtaisi
perusturvaa hieman pulleampaan
lompsaan ja hienompaan autoon,
vaikka päällisin puolin tuo ei vaikuttanutkaan alun perin kovin huonolta
vaihtoehdolta.

sivu 14

P y h ä j o e n K u u l u m i s e t – 6 . 6 . 20 07

KALAJOEN PAIKALLISYKSIKKÖ,
LOMAHALLINTO TIEDOTTAA:

Hallinnon väki on lomalla seuraavasti:
Pirkko Nuorala
02.- 22.07.2007, 13.-19.08.2007
Hanna Nikupaavo
11.- 25.06.2007, 30.7.- 12.08.2007
Eila Patjas
28.5.- 3.6.07, 9.- 29.7.2007
Mirva Parttimaa on poissa 31.8.2007 saakka ja sijaisena
tilanteiden mukaan ovat Anne Toppila tai Anne Hänninen.
Päivystys toimii entiseen tapaan numerossa: 044-4691254
ja on tarkoitettu hätätapauksia varten. Merijärven toimisto on
suljettuna myös lomatoimen osalta silloin, kun virasto muutenkin
on suljettuna.
Pyhäjoella pyrimme olemaan paikalla maanantaisin, mutta heinäkuussa voi jäädä joku maanantai ilman aukioloa.
Kesän lomituksista yritämme jälleen selvitä niin että jokainen
saisi lomansa suurinpiirtein toivotulla tavalla ja toivottuna
aikana. Joustoa toivomme kaikilta osapuolilta. Viljelijöillä on
paljon varauksia vuosilomaan sekä maksulliseen. Sen lisäksi
meillä on paljon sijaisapuja. Lomittajien vuosilomat ja vapaat
täytyy myös huo mioida. Pyrimme toteuttamaan jokaisen toiveen
mutta tarpeen tullen joudum me neuvottelemaan pienistä
muutoksista / päivien vähentämisestä ym.
Lomatoimen yhteystiedot:
Hanna Nikupaavo; 08 / 044-4691253
Johtavat lomittajat; 08 / 044-4691254
Eila Patjas; 08/044-4691303

Pyhäjoen Wirta ry
Pyhäjoen Wirta – kesä starttaa 07.06 klo18 Pyhäjoen
urheilukentällä ensimmäisten kisojen merkeissä.
Lajeina 40/60 metriä ja pituushyppy. Ilmoittautumisia aletaan
ottaa vastaan klo 17.30
Kesän ohjelma löytyy myös netistä: www.pyhajoenwirta.net

EU-ruokatukea
keväälle 2007
Mannerheimin lastensuojelun
Pyhäjoen yhdistys jakaa apua nyt
kolmatta kertaa. Ruokatuki on tarkoitettu erityisesti lapsiperheille ja
nuorille, mutta keneltäkään apua ei
kielletä. Elintarvikekasseista löytyy
jauhoja, makaronia, näkkileipää,
hapankorppuja, maitojauhetta,
puuroryynejä ja kaurakeksejä.
Elintarvikkeet jaetaan Puhtolan
torimökin ”kammarista” pe-la 8.6
- 9.6.2007 kello 10 alkaen.
Yhdistys järjestää samaan aikaan
Puhtolan pihalla kirpputorin, sinne
voivat kaikki halukkaat tulla myymään. Oma pöytä mukaan, vapaa
pääsy! Kahvitarjoilu koko viikonlopun! Tervetuloa! Tiedusteluihin
asian tiimoilta vastaa Niina puh.
050-3399465
Työkaverit!
Kaunis kiitos muistamisesta
jäädessäni eläkkeelle!

Pattijoen puutarhan
upeat kesäkukat
pyhäjoen torilla
Pe 8.6.

11-13

Pattijoen puutarha
Pyhtiläntie 142, 92140 Pattijoki, puh. 223 7022
Palvelemme ma-pe 9-20, la-su 9-17

Liisa Aittamaa

Laidunkausi avataan
Pyhäjoella
Merimaja Yppärissä on tämän
kesän tapahtuma-areena Laidunkauden avaukselle lauantaina 9.
kesäkuuta.
Maaherra Ahti Pekkala avaa
Laidunkauden avaus- pelimannikonsertin klo 13.

Pelimannitanssit pyörähtävät
käyntiin iltakuudelta.
Pelimannimusiikki vaihtuu n.
klo 23 rocken rolliin, jolloin
Warikko Weijarit Pirttikoskelta
virittää soittokamppeensa esiintymislavalle.

Myytävänä
-5-tuuman saumatonta vesikourua
asennettuna tai ilman
-palotikkaat,
-lumiesteet,
-kävelysillat,
-piiput,
-listat
Puh 0400481064
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Seurakunta tiedottaa
Avioliittoon kuulutettu: Antti Johannes Heikkilä ja Päivi Karoliina
Härö
Iltahartaus vanhustentalon pihamaalla (sateen sattuessa sisällä) to
7.6. klo 18
Kirkkovaltuuston kokous seurakuntatalolla pe 8.6. klo 17
Jumalanpalvelus ja HPE kirkossa su
10.6. klo 10
Perheiden peli-illat kesäkuun ajan
Sarpatin pihamaalla tiistaisin klo 18
(Sateella Sarpatissa).
Kirkkokuoron harjoitus kirkossa ke
13.6. klo 17.30
Kesäisten laulujen ja virsien ilta
sekä hartaus kirkossa ke 13.6. klo
19 (kirkkokuoro)
Alle kouluikäisten päiväleiri (4v. syksyn ekaluokkalaiset) Rajaniemen
rannassa 3.-6.7.2007.Lähtö linja-autolla aamuisin Sarpatista klo 9.30 ja
paluu n. klo 15. Lapset saavat leirillä
ruuan ja välipalan, vapaaehtoinen
maksu 3e/päivä. Ilmoittautuminen
kesäkuun ajan kirkkoherranvirastoon
p.433119 (ma klo 9-13,ti klo 12-16,
ke klo 12-16)
TULOSSA:
-Jumalanpalvelus kirkossa su 17.6.
klo 10 (Barbara ja Charlie Bell avustavat)
-50 vuotta sitten ripillepäässeiden

kirkkopyhä kirkossa kotiseutupäivänä su 1.7. klo 10
Nuoret:
-Nuorten kalareissu pe-su 1517.6., sovitaan yhdessä päivistä ja
kalapaikasta tarkemmin! Kyselyt
ja ilmoittautumiset Nikolle 0503288107 mahdollisimman pian
Tämän vuoden yhteisvastuukeräyksen tuotto Pyhäjoella on 8561
euroa. Lämmin kiitos osallistumisesta !
Seurakunnan hoitamien hautojen
hinnat 1.6.2007 alkaen
-5 vuoden haudanhoitosopimus
240 €, sisältää kukat ja hoidon
kesällä
-1 vuoden haudanhoitosopimus
50 € , sisältää kukat ja hoidon kesällä
-Hautakukkien kastelu kesä-elokuu
20 €, sisältää pelkän kastelun kesäelokuun ajan
Virasto avoinna ma klo 9-13, ti ja
ke klo 12-16 p. 433119 Tarvittaessa
voitte sopia virastoasioista muulloinkin ja ottaa tarvittaessa muutoinkin
yhteyttä papistoon: Jukka Malinen
p. 040-5050016 / 434414 tai Niko
Rantanen 050-3288107. Kesäkuun
leikkikenttätoiminnasta voi tiedustella Heli Kunnasmäeltä p. 0504416095 tai 433183.
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Järjestöt toimivat
Eläkeliiton Pyhäjoen yhdistys.
Varttuneen väen iltaa vietetään
ve te ra a n i m a j a l l a 26 . 6 . k l o
18. Kahvia ja arvontaa. Kaikki
tervetulleita!Kirkon päivystys alkaa
25.6. klo 16.
Sotainvalidit Pyhäjoen osasto
ja naisjaosto. Sosiaalihoitaja Satu
Similä virastotalolla ti 12.6. klo 1012.
MC PIRTTIKOSKI Pe 6.6. EXTREAM -ajot klo.
19 . 0 0 . ko o n t u m i n e n J u s s i n
tallille. Ajellaanvaikka Kalajoen
hiekalle ja juokaistaan kahvet,
tai jos muita kohteita ehroitellaan
niin ei kunmenoks!
MUISTUTUS: Ken ei ole vielä
maksanut jäsenmaksua 5€, voi toimittaa roposensa Kuppilaan Hannulle. Kesäbensa terveisin: Pj. ja
sihteerikkö.
TANSSIAJELUT 30.6.-01.07.
Urjanlinnaan Sieviin,lähtö la 30.6.
Jussin tallilta klo. 15.00. Meillä
mökki vuokralla on, kaikki mukaan
sinne mahtuu! Ilmottaudu Hannulle
viim. 25.6. mennessä puh. 0405823373. Vähintään 6 motoristia

tarvitaa, jota tie näyttäisi kapeammalta! Hinta riippuu lähtij öiden
määrästä, jos 10, niin mökinhinta
on n. 16 €/hlö. Mikäli lähtöaika ei
ole passeli, voi perille ajella omaan
tahtiinkin.
KUOPIO AJOT on jouduttu siirtämään viikolla eteenpäin mökkien
saatavuuden vuoksi. Uusi matka-aika
on siis 17.-19.8.!!! Suunnitelmisa
on vierailla Oravisjärvellä HANXIN
tehtaanmyymälässä ja Kallavedellä
paatit kuulema risteilevätkin! Sitovat Ilmoittautumiset Hannulle viim.
1.8. mennessä puh. 040-5823373.
Hinta-arvio: jos kuusi lähtiää hinta
silloin n.48 €hlö.Tarkempi lähtöaika
sovitaan myöhemmin.
Mll:n perhekahvila on jäänyt kesätauolle, syksyllä jatketaan. Seuraa
ilmoittelua tässä lehdessä.
EU-ruokatukea jaetaan Puhtolan
torimökistä pe 8.6 - la 9.6 kello
10 alkaen. Samaan aikaan Puhtolan
pihalla yhdistys järjestää kirpputorin, jonne kaikki ovat tervetulleita
myymään ja ostamaan. Oma pöytä
mukaan! Tervetuloa! Tiedusteluihin
vastaa Niina puh. 050-3399465

Ruokamultaa toimitettuna

Kalenteri
* kirjastossa Anja Vehkaperän maalauksia Sateenkaaren tällä puolen.
Avoinna: ma, to 11-16, ti, ke, pe
13-20.
* la 9.6 Yppärin Merimajalla Laidunkauden avaus-kansanmusiikkitapahtuma: klo 13 Laidunkauden
avaus-pelimannikonsertti, klo 18
Pelimannitanssit, klo 23 Warikko
Weijarit, Taavi Niskanen 0505359863
* ke 13.6. klo 19 kirkossa Kesälaulujen ja virsien ilta
* su 17.6 Pyhäjoki-melonta
-- klo 10.00 lähtö Merijärveltä,
Pyhänkosken alta
-- klo 10.20 tutustuminen Herman
Wiirretjärven ateljeehen
-- klo 11.00-12.30 tauko Hellaakoskella, ruokailumahdollisuus-- klo
14.00 kahvitauko Halusen puhdon
rannassa
-- klo 15.00 saapuminen Pyhäjoelle, 8-tien sillan yläpuolelleSunnuntain melontamatka on 17 km. Esa
Pyhälä puh. 0400-765202www.

pyhajarvi.fi/pyhajokimelonta
* 18-21.6. klo 11-15 Annalassa
kuvataiteen kesäleiri lapsille januorille, opettaa Teresa Tuuttila. Hinta:
25 € / opiskelija sis.opetuksen ja
tarvikkeet. Tutustutaan kuvataiteen
ja muotoilun menetelmin kotiseutumme kulttuuriperintöön. Omat
eväät mukaan. Ilm. Raahe-opistolle
puh. 4393340, 4393433. Järj. Pyhäjoen kunta ja Raahe-opisto
* ma 18.6 klo 18 Annalan tuvassa
Paavolan Runohermanskat esittää
Eeva Heilalan runoja. Liput 5 €
* ti 19.6 koko perheen retki Ranuan eläinpuistoon. Hinta 25 €
sis. kyyti ja sisäänpääsy. Lähtö
Shell klo 7, kotiinlähtö klo 14. Ilm.
kunnanviraston neuvontaan 43901
(klo 9-15) pe 15.6. mennessä. Alle
10-v.oma huoltaja
* ke 20.6 klo 18 Annalan pihalla
konsertti: Charlie Bell & The Icemen. Liput 10 €, lipunmyynti alkaa
klo 17
* su 1.7 kotiseutupäivä

KUULUMISTEN KESÄTOIMITUS PÄIVYSTÄÄ
perjantaisin ja maanantaisin klo 9-14
puh. 4390 244

044 5963054
Laidunkauden avaus- pelimannitapahtuma
Charlie Bell & The Icemen- konsertti

www.rautalantila.fi

Annalan pihalla
ke 20.6 klo 18
Liput 10 €, lipunmyynti alkaa klo 17

Raahen seutukunnan työvoimatoimisto
järjestää työvoimakoulutuksena Ruukissa

Tervetuloa

Maaseudun moniosaaja –koulutuksen

Tervetuloa

Kurssinro 592361
Kouluttaja Raahen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus

Pyhäjoen oman optikkoliikkeen

kesätarjous

Aurinkolasit omalla voimakkuudellasi kaupan
päälle ostaessasi normaalihintaiset silmälasit.
Tarjous voimassa 9.6.–31.8.
Palvelumme
– optikon ja silmälääkärin tarkastukset
– sankalasit ja piilolasit
– aurinkolasit
– korjaukset
KESÄKUUN AUKIOLOAJAT:
pe 8.6.
la 9.6.
pe 15.6.

suljettu
10–15
suljettu

OPTIKKO VESA RÖDLIN
PUH. 040 836 9728 PERJANTAISIN (08) 433 101
VANHATIE 33 (KATRUUSAN TALO)

la 16.6.
pe 22.6.
pe 29.6.

10–14 (silmälääkäri)
suljettu
10–17

Silmälääkäri
lauantaina 16.6.
Varaa aikasi!

Edellytykset
Koulutus on tarkoitettu maataloustöistä kiinnostuneille työttömille
työnhakijoille.
Sisältö
Kasvinviljelytyöt, Kotieläinten päivittäiset hoitotyöt, Metsien
uudistaminen ja hoito, Traktorin ja työkoneiden käyttö ja huolto,
Metallityövälineiden käyttö ja huolto, Maatilan rakennus- ja huoltotyöt, Työturvallisuuskoulutus, Hygieniaosaamiskoulutus, Tulityökoulutus
Ajankohta ja paikka: 28.05. – 12.11.2007 Ruukki, Siikajoki
Hakuaika päättyy: Koulutuksessa vapaita oppilaspaikkoja.
Sisäänotto nonstop –periaatteella, koulutusta täydennetään sitä
mukaa kun sopivia hakijoita on.
Koulutukseen hakeminen
Lisätietoja koulutuksesta saat paikallisista työvoimatoimistoista,
työministeriön internetsivuilta www.mol.fi sekä itsepalvelupäätteeltä kohdasta haussa oleva työvoimakoulutus/Raahe.
Koulutukseen voit hakeutua joko työministeriön internetsivuilla
osoitteessa www.mol.fi olevalla sähköisellä hakulomakkeella
tai työvoimatoimistosta saatavalla lomakkeella.
Työvoimakoulutus
www.mol.fi

P YHÄJOEN

K UULUMISET
Puh: (08) 4390 244
Fax: (08) 4390 282
KOKOUS- JA RUOKAPALVELUT!
Tilaukset puh. 434 422
PALVELEMME:
ma-to 10.30-22.00
pe
10.30-23.00
la
11.00-23.00
su
12.00-22.00

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

Julkaisija: Pyhäjoki Data Oy
ISSN 0788-6071

Yppärin Merimajalla lauantaina 9.6.
* klo 13 Laidunkauden avaussoitto-pelimannikonsertti
* klo 18 Pelimannitanssit
* klo 23 Warikko Weijarit
Liput 8 euroa / koko päivä, sotaveteraanit ja lotat ilmaiseksi

Paavolan Runohermanskat esittää Eeva Heilalan runoja

Annalan tuvassa
ma 18.6 klo 18
Liput 5 €
Tervetuloa
Kokouskutsu
Etelänkylän Alapään yksityistien
osakasten sääntömääräinen vuosikokous pidetään Rautiperän hiihtomajalla keskiviikkona 20. 6. 2007 klo 18.00
Käsitellään yksityistielain sääntömääräiset
osakasten päätettävät asiat.
Pyhäjoella 6.6. 2007 Hoitokunta
MARTTOJEN ILTA-KIRPPIS !
pe. 8.6. klo 17.00 alkaen Torimökki Puhtolan pihalla.
Kamppeet kiertoon, tule myymään tarpeettomaksi käyneet
ehjät, puhtaat vaatteet, kipot, kirjat ym.
Oma pöytä mukaan. Ei paikka eikä pöytämaksua.
Tervetuloa! Järjestää Pyhäjoen Martat.
Martat tuokaa taimeja myyntiin ym. tavaraa.
Kahvia. Vohveleita. Arpoja.
Asiasta voi tiedustella p. 040-5598079

PÄÄTOIMITTAJAT: Sari Rintamäki
TOIMITUSSIHTEERI: Janne Ollila
TAITTAJA: Janne Ollila
Seuraava lehti
(nro Y) ilmestyy
>> keskiviikkona 13.6.2007
Aineisto toimitettava
>> perjantaina 8.6.2007
klo 17.00 mennessä
Levikki
>> vko 23: 1780 kpl
>> vko 24: 1780 kpl

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.

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