
PYHÄJOEN

KUULUMISET
K e s k i v i i k k o n a  2 7. 6 . 2 0 0 7  –  v i i k k o  2 6

Hoffrénien sukuyhdistys julkaisi 
vuonna 2005 Hourulan talon ja su-
vun historiaa käsittelevän Kosken ki-
vet kertovat –kirjan, jonka tekijöinä 
ovat Antti Soini ja allekirjoittanut. 
Kirjasta löytyy aika paljon tietoa 
Hourula-sukuun liittyvistä suvuis-
ta, joita ovat mm. Luodot, Vuotilat, 
Kiiskilät, Rajaniemet, Helaakosket, 
Silvolat, Kestilät, Lahden Niemelät, 
Maijalat, Muikkulat, Tirilät, Karku-
lahdet ja Annalat. Viimeksi mainittu 
suku on suurimmaksi osaksi lähtöisin 
vanhasta Tirilä-suvusta, jonka juuret 
ovat lahden takana, Ångermanlandin 
läänin Vigsöbyyssä. 

Kaikilla suvuilla on oma historian-
sa, joten ehdottaisin, että paikallis-
ten sukututkijoiden kannattaisi kerä-
tä tietojaan yhteen, jolloin saataisiin 
aikaan jonkinlainen vanhoja pyhä-
jokisia sukuja käsittelevä kyläkirja. 
Siihen voisin antaa oman panok-
seni, sillä 1600-luvun tietojen ha-
kemiseen Oulun maakunta-arkisto 
antaa hyvät mahdollisuudet. Esim. 
Röningin Grekulasta lähtevää sukua 
sain jäljitettyä 1500-1600-luvun 

vaihteeseen saakka. Pokelatkin ovat 
asuttaneet Suomelan tilaa Merijär-
vellä jo 1600-luvun alkupuolella. 
Yhtä kauas ulottuvat Kittilä-suvun 
juuret Kleemolan talossa Kälviällä. 
Viimeisin tutkimani suku käsitte-
lee serkkujeni, Mattilan sisarusten 
esivanhempia Parhalahdelta 1600-
luvun alkupuolelta saakka. Yli- ja 
Ala-Mattilat olivat alkuperäiseltä 

nimeltään Erikkilöitä, jolla nimel-
lä tila löytyy myös Suur-Pyhäjoen 
historia –kirjan isäntäluettelosta. 
Vanhan Silvola-suvun juuret ulottu-
vat Parhalahdella myös 1600-luvun 
puoliväliin saakka.

Hourulan tilasta löytyy ensim-
mäinen maininta 1500-luvulta. 
Sen mukaan oli olemassa Pyhä-
joki-niminen tila, joka oli piispan 

Sukututkimuksesta ja vähän muustakin

Yli-Hourulan talossa

ERKKI TUUTTILA

LAURA VETONIEMI

Parhalahden Sarpolan tien varteen 
on hiljattain alettu puuhata uut-
ta kotia. Pyhäjoelta kotoisin oleva 
Marjaana Manninen ja hänen raa-
helainen miehensä Matti Manninen 
löysivät heille sopivan tontin Parha-
lahden tonttipörssistä. Pyhäjoella 
tontit olivat valmiiksi kaavoitettuja, 
ja valinnan varaa riitti. Kun sopiva 
tontti löytyi, se oli kohtuuhintainen, 
toisin kuin monet muut lähialueen 
tontit. 

Pariskunta on aiemmin opiskelun 
ja töiden takia asunut Oulussa. 
Sieltä he päätyivät yli vuosi sitten 
muuttamaan Marjaanan kotipaikka-
kunnalle Pyhäjoelle. Omakotitalon 
paikaksi he valitsivat Parhalahden 
kätevän sijainnin takia. ”Matin on 
tästä helppo kulkea Rautaruukille 
töihin. Moni muukin paikkakunta on 
tässä lähellä. Itse voin alkaa kulkea 
töissä vaikka Kalajoella tai Oulaisis-
sa”, miettii Marjaana iloisena. 

Marjaana toivoo, että muuttamaan 
päästään jo lokakuussa. ”Kyllä se 
joulukuu taitaa silti olla realistisempi 
tavoite”, naureskelee Matti. 

Oli kuukausi mikä hyvänsä, omaan 
kotiin on joka tapauksessa mukava 
päästä. Sen tietää myös rattaissaan 
aurinkoisesti hymyilevä yksivuotias 
Marianna. 

Asuinpaikkaa valitessaan vanhem-
mat ovat tietysti ajatelleet myös 
tyttärensä etuja. ”Lapsen on hyvä 
kasvaa maaseudulla pienessä kun-

Oma koti kullan kallis
Pyhäjoki houkuttaa rakentamaan

nassa ja käydä ala-aste turvallisessa 
kyläkoulussa”, vakuuttaa Marjaana. 

Vanhemmat itsekin viihtyvät rau-
hallisessa ympäristössä. ”Kyllä maal-
la on mukavaa”, he iloitsevat. 

Perhe vaikuttaa kaikin puolin tyy-

tyväiseltä muuttopäätökseensä. 
”Omakotitaloa rakennettaessa on 
tietysti lähtökohtana, että siinä asu-
taan sitten koko elämä”, muistuttaa 
Matti. 

maata. Ruotsin kuningas Kustaa 
Vaasa katsoi kuitenkin, että kaikki 
mikä kuuluu Jumalalle kuuluu myös 
Ruotsin kuninkaalle ja otti kirkon 
maat itselleen. Näitä maita hän sit-
ten lahjoitteli sopiviksi katsomilleen 
henkilöille. Niihin kuului myös Lauri 
Knuutinpoika Fordell, joka toimitti 
kuninkaanlinnaan turkiksia ja helmiä, 
joita myös Pyhäjoesta siihen aikaan 
saatiin. Hänen poikansa Mårten tuli 
Hourulan tilan isännäksi. Hän taas 
luovutti tilan Saloisissa asuvalle ser-
kulleen Olavi Olavinpojalle, Jöns 
Fordellin tyttärenpojalle.

Nimismies Olavi Olavinpojan 
nuorempi poika, Niilo, jäi Pyhäjo-
elle ja hänen tyttärestään Houru-
lan suku jatkuukin näihin päiviin 
saakka. Vanhempi pojista, Pietari, 
lähti porvariksi Ouluun ja hänestä 
tuli Hoffrén-suvun kantaisä. Hänen 
jälkeläisistään kehittyi Savon seu-
duille laajaksi levinnyt pappis-suku, 
jolle pystytetään 19.8.2007 muis-
tomerkki Iisalmen vanhan kirkon 
läheisyyteen.

Ison vihan aika koetteli kovasti Py-
häjoen asukkaita, sillä suurimman 
osan asukkaista venäläiset surma-
sivat tai veivät vankeina Venäjälle. 
Hengissä säilyneetkin olivat jou-
tuneet kidutuksen ja polttamisen 
kohteiksi, mistä löytyy lukuisia mai-
nintoja myöhempien kuolintietojen 
yhteydessä. Hourulan talon nuoret 
isännät venäläiset tappoivat. Suvun 
kantaisä, Johan, joutui myös julman 
kidutuksen kohteeksi, minkä jälkeen 
perhe lähti monien muiden tavoin 
pakomatkalle Ruotsiin.  

Ison vihan jälkeen, noin 7 vuotta 
myöhemmin, useat kotikonnuilleen 
palaavat löysivät poltettujen talojen-
sa rauniot. Näin kävi myös Hourulan 
talolle, jonka lukuisista isännistä oli 
enää kaksi työikäistä miestä jäljel-
lä – venäläisten kiduttama Johan 
ja hänen sukulaismiehensä Mikko 
sekä Johanin elossa säilynyt vanha 
isä, nimismies Matti Laurinpojan 
poika, Juho. Uusi talo rakennettiin 
palaneen tilalle ja sama talo toimi 
todennäköisesti vielä 1950-luvulle 
saakka nuorisoseuratiloina. Nuo-

rempi isäntä, Mikko, velkaantui ja 
menetti tilanosuutensa, jonka Pyhä-
joen kellonsoittaja, Zachris Durch-
man lunasti lopulta itselleen. Tästä 
tuli Ala-Hourula, jota nykyään asut-
tavat Hourunrannat. Myös heidän 
sukujuurensa selviävät Kosken kivet 
kertovat -kirjasta, jota löytyy muun 
muassa paikallisesta S-Marketista.

1850-luvun puolivälissä koetut 
katovuodet ja niitä seuranneet kul-
kutaudit koettelivat myös Hourulan 
tilaa. Useat tilan isännistä kuolivat 
nuorina, jolloin lesket pienine lapsi-
neen joutuivat luopumaan omista-
mistaan tilanosista.  Osa maista on 
kuitenkin siirtynyt takaisin sukuun 
kuuluville ja vanha jäljelle jäänyt 
Yli-Hourulan talo on jälleen suvun 
hallussa.

Ritva Anttila, os. Hourula
anttilaritva@luukku.com,
puh. 040-9624163 
tai 08-347258

Maalari maalasi taulua, sinistä ja 
punaista...

LAURA VETONIEMI

Kesäinen kuvataideleiri Annalan 
museon alueella houkutteli taitei-
lemaan 11 pyhäjokista tyttöä. Nuo-
rimmat tytöt ovat eskarilaisia ja 
vanhin yläasteella. Leirin ohjaajana 
toimii pian kuvataiteen opettajak-
si valmistuva Teresa Tuuttila. Hän 
tutustuttaa lapset erilaisiin mate-
riaaleihin ja työtapoihin. ”Tyttöjä ei 
tarvitse sen kummemmin kannustaa 
kokeilemaan uusia juttuja. He ovat 
jo valmiiksi niin innoissaan, että ha-
luavat aloittaa  heti kun on mahdol-
lisuus”, Teresa nauraa.   

8-vuotias Olga Kleine Staarman 
ja 6-vuotias Piia Pirkola maalaavat 
auringonpaisteisella pihalla muse-
on rakennuksia itse tehdyille taulu-
pohjille. ”Me saatiin itse valita mikä 
rakennus maalataan”, selittää Piia. 
Tytöt ovatkin valinneet malleikseen 
isoimmat ja punaisimmat pääraken-
nukset, joissa maalaamista riittää. 
Kuvis on Olgan ehdoton lempiaine 
ja hän aikoo isona äitinsä tapaan 
ryhtyä taiteilijaksi. ”Minä teen eska-
rissa joka päivä ainakin 10 piirrosta”, 
vakuuttaa Piia. 

Molemmat tytöt kertovat, että 
piirtäminen ja maalaaminen on lei-
rillä kivointa. ”Eilen me etsittiin met-
sästä kiviä ja käpyjä ja tehtiin niistä 
kuumaliimalla menninkäisiä”, Olga 
muistelee. ”Minä tein niitä kaksi!”, 
hihkaisee Piia.

  

8-vuotias Hanna-Sofia ja 7-vuotias Tiia ovat päättäneet maalata museon 
toisen päärakennuksen. Hanna-Sofia aikoo lisäksi ikuistaa portaanpilessä 
kasvavat voikukat. Tyttöjen leiri on sujunut oikein kivasti, vaikka aikaisin 
herääminen onkin ollut joskus hankalaa. 

Matti, Marjaana ja 1-vuotias Marianna tulevan kodin terassilla Parhalahdel-
la.
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AARO LEIPÄLÄ

Iloinen yercaudilaisten koulu-
laisten joukko kulkee päivittäin ra-
kennustyömaan ohitse. Kukkulan 
rinteelle nousee mielenkiintoinen 
rakennus. Se on valmistuttuaan mo-
nen heidän koti. Osalle lapsista se 
saattaa tulla pysyväksi kodiksi. He 
ovat niitä lapsityöhön pakotettuja, 
jotka löytyivät viime kesänä orja-
työtä muistuttavista olosuhteista 
alueen kahvipelloilta. Nyt heidät 
on sijoitettu tilapäismajoitukseen 
ja he odottavat kiihkeästi asuntola-
toimintakeskuksen valmistumista. 
Suurin osa talonkäyttäjistä on kui-
tenkin niitä lapsia, joille koulumatka 
kotoa on liian pitkä. He tarvitsevat 
asuntolan palveluksia koulupäivi-
nään. Rakentaminen on välttämätön, 
jotta myös syrjäisten kylien lapsille, 
erityisesti tytöille avautuisi tie opis-
keluun

Rakentaminen on osa 
Suomen kehitysapua

      Asuntola-toimintakeskuksen 
rakentaminen tuli mahdolliseksi 
Suomen Ulkoministeriön ja Kirkon 
Ulkomaanavun rahoituksella. Apu 
kanavoituu Yercaudiin Operaa-
tio Ruutin kautta. Rakennuksen 
kustannukset tulevat olemaan n. 
57.500e, josta UM:n ja kirkon tuki 
on 54.300e, joten Operaatio Ruu-
tin omaksi osuudeksi jää 3.200e. 

      Rakentaminen on edennyt 
hyvin olosuhteissa, joissa viime ai-
kojen pitkät sateet ovat keskeyttä-
neet työt monta kertaa. Sateet ovat 
hidastaneet töitä myös siksi, etteivät 

Asuntola nousee Yercaudiin, Intiassa

tiet kestä sadeaikoina rakennusma-
teriaalin kuljetuksia. Työt tehdään 
asiallisesti viranomaisten valvon-
nassa. Rakentamisessa käytetään 
mahdollisimman paljon ihmisvoimaa, 
jotta paikalliselle väestölle tarjoutui-
si pieniä ansiomahdollisuuksia

Kouluun pääsy on etuoikeus

      Intiassa on juuri alkanut uusi 
lukuvuosi. Kouluinnostus on suurta. 
Kouluun pääsy on etuoikeus. Liian 
monille lapsille se on kuitenkin mah-
dotonta ilman ulkopuolista apua. 
Kun köyhän perheen tulot ovat hy-
vässäkin tapauksessa euron luokkaa, 
se ei aina riitä edes ruokaan. Miten 
siitä voisi maksaa koulumaksut, bus-

simatkat, kirjat, koulupuvut, ateriat 
ja niin edelleen. Koulutie nousee 
pystyyn. Lapset jäävät kotiin tai 
yrittävät löytää pientä lisäansiota 
muun muassa maataloustöistä.

      Senthil Kumar on yksi Ope-
raatio Ruutin tuella orjatöistä pe-
lastetuista. Hän  kirjoittaa: Kun olin 
vuoden vanha, äitini kuoli. Isä on 
töissä kahviviljelmillä Me asumme 
savitalossa. Kun sataa,  vesi valuu 
sisälle. Isä ei tule säännöllisesti ko-
tiin. Silloin isoäidin pitää huolehtia 
meistä. Isä on alkoholisti, hän tulee 
kotiin myöhään yöllä, hän lyö mi-
nua eikä salli minun opiskella. Siksi 
menin töihin kahvipeloille. Isä otti 
toisen vaimon eikä hänkään pidä 
minusta. Viime vuonna isoäitikin 

kuoli. Nyt olen päässyt asuntolaan, 
jossa opin ompelua ja muita taitoja 
ja pääsen kouluun. Nyt olen hyvin 
onnellinen. Saan hyvää ruokaa ja 
huolenpitoa, saan nukkua rauhassa. 
Haluan kiittää auttajiani ja rukoilen 
teidän puolestanne

Operaatio Ruutilla hyvä vuosi

      Viime vuosina Operaatio Ruut; 
pyhäjokisten ja monien naapureiden 
oma kehitysapu, on auttanut noin 
700 lasta kouluun. Lasten hymy on 
kiitos kaikille Ruutin tukijoille. 

      Operaatio Ruutin tilivuosi päät-
tyy aina toukokuun lopussa. Nume-
roina tämä tarkoittaa, että Ruut on 
saanut 600-700 suomalaiselta kou-
lukummilta yhteensä  39.490e. Täs-
tä summasta  38.200e  on käytetty 

lasten koulumaksuihin. Yhdistyksen 
toimintakulut (1.251 e) on pystytty 
kattamaan muilla tuloilla (1530e). 
Tämä tarkoittaa että niin sanotut 
kummimaksut on voitu kokonaan 
käyttää lasten koulukuluihin.

      Suurin osa tuetuista on pe-
ruskoulua käyviä lapsia. Mutta myös 
nuorten ammattikoulutusta on tuet-
tu. Sen tuen kautta noin 100 nuorta 
on saanut koulutuksen ammattiin, 
useimmat tietokonealalle. Mutta 
myös ompelijan tai konekirjoittajan 
koulutuksen saaneet ovat päässeet 
töihin. Päättyneenä toimintavuonna 
on aloitettu myös korkeakouluopin-
tojen tukeminen muutaman suoma-
laisen yrityksen projektituella.

      10 eurolla kuukaudessa saa 
paljon hyvää aikaan. Tervetuloa mu-
kaan. Kiitos kaikille lahjoittajilleAsuntola-toimintakeskus nousee vähitellen ahkerien naisten ja miesten käden 

työnä. Tällä hetkellä korkesus on  jo ikkunoiden yläpuolella.

Hymy on herkässä. Koulu tietää valoisampaa tulevaisuutta myös köyhille 
lapsille.

Kotiseutupäivä 
kutsuu

 MARJO LUOKKANEN

Pyhäjoella vietetään tulevana 
sunnuntaina heinäkuun 1. päivänä 
perinteistä kotiseutupäivää. Päivä 
alkaa klo 10 jumalanpalveluksella 
kirkossa, mukana myös 50 vuotta 
sitten ripille päässeet pyhäjokiset. 
Pyhäjoen Pitopalvelu järjestää ruo-
kailun seurakuntatalolle klo 11-13. 
Aikuisilta ruokailu maksaa 8e, alle 
12-vuotiailta 4e ja alle 4-v. ruokai-
levat maksutta.

Annalan kotiseutumuseon piha-
alue on kotiseutujuhlan tapahtu-
mapaikka klo 13. Kotiseutujuhlassa 
kuullaan Annalan naapurin tytön FT 
Ritva Ricen juhlapuhe. Vuoden ehkä 
yksi jännittävimmistä paljastuksista 
tapahtuu myös kotiseutujuhlassa, 
juhlayleisö saa nimittäin tietää, kuka 
on tämän vuoden Pauha-Maija tai 
Pauha-Matti. Venla Kunnasmä-
ki soittaa juhlassa viulua ja Maija 
Martinmäki hanuria. Vuoden 2000 
Pauha-Maija Annikki Halunen lau-
suu kesäisen runosikermän. Raahen 
rytmikkäissä tanssii myös pyhäjoki-
sia tyttöjä ja he esiintyvät nyt koti-
seutujuhlassa. Pyhäjoen Pelimannien 
soitantaa kuullaan myös ja juhla lop-
puu yhteisesti laulettavaan Antero 
Vuotin säveltämään ja sanoittamaan 
Kotiseutu-lauluun. Juhlan päätyttyä 
vieraille tarjotaan kahvit tuvassa Py-
häjoen Marttojen toimiessa emän-
tinä. Annalaan on myös lupautunut 
muutama paikallinen myyjä paikalle, 
joten rahakukkaro kannattaa ottaa 
mukaan.

Tervetuloa viettämään kotiseutu-
päivää ja tapaamaan tuttuja.
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Jumalanpalvelus ja 50 vuotta 
sitten ripillepäässeiden kirkko-
pyhä kirkossa kotiseutupäivänä su 
1.7. klo 10. Jumalanpalveluksen jäl-
keen mahdollisuus ruokailuun seu-
rakuntatalolla ja osallistuminen ko-
tiseutujuhlaan Annalan museolla

Kesäillan hartaus vanhalla hau-
tausmaalla sankarihautojen luona 
ke 4.7. klo 19

Iltahartaus vanhustentalon piha-
maalla to 5.7. klo 18

Alle kouluikäisten päiväleiri (4v. 
- syksyn ekaluokkalaiset) Rajanie-
men 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 ja HPE su 8.7. 

klo 10
- Kesäkinkerit Liminkakylällä 

Järvisalojen pihamaalla to 12.7. klo 
19. Myös kesäasukkaat tervetuloa

- Bachista Siionin virsiin –kon-
sertti seurakuntatalolla pe 13.7. 
klo 19. Jouni Somero piano, Seppo 
Laamanen sello, ohjelma 10 e

Seurakunnan hoitamien hauto-
jen hinnat 1.6.2007 alkaen

-5 vuoden haudanhoitosopimus 
240 e, sisältää kukat ja hoidon 
kesällä

-1 vuoden haudanhoitosopimus 
50 e, sisältää kukat ja hoidon ke-
sällä

-Hautakukkien kastelu kesä-elo-
kuu 20 e, sisältää pelkän kastelun 
kesä-elokuun ajan

Virasto avoinna heinäkuus-
sa keskiviikkoisin klo 9-13  p. 
433119 Tarvittaessa voitte sopia 
virastoasioista muulloinkin ja ottaa 
tarvittaessa muutoinkin yhteyttä 
papistoon: Jukka Malinen p. 040-
5050016 / 434414 tai Niko Ran-
tanen 050-3288107.

Niko Rantanen vuosilomalla 
18.6.-17.7.

Hygieniapassit ovat saapuneet ja 
ovat haettavissa diakoniatoimistos-
ta seurakuntatalolta to ja pe (28 ja 
29.6) klo 9-11, heinäkuun alusta 
alkaen kirkkoherranvirastosta ke 
klo 9-13.

Mirja Hirvikoski lomalla 2.7-
29.7.2007.

Liminkakylän kylätoimikunta
* to 28.6 klo 19 Keskikylän kou-

lulla kotiseutuilta. Kylätoimikunta 
kutsuu paikalle kaikki entiset ja 
nykyiset kyläläiset ja kesäasukkaat 
samoin tervetulleita ovat kaikki 
muutkin. Lisätietoja: Jaakko Jukkola 
puh.040-7283829      

 MC Pirttikoski Tanssahteluajelut 
30.6. - 01.7. Urjanlinnaan Sieviin, 
lähtö la 30.6. Jussin tallilta klo. 
16.00. Meillä mökki vuokralla on. 
Ilmoittaudu Hannulle puh. 040-
5823373. Hinta riippuu lähtijö-
den määrästä. Mikäli lähtöaika ei 
ole passeli, voi perille ajella omaan 
tahtiinkin. 

Kuopio Ajot  17. - 19.8. Suunni-
telmisa on vierailla Oravisjärvellä 
HANXIN tehtaanmyymälässä ja 
Kallavedellä pääsee ristelemään! 
Sitovat Ilmoittautumiset Hannul-
le viim. 1.8. mennessä puh. 040-
5823373. Mökin vuokra jaetaan 
lähtiöitten kesken. Tarkempi lähtö-
aika sovitaan myöhemmin. Terveisin: 
pj. ja sihteeri.

* kirjastossa heinäkuussa Leila 
Kastellin os. Tuhkalan maalauksia, 
Avoinna: ma, to 11-16, ti, ke, pe 
13-20. Näyttelyn avaus ma 2.7. klo 
18.

* Annalan kotiseutumuseo avoin-
na: ma-pe klo 12-18, heinäkuussa 
myös la - su 12-16. Vapaa pääsy

* Monitoimitalo avoinna: ma-pe 
14-21, la 14.30-18.30.

* to 28.6 klo 18 Kirkonkylän ur-
heilukentällä Wirta-kisat: korkeus, 
keihäs, http://www.pyhajoenwirta.
net

* to 12.7. klo 19 Kesäkinkerit Li-
minkakylällä Tuulasperällä Urho Jär-
visalon pihamaalla, Tuulasperäntie 
494, Pyhäjoen seurakunta/ Jukka 
Malinen 040-5050016

* pe 13.7 klo 19 seurakuntatalolla 

Bachista Siionin virsiin- konsertti: 
Jouni Somero (piano), Seppo Laa-
manen (sello), ohjelma 10 e

* ke 18.7 retki Alahärmän Po-
werparkiin. Alle 10- vuotiaille oma 
huoltaja. Ilmoittautumiset pe 13.7 
mennessä kunnanviraston neuvon-
taan puh. 43901 (klo 9-15). Hinta: 
alle 130 cm 27 e, yli 130 cm 37 e 
sis. kyyti ja päiväranneke. Kyyti ja 
sisäänpääsy huvipuistoon 15 e (alle 
2-v. pelkkä kyytimaksu). Aikataulu: 
Pyhäjoki Shell klo 9.30, kotiinlähtö 
klo 18.00.

* Pyhäjokinen kädentaitaja! Tule 
myymään tuotteitasi Annalaan koti-
seutupäivänä 1.7 klo 12, oma pöytä 
mukaan. Tiedustelut: Marjo Luokka-
nen 044-7390234. 

Saaren Soittajien puhallinkonsertti
La Strada - Ossi Runteen 

trumpetinsoittajan tie
Jokikartanon palvelukeskuksessa la 30.6. klo 15.

Vapaa pääsy
Tervetuloa 

Kotiseutupäivä su 1.7
- klo 10 Jumalanpalvelus kirkossa, 

mukana 50 vuotta sitten ripille päässeet

- klo 11-13 Ruokailu seurakuntatalolla,         

8 e/ aik, 4 e/ alle 12 v. ja alle 4-v. ilmaiseksi

- klo 13 Kotiseutujuhla Annalassa: juhlapu-

he FT Ritva Rice, Pauha-Maijan tai Pauha-Matin           

julkistaminen, ym. ohjelmaa. Kahvitarjoilu

Tervetuloa viettämään kotiseutupäivää

Kunta, seurakunta, eri järjestöt 

Kutsu
taidenäyttelyavajaisiin Pyhäjoen kirjastossa

ma 2.7. 2007 klo 18.00

Koska minulla on Pyhäjoella sukulaisia, ystäviä
ja tuttavia, toivoisin näkeväni heitä avajaisissani.

Totta kai muutkin asiasta kiinnostuneet ovat 
tervetulleita. 

Tarjoan kahvit, taidetta ja ehkä musiikkiakin.

Leila Kastelli (os. Tuhkala)

Lukiopaikka Pyhäjoen lukiossa on varattu 

seuraaville opiskelijoille

Alatalo Anssi-Pekka
Bäckman Salomon
Impola Eeva, Yppäri
Karjalainen Antti
Kananen Veli-Matti, Raahe
Keski-Panula Ella
Koivokko Tytti, Piehinki
Kopisto Noora
Korpela Ville
Kurikka Tuija, Parhalahti
Laitinen Piia, Piehinki
Lindelä Teemu
Louhimaa Lauri
Loukusa Reetta-Mari
Lukkarinen Petri
Martinmäki Maija
Ollila Janne, Parhalahti
Ollonen Santtu
Pahkamaa Päivi, Pirttikoski
Ruotsalainen Essi
Sarpola Jaakko, Parhalahti
Silvola Anna, Parhalahti
Suni Paula, Yppäri
Tornberg Noora, Yppäri
Zakarian Garnik, Raahe
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Ensi vuodeksi on lisäksi tulossa opiskeijat 
Ranskasta ja Italiasta.

Valitettavasti lista ei mahtunut viime viikon lehteen.

 Kuusikymppistä

  EEROA
lämpimästi onnitellen

velipoika & vaimonsa

Pyhäjoen kotiseutuyhdistys ry.  
* la 30.6 klo 10 ns. Saaren penkan 
mattolaiturilla Punamullankeitto-
kurssi

* la 7.7. Luontoretki Pirttikoskelle 
Kupuliskosken laavulle, lähtö Shellil-
tä klo 13 pyöräillen, autoillen, miten 
kenellekin sopii.

Lisätietoja: Raija Korpela puh. 
050-3257025

Pyhäjoen yrittäjät r.y. Wanhan 
Tavaran huutokauppa – Perinteiset 
kesämarkkinat la 21.7. Pyhäjoen 
kunnanatalon edustalla.Kesämarkki-
noilla tarjolla kesän satoa ja kaikkea 
mahdollista tavaraa ja viihdettä,mitä 
voi markkinoilta voi ajatella löytä-
vänsä.Kello 12.00 alkaa Wanhan Ta-
varan huutokauppa – missä voi teh-
dä löytöjä! Toripaikat Jouni Anttila 
050 5022 022 ja huutokauppaan 
luovutettavat tavarat Jari Yrjänä 050 
370 5007.

4h järjestää vastanteko iltapäi-
vän torstaina 28.6 klo:14.00 alka-
en Vesa Luodon mökillä Tervossa.
Opastus loppumatkalla.Kaikki kiin-
nostuneet tervetuloa.

PYHÄJOEN KUNTA
KUNNANVIRASTON KESÄLOMAT

Kunnanviraston henkilökunnan kesälomia keskitetään 
tänä kesänä ajalle 2. - 27.7.2007.

Lomien aikana osastot palvelevat kuitenkin 
päivystysluontoisesti.

Sosiaalitoimisto on suljettu ajalla 16. - 20.7. Muutoin 
avoinna klo. 9.00 - 11.00.

Rakennusvalvontatoimisto toimii heinäkuun aikana 
seuraavasti: Rakennusvalvonnasta vastaa heinäkuun 
2007 ajan Raahen rakennusvalvontatoimisto p. 044-
4393 631 tai 044-4393 630. Ympäristövalvonnasta 
vastaa Raahen ympäristövalvontatoimisto p. 044-4393 
636 tai 044-4393 633.

Aurinkoista kesää!  Yhteistyöterveisin

    Kunnanhallitus 

Pyhäjoen Kuulumisten kesätoimitus on paikalla maanantaisin ja 
perjantaisin klo 9-14. Kyseisenä aikana voi tulla käymään lukiolla 
tai soittaa numeroon (08) 4390 244. 

Muina aikoina toimitukseen voi lähettää sähköpostia osoitteeseen 
kuulumiset@pyhajoki.fi tai faxia numeroon (08) 4390 282.

Ensi viikon (vko27) lehden toimittaa Heli Rautio (050 5523 111) 
ja taittaa Eetu Kupulisoja (040 5419 773).

Hauskaa kesää!
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Pyhäjoella nuoret saavat kesätöitä
LAURA VETONIEMI

Tänä vuonna 1989-1991 synty-
neistä pyhäjokisista nuorista kesä-
töitä työvoimatoimiston kautta haki 
noin 105 nuorta. Heistä jokainen sai 
kesätyöpaikan. Pyhäjoella asiat ovat 
siis nuorten kannalta hyvin. Monissa 
lähikunnissa ja kaupungeissa useat 
nuoret jäävät joka kesä ilman työ-
tä. 

Kunnan kesätyöpaikkatuella 63 
nuorta työllistyi yrityksiin Pyhäjo-
elle ja muualle seutukunnan alueelle. 
Loput hakuun ilmoittautuneet ar-
vottiin kunnan kesätyöpaikkoihin; 
ulkoalueiden hoitoon, sosiaalipuo-
len töihin, museolle, kirjastolle ja 
päiväkotiin.

Pyhäjoella on varattu joka vuosi 
tietty määräraha nuorten kesätyöl-
listämiseen. Tänä vuonna yrittäjille 
maksettiin tukea enintään kolmen 
viikon mittaiseen palkkaukseen. 
Suhteellisen lyhyt työaika nuorta 
kohti auttaa työllistämään useampia 
nuoria kesän aikana. 

Kesätöissä vanhainkodilla

Jonne Sipilä, Tiina Aho ja Mira 
Tyni pääsivät tänä kesänä töihin Py-
häjoen vanhainkotiin Jokikartanoon. 
Kaikki hakivat töitä työvoimatoi-
mistosta ja pääsivät Jokikartanoon 
arvonnan kautta. Työ kestää kaksi 
viikkoa ja palkkakin on ihan hyvä. 
Kaikki kertovat hakeneensa kesä-
töihin saadakseen rahaa. Tiina haa-
veilee jo kesän festareista… 

Nuoret kertovat tehneensä Joki-

kartanossa pihatöitä, kuten ruohon-
leikkuuta ja kukkapenkkien laittoa. 
Keittiölläkin riittää tiskattavaa. Jonne 
kehuu hommaa mukavaksi. Viime ke-
sänä Tiina oli töissä kirjastolla. Mira 
ja Jonne ovat molemmat ensimmäis-
tä vuotta kesätöissä. Mira iloitsee 
lyhyestä työmatkasta, joka taittuu 
kävellen.

Jokikartanon työntekijöitä nuoret 
kehuvat ystävällisiksi. ”Meitä opas-
tetaan hyvin ja tekemistä on koko 

ajan”, sanoo Jonne. Kaikki aikovat 
hakea kesätöihin kunnan kautta 
myös tulevina kesinä. Tiina kertoo, 

Jonne Sipilä, Tiina Aho ja Mira Tyni ovat tyytyväisiä kesätyöpaikkaansa Jokikartanossa.

Tänä kesänä jatkuu jo perinteeksi 
muodostunut lannoitesäkkikeräys 
Pyhäjoen alueella.

Paikalliset 4H-nuoret järjestävät 
käytettyjen muovisten lannoitesäk-
kien keräyksen tiloilta hyötykäyt-
töön. Keräykseen kelpaavat Kemira 
GrowHow’n lannoitesäkit ja niiden 
lavahuput sekä Kemira GrowHow’n, 
Tigoteamin, Kiviexperttien ja Hank-
kija-Maatalouden suursäkit. Muuta 
muovia ei keräyksessä oteta vastaan. 
Viljelijät voivat viedä tyhjät säkit 
keräyspisteisiin, joissa 4H-nuoret 
lajittelevat ja pakkaavat ne.

Talteen saatu muovi kuljetetaan 
hyötykäyttöön. Piensäkeistä, lavahu-
puista ja suursäkeistä valmistetaan 
uusiomuovia muoviteollisuuden raa-
ka-aineeksi. Lannoitesäkkikeräyksen 
avulla saadaan tiloilla kertyvä jäte-
muovi kierrätykseen. Valtioneuvos-
ton pakkauspäätöksen perusteella 
15 % käytetyistä muovipakkauksista 
on kerättävä takaisin ja kierrätettävä. 
Viime vuonna 4H-nuoret keräsivät 
tiloilta talteen yli 540 tonnia lan-
noitesäkeistä peräisin olevaa jäte-
muovia.

Lannoitesäkkejä voi taas 
viedä keräykseen

Tänä kesänä järjestettävä lannoite-
säkkikeräys on järjestyksessään 32. 
Vuonna 1975 alkanut teollisuuden ja 
4H-järjestön yhteistyö muovin kier-
rätyksessä on jatkunut näihin päiviin 
asti. Kaikkiaan lannoitesäkeistä pe-
räisin olevaa muovia on kolmen vuo-
sikymmenen aikana saatu talteen 27 
miljoonaa kiloa. Kaikki kerätty muovi 
on hyödynnetty teollisuudessa raa-
ka-aineena ja energiana. Myös tänä 
kesänä uskotaan keräyksen sujuvan 
hyvin. 

Lannoitesäkkikeräys järjeste-
tään15.5 - 3.8. välisenä aikana.

Lannoitesäkkejä voi tuoda keräys-
pisteeseen, joka on entinen Tiiron-
tie 6, Etelänkylän teollisuusalueen 
portin vieressä sisäpuolella, huomi-
oikaa, että portti on kiinni iltaisin ja 
viikonloppuisin. 

Keräyksen järjestävät yhteistyös-
sä Pyhäjoen 4H-yhdistys, Kemira 
GrowHow Oyj ja Suomen 4H-liitto.

Lisätietoja asiasta antaa 
Maire Luoto 044-3390220

Kiitos seurakunnalle kesäisten laulujen ja virsien illasta. Laulut olivat pu-
huttelevia. Oli mukava laulaa.

Aihetta kiitokseen

että kaikki hänen kaverinsakin ovat 
päässeet kesätöihin aina kun ovat 
hakeneet.   

Lämmin kiitos muistamisesta 
lakkiaispäivänä.

Henri Kylmäoja


