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Pyhäjoen messuilla 22.9 avauspu-
heen pitää viestintäministeri Suvi 
Lindén. Oululainen Lindén on toi-
minut ministerinä viime vaaleista 
lähtien. Hän on kokoomuksen edus-
kuntaryhmän varapuheenjohtaja ja 
kuuluu Oulun vaalipiiriin.   

Tänä vuonna Pyhäjoen Messujen 
teema on ”Tänään ja tulevaisuudes-
sa”. Luvassa on muun muassa kes-
kustelua kunnan asioista ja kehityk-
sestä.  Muutakin ohjelmaa on tarjol-
la. Messuloosseja ja Messulehden 
mainoksia myydään parasta aikaa. 
Paikka kannattaa varata ajoissa. 

Loossit: 0400 834 486/Toni Ha-
lunen. Mainokset lehteen: 050 557 
5917/Kati Kangasniemi. 

Suvi Lindén 
avaa 
Pyhäjoen 
syysmessut

LAURA VETONIEMI

Uuden suomalaisen voimayhtiö 
Fennovoima Oy:n tarkoitus on ra-
kentaa Suomen kasvavaa sähkön 
tarvetta varten uusi ydinvoimala. 
Ydinvoimalla tuotetaan noin nel-
jäsosa Suomessa käytettävästä säh-
köstä. Tällä hetkellä Suomessa on 
neljä toimivaa ydinvoimalaa, joista 
kaksi sijaitsee Loviisassa ja kaksi Eu-
rajoen Olkiluodossa. Viidettä ydin-
voimalaa, jonka on määrä valmistua 
tuotantokäyttöön vuonna 2009, 
rakennetaan parhaillaan Olkiluo-
toon. Myös Loviisaan suunnitellaan 
uutta voimalaa, samoin Olkiluotoon 
neljättä, mutta niiden rakentamista 
koskevat päätökset ovat vielä teke-
mättä. Fennovoiman suunnittelema 
voimala olisi järjestyksessään kuu-
des suomalainen voimala. 

    Ydinvoimalalle sopivaa paikkaa 
etsiessään Fennovoima on ottanut 
yhteyttä myös Pyhäjoen kuntaan. 
Yhtiö pitää Parhalahden Hanhiki-
ven ympäristöä sopivana alueena. 
Alueen valintaan vaikuttavat muun 
muassa jäähdytysveden saanti, kal-
lioperän laatu, kantaverkon lähei-
syys sekä etäisyys asutuskeskuksiin 
ja luonnonsuojelualueisiin. Ydinvoi-
malan laitosalue ulottuu noin kilo-
metrin etäisyydelle itse voimalasta. 
Tällä alueella ei saa olla minkään-
laista asutusta. Laitosaluetta ympä-

Ydinvoimala Pyhäjoelle?
röi suojavyöhyke, joka ulottuu noin 
viiden kilometrin päähän voimalasta. 
Suojavyöhykkeellä asukasluku tulisi 
pitää pienempänä kuin 200. Loma-
asutusta alueella saa olla enemmän. 
Hanhikiven ympäristössä nämä ra-
joitukset eivät aiheuttaisi muutoksia 
asumiseen. 

 
Miten hanke etenee?

Fennovoima Oy on ollut yhteydes-
sä moniin kuntiin ja löytänyt useita 
voimalalle sopivia alueita. ”Yhtiön 
on syyskuun aikana tarkoitus ilmoit-
taa, mikäli Pyhäjoki on kymmenen 
sopivimman alueen joukossa”, ker-
too kunnanjohtaja Mauno Pelto-
keto. ”Muutaman kuukauden pääs-
tä siitä yhtiö valitsee kolme parasta 
aluetta, joille käynnistetään YVA-
menettely eli ympäristövaikutusten 
arviointiohjelma. Sen valmistuttua 
yhtiö voi hakea valtioneuvostolta 
periaatepäätöstä. YVA-vaihe ja pe-
riaatepäätöksen teko kestää noin 
kolme vuotta. Jotta valtioneuvosto 
voi tehdä myönteisen periaatepää-
töksen, sijaintikunnan kunnanval-
tuuston tulee puoltaa hanketta. 
Periaatepäätös menee vielä edus-
kunnan vahvistettavaksi. Päätösvalta 
asiassa on kunnanvaltuustolla. Ilman 
valtuuston puoltoa lupaa ei voida 
myöntää. Päätös tarvittaisiin 2009-
2010.

   Periaatepäätöksen jälkeen yritys 
päättää sijaintipaikasta. Sen jälkeen 
haetaan rakennuslupa valtioneu-
vostolta. Mikäli lupa myönnetään, 
alkaa laitoksen 2-3 vuotta kestävä 
suunnittelu. 

Vasta sen jälkeen päästään raken-
nustöihin. Rakennuksille työllistyy 
yleensä 1500 - 2000 ihmistä. Urak-
ka on niin suuri, etteivät suomalai-
set rakennuskonsernit ole aiemmin 
pystyneet ottamaan sitä vastaan. 
Rakentajat ovat tulleet Keski-Eu-

roopasta. Todennäköisesti raken-
nustyö kestäisi 6-7 vuotta ja näin 
ollen voimala pääsisi starttaamaan 
vuoden 2020 aikoihin. Toimiessaan 
voimala työllistäisi noin 300 henkeä 
pysyvästi. 

   ”Sekä Fennovoima Oy että kun-
ta pyrkivät toimimaan tässä asiassa 
avoimesti. Kuntalaisilta ei haluta sa-
lata mitään”, Peltoketo korostaa ja 
jatkaa: ”YVA-menettely on avoin ja 
vuorovaikutteinen prosessi”.

ART musiikkikoulu järjestää pia-
nonsoiton opetusta 

Pyhäjoen ja Pirttikosken kouluilla 
elokuusta 2007 alkaen.  Kurssin jär-

PYHÄJOEN KUNTA
AVOINTA KESKUSTELUA 
YDINVOIMASTA 28.8. KLO 18
 
Pyhäjoen kunta yhdessä Fennovoiman kanssa 
järjestää avoimen yleisötilaisuuden ydinvoimaan 
liittyvistä suunnitelmista kunnan alueella. Keskustelua 
alustavat Pyhäjoen kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Matti Pahkala sekä Fennovoiman edustajat.

Tilaisuus järjestetään tiistaina 28. elokuuta klo 18.00 
Pyhäjoen lukion Pauha-salissa. 
Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

Pyhäjoen kunta ja Fennovoima

Ydinvoimalaitoksen 
vaikutuksia

Kesällä kunnan valtuutetut teki 
vierailun Olkiluodon voimala-alu-
eelle. Vierailuun osallistui yli puolet 
valtuustosta. ”Laitos oli hyvin siisti, 
eikä luonto ollut vaurioitunut”, ku-
vailee Peltoketo. ”Joutsenet pesivät 
rannalla aivan laitoksen vieressä. Ka-
lastus, uinti ja muu virkistystoiminta 
olivat edelleen mahdollisia laitoksen 
ympäristössä. Lisäksi työskentely 
laitoksessa on ollut työntekijöille 
täysin haitatonta”, hän kertoo. 

Ydinvoimala ei saastuta merivettä 
eikä luontoa. Vettä käytetään aino-
astaan jäähdyttämiseen. Tämän seu-
rauksena jäähdytysvesi lämpenee 
noin 13 astetta, mistä saattaa seu-
rata rantojen rehevöitymistä. Talvella 
laitoksen edusta pysyy sulana. Ydin-
voimala ei aiheuta juurikaan ääntä, 
se on ainoastaan näköhaitta.  

   Eurajoen Olkiluotoon raken-
netaan parhaillaan ydinjätteen va-
rastointi- ja loppusijoituspaikkaa. 
Radioaktiivinen jäte pakataan mo-
nin kerroin paksuihin päällystei-
siin ja upotetaan syvälle kallioon. 
Suomessa jätteen käsittely on hy-
vin hallinnassa, ja alue on jätteen 
varastointiin turvallista aluetta kal-
lioperän laadusta johtuen. Myös uu-
den voimalan jätteet kuljetettaisiin 
Olkiluotoon. 

   ”Mikäli voimala rakennettaisiin 
Pyhäjoelle, kiinteistövero kasvai-
si kymmenkertaiseksi eli noin 2,7 
miljoonaan euroon vuodessa. Luul-
tavasti myös asukasluku lisääntyisi. 
Tärkeää on, mitä kuntalaiset ajatte-
levat voimalasta. Koetaanko se tur-
vallisuusriskiksi?” Peltoketo pohtii. 
”Itse suhtaudun asiaan rauhallisesti. 
Luotan siihen, että Suomessa ydin-
voimaa rakennetaan parasta tekno-
logiaa käyttäen ja turvamääräykset 
ja valvonta ovat asianmukaisia ja 
laitoksen käyttöhenkilökunta on 
ammattitaitoista.”  

”Kunnan asukasluku saattaisi ydinvoimalan myötä kasvaa”, arvelee kunnan-
johtaja Mauno Peltoketo.

jestää ART musiikkikoulu ja  kurssin 
opettajana toimii Lotta Pahkala.  

Opetus on henkilökohtaista ja op-
pilaan oman tason mukaista.  Kaikki 

pianonsoitosta kiinnostuneet;  li-
sätietoja ja  ilmoittautuminen puh. 
0500 464 321. 

Art musiikkikoulu Pyhäjoella
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En juhli 
syntymäpäivääni.

 
Tuula Rajaniemi

Kanadan länsirannikon 
Korsukuoro Pyhäjoella 

MARJO LUOKKANEN

Kanadassa British Columbian 
maakunnassa Suur-Vancouverin 
alueella toimii Kanadan länsiranni-
kon Korsukuoro. Kuoro perustettiin 
vuonna 1998. Kuorossa laulaa myös 
entisiä pyhäjokisia, Lassi Kestilä 
vaimonsa Marjatan kanssa. Rovasti 
Jukka Joensuun johtaman kuoron 
ensimmäisenä tavoitteena oli laulaa 
Kanadan suomalaisten suurjuhlilla 
Burnabyssä. Vuonna 2000 Korsu-

kuoro osallistui Kanadan ja Yhdys-
valtain suomalaisten yhteisiin Finn 
Fest 2000- juhliin Torontossa. Siellä 
kuoro voitti Kanadan suomalaisen 
Kulttuuriliiton kiertopalkinnon an-
sioistaan suomalaisen kulttuurin 
levittäjänä. Kuoro laulaa pääasiassa 
sota-ajan (1939-1944) lauluja eri-
tyisenä kunnianosoituksena sota-
veteraaneille. Korsukuoro esiintyy 
Jokikartanossa torstaina 30. elokuu-
ta klo 14.00. Konserttiin on vapaa 
pääsy. Tervetuloa 

Elokuva

Harry Potter ja Feeniksin kilta
ti 4.9. klo 18 Pauhasalissa

Liput 4 e
Tervetuloa

Järj. BioHuvimylly ja kunta 
Raahe-opisto tiedottaa
Lukukausi alkaa 10.9, ennakkoilmoittautuminen 

la 1.9. klo 10 alkaen (taide- ja taitoaineet) ma 
3.9. klo 9 alkaen (ATK, kielet ja jotkut liikunta-
kurssit). https://opnet.virkamaki.fi/raahe puh. 
439 3433 ja 439 3340.

Pyhäjoen messut

– tänään ja tulevaisuudessa –
22.9.2007

Varaa
Loossi messuille: 

Toni Halunen / 0400 834 486

Mainos messulehteen:
Kati Kangasniemi / 050 557 5917

PYHÄJOEN KUNTA
Valtuuston kokous pidetään keskiviikkona 29 
päivänä elokuuta 2007 alkaen klo 19.00 
kunnanviraston valtuustosalissa.
 
Kokouksessa käsiteltävät asiat:

- Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy:n 
osakemerkintä
- Kunta- ja palvelurakenneuudistus

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti 
nähtävänä hallinto- ja elinkeino-osastolla keskiviikkona 
5 päivänä syyskuuta 2007 klo 9.00 - 16.00.

Markku Kestilä
valtuuston puheenjohtaja
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Seurakunta tiedottaa Järjestöt Kalenteri

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

Lehteen tarkoitettu aineisto on toimitettava vasemmalla olevan aikataulun mukaisesti. Aineiston voi 
toimittaa myöhemminkin, mikäli siitä on toimituksen kanssa sovittu. Mikäli ilmoitusaineisto saapuu 
myöhässä, eikä siitä ole ennalta sovittu, perimme kaksinkertaisen hinnan. Myös järjestöpalstalle 
tulevat ilmoitukset pitää toimittaa ajoissa, myöhästyneestä aineistosta perimme 10 € lisämaksun. 
Emme voi taata myöhässä saapuneen aineiston ilmestymistä. Emme vastaa puhelimitse tulleiden 
ilmoitusten virheistä. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta 
virheestä rajoittuu enintään maksetun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta 
on tehtävä seitsemän vuorokauden kuluessa julkaisupäivästä.

PYHÄJOEN

KUULUMISET

Seuraava lehti
(nro 34) ilmestyy
 >> keskiviikkona 22.8.2007
Aineisto toimitettava
 >> perjantaihin 17.8.2007
  klo 17.00 mennessä
Levikki
 >> vko 34: 1780 kpl
 >> vko 35: 1780 kpl

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

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

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

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

Toimitus on paikalla ma ja ti klo 10-17

Laura Vetoniemi / Sari Rintamäki 
Laura Vetoniemi 
Laura Vetoniemi 

PÄÄTOIMITTAJAT:
TOIMITUSSIHTEERI:

TAITTAJA:

Julkaisija: Pyhäjoki Data Oy
ISSN 0788-6071

Kuollut: Ellen Annikki Kangas e 
Oravisjärvi Pohjankylältä 89 v 11 kk 
7 pv Eino Juhani Härönen Pohjanky-
lältä 67 v 7 pv 

Kastettu: Rami Aleksi Piukkala, Net-
ta Nanniina Simonen

Lähetystyön talkoolaisten ja yv-
kerääjien ja talkoolaisten ilta Ra-
janiemen rannassa partiomajalla to 
23.8 klo 18. Lähtö srk-talon pihasta 
omilla autoilla.

Jumalanpalvelus kirkossa su 26.8. 
klo 10. Lähetyskahvila jumalanpalve-
luksen jälkeen

Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat 
Nivalassa 24-26.8.

Ystäväkerhon retki Keskikylän 
koululle ke 29.8. Linja-auto lähtee 
klo 11.30 seurakuntatalolta. Perillä 
ruokailu, ohjelmaa, kahvit ja hartaus 
(Kalevi Silvola). Retken hinta 10 e. 
Ilm. Mirjalle 24.8 menn. p.050 4929 
250 tai 434 115 aamuisin. Tervetuloa 
myös entiset ja nykyiset liminkaky-
läläiset!

Hartaus vanhustentalolla to 30.8. 
klo 14 (huom! aika)

Tulossa: 
- Kaatuneitten omaiset, sotaor-

vot tervetuloa Ylivieskan museoalu-
eelle Puuhkalaan viettämään yhdessä 
kesäkauden päättäjäisiä pe 31.8. klo 
13 alkaen. Ohjelmaa ja arvottavaa toi-
votaan mukaan. Ilm. 25.8. menn. Irma 
Raudasojalle puh. 050 357 2023 tai 
08 427198.

- Naistenilta Rajaniemen rannassa 
su 2.9. lähtö Sarpatista klo 17 yhteis-
kyydein. Ulkoiluvarustus.

- Perhekerho alkaa 4.9. ja ko-

koontuu Sarpatissa tiistaisin klo 
10-12

-Kansainvälisen diakonian 
koulutuspäivä Toivon torstai 6.9 
Kalajoella. Diakonia- ja lähetys-
työn johtokuntien jäsenet ja muut 
asiasta kiinnostuneet, tied. ja ilm. 
Mirjalle 28.8 menn.

Nuoret:
- Hiippakunnan lähetysjuhlat 

Nivalassa 24.-26.8.  Nuorten oh-
jelmasta ja -retkestä tiedustelut 
Hannulta p. 0500 766 031

- Etsimme kouluikäisten kerho-
jen ohjaajiksi nuoria ja aikuisia. 
Yhteys Hannuun!  

LAPSET:
Päiväkerhot ovat alkaneet ja 

toimivat seuraavasti:
- Sarpatti kerho 1. ma ja to klo 

9-11.30
- Sarpatti kerho 2. ma klo 12.30-

15 ja pe klo 11.30-14
- Yppärin kerho ti klo 13-15.30
- Pirttikosken kerho ke klo 

12.30-15
- Parhalahden kerho to klo 13-

15.30
 Päiväkerhoihin mahtuu vie-

lä! Tied. p. 433 183 ja 050 441 
6095.

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

Eläkeliiton Pyhäjoen yhdistys ry.  
Aloitamme syyskauden kahvitilai-
suudet ti 28.8. klo 12 Iltaruskossa.  
Ohjelmaa ja arvontaa.  Tervetuloa 
joukolla mukaan!

Hanhikiven Kiertäjät ry.  LPK:
n syyskauden avaus ma 27.8. klo 
18:00 Rajaniemessä. Uudet ja van-
hat partiolaiset, tervetuloa. Ota oma 
muki mukaan.  Uusia sudenpentuja 
voidaan ottaa mukaan rajoitetusti. 
Ilmoittautumiset ma 27.8. mennessä 
Katille p.0400 484169/iltaisin. 

 Vartioiden ja laumojen viikoittai-
nen toiminta alkaa viikolla 36. VJ-
kurssi 14.-16.9. Pattijoella. Piirin 
järjestämä LJ-kurssi 14.-16.9.

 LPK:n perinteinen syysretki tulos-
sa 6.-7.10.

Kaatuneitten omaiset Pyhäjoen 
osasto ry. Ylivieskan osasto järjes-
tää koko piiriä koskevan syyskesän 
tapahtuman kaatuneitten omaisille 
ja sotaorvoille. Perjantaina 31.8. klo 
13 alkaen museoalueella Puuhkari-
lassa. Toivotaan runsasta osanottoa. 
Jos olet kiinnostunut tapahtumasta, 
ilmoita sihteerille 25.8. mennessä 
puh. 0400 580 763.

Pyhäjoen Metalli ao.351. Me-
tallin Raahen seuturyhmä järjestää 
jäsenilleen perheineen LIIKUNTA-
PÄIVÄN Pyhäjoen hiihtomajalla La 
8.9.- 07 klo 11-15. Luvassa liikun-
nallista ohjelmaa, makkaranpais-
toa ym. tarjoilua! Ilmoittautumiset 
31.8. mennessä ao.351:n jäsenet 
Aki Haikolalle puh. 040 5336527 
Tervetuloa !

Oulun ja Lapin piirin nuorisoja-
ostojen ZÄPINÄÄ-koulutusristeily 
Tallinnaan on 5.-6.10 -07   Raahen 

 

Kiitos kaikille teille, jotka 
muistitte minua lähtiessäni 
yhdeksännelle kymmentä!

 
Kaarina

Lähetyskahvila on noin 30 vuoden 
ajan kutsunut jumalanpalvelusten 
jälkeen hetkeksi kahvikupin ääreen 
tapaamaan ystäviä ja juttelemaan. 
Varsinkin kauempaa saapuneet ovat 
kokeneet sen mieluisaksi tavaksi vii-
vähtää yhdessä ennen kotimatkaa.  
  Tällä hetkellä Pyhäjoella on kaksi 
tuettavaa kohdetta. Pyhtilän perhe 
Tanzaniassa Victoria-järven rannalla 
ja Mordvan lähetys Venäjällä. Kat-
soitteko televisiosta viime viikolla 
ohjelman ”Darwinin painajainen”. Se 
kertoi Victoria-järven ryöstökalas-
tuksesta ja sen aiheuttamasta väes-
tön kurjuudesta. Juuri siellä Pyhtilät 
aloittelevat työtään. Työsarkaa to-
della riittää. 

Meidän työsarkamme täällä on 
osaltamme tehdä mahdolliseksi 
heidän ja muiden lähettien toimin-
ta. Yksi osa tätä tukea on ollut lä-
hetyskahvilan pitäminen. Jostakin 
syystä toiminta on kuitenkin viime 
aikoina hiipunut. Nyt lähetystyön 
johtokunta on päättänyt puhaltaa 
hiillokseen uutta tulta. Johtokunta 
jakoi seurakunnan 5 alueeseen ja 
valitsi joka alueella vastuuhenkilöt, 

Tervetuloa kahville
jotka etsivät ympäristöstään kahvi-
lan pitäjiä. Etelänkylä-Viirret-Raja-
niemi alueella tunnusteluja tekevät 
Mirja Tuuttila ja Ritva Höglund, 
Yppärissä Marjatta Impola ja Kaija 
Suni, Kirkonkylällä Aaro Leipälä, 
Pirttikoskella Elisa Arola ja Hilkka 
Kestilä, Liminkakylä-Parhalahdella 
Jaakko Jukkola ja Marja Peltoketo. 
Pitovuorot pyritään näin jakamaan 
tasaisesti kaikille kylille. Teihin saa-
tetaan ottaa yhteyttä, mutta heille 
voi myös ilmottautua. Työ vaatii aina 
tekijänsä.  

Alusta asti on tapana ollut, että 
tarjoilu ei saisi olla liian moninai-
nen. Yleensä varautuminen n. 40 
hengen kahvitteluun on riittänyt. 
Pientä lisävaraa löytyy myös seura-
kuntatalon pakasteesta. Joskus kah-
vila joudutaan pitämään Sarpatissa. 
Molemmissa paikoissa on tavalliset 
kahvinkeittimet, seurakuntatalon 
puolla myös isompi. Tiskit voi jättää 
veteen tiskialtaaseen, joten tiskiko-
neen käyttöäkään ei tarvitse pelätä. 
Eikös päätetä ryhdistäytyä ja pitää 
kahvila auki joka sunnuntai.

Lähetystyön johtokunta

seuturyhmän jäseniltä hinta 20 
e/hlö. Lisätietoja elokuun Ahjos-
sa ja Oulun piirin nuorisojaoston 
puheenjohtajalta Pasi Maaniselta 
ao.55. puh. 040 8286139 Laivalla 
ikäraja 21 vuotta. Matkalla täytyy 
olla mukana voimassa oleva passi.

Pyhäjoen metsästysseura ry: Ve-
silintujen siipinäytteitä voi toimittaa 
Jaakko Tuikkalalle, os. Oulaistentie 
4. 

Pyhäjoen Reserviläiset RY. Am-
pumaharjoitukset Ristivuoren A-
ratalla Lauantaina 25.8 klo 15:00. 
Tervetuloa. 

Pyhäjoen Sotaveteraanit, nais-
jaosto ja kannattajajäsenet.  Jär-
jestämme päiväretken Reisjärvelle 
to 13.9.: Reisjärven kirkko, ruokailu 
hotelli Susisaaressa, Suomelan pos-
liinipaja, Kiljanharjun pienkotieläin-
tila.  Ilm. 31.8. menn. Ullalle puh. 
435 468 tai Elinalle puh. 433 630.  
Linja-auton aikataulu ilm. myöh.

Kalajoen virkistysviikko veteraa-
neille 22.-26.10., 2 henk., ilm. 31.8. 
menn.

4H-yhdistys järjestää sienikurssin 
tiistaina 28.8 klo 17:30 alkaen 4H-
toimistolla. Kori ja veitsi mukaan, 
lähdemme yhdessä poimimaan. 
Tiedustelut 4390220 tai 044-
3390220.

 Oletko kiinnostunut 4H-kerhon 
ohjaamisesta ja samalla tienaamaan 
taskurahaa. Tule kerhojen aloituspa-
laveriin ja saamaan lisätietoa torstai-
na 23.8 klo 15.00 monikkarin kah-
vioon. Myös entiset kerhonjohtajat, 
jotka jatkavat kerhojen pitämistä, 
tulkaa paikalle.

* kirjastossa Reijo Mellerin maa-
lauksia: ma, to 11-16, ti, ke, pe 13-
20

* Monitoimitalo on avoinna ma-
pe 7.30-21, la 14.30-18.30, puh. 
4390247. Monitoimitalon käyttö-
vuorot kaudelle 2007 - 2008 ovat 
haettavissa pe 31.08.2007 klo 
15.00 mennessä. Hakemuskaavak-
keet tulee toimittaa täytettyinä os. 
Pyhäjoen kunta/Vapaa-aikatoimi, PL 
6, 86101 Pyhäjoki.

* su 2.9. Kanadan länsirannikon 
Korsukuoron konsertit Kalajoella 
Pohjankylän koululla klo 13.30 ja 
19.00. Kahvitarjoilu 1/2 tuntia 

Perjantaina 24.8 ovet 
auki 10 - 24.00 

saakka!

 - leikkaukset ja 
kampaukset 

venetsialaisiltaan

 - paikalla kynsitai-
teilija; varaa aikasi 

kynsikorujen/raken-
nekynsien 

 - Takomo Klubi-lipulla valitsemasi 
Loreal-tuote -50%

   Tervetuloa !  tv.Johanna & Kirsi

KUUTAMOPARTURI

Hanhikiven Kiertäjien

syyskauden avaus ma 27.8. 

klo 18:00 Rajaniemessä.

Partiolaiset ja vanhemmat, tervetuloa.

Oma muki mukaan.

Muutamia uusia sudenpentuja mahtuu vielä 

mukaan toimintaan.

Ilmoittautumiset Katille.

ennen konserttia. Liput 10 e sis. 
kahvitus.

* ti 4.9 klo 18 lukion Pauhasalissa 
elokuva Harry Potter ja Feeniksin 
kilta (K11/9), kesto 2 t 21 min. 
Liput 4 e.

* Raahe-opiston ohjelma jaetaan 
la 25.8. Ohjelma myös netissä 
http://raahe.fi/raaheopisto

Ennakkoilmoittautuminen la 1.9. 
klo 10 alkaen (taide- ja taitoaineet), 
ma 3.9 klo 9  alkaen (ATK, kielet ja 
jotkut liikuntakurssit) tai  https://
opnet.virkamaki.fi/raahe   tai   puh. 
4393433, 4393340 

Kanadan länsirannikon Korsukuoron

Konsertti 
Jokikartanossa to 30.8 klo 14

Vapaa pääsy
Tervetuloa 

Koulu tiedottaa
Yläaste
Lauantaina 1.9. 7. luokkien toimintapäivä. Tarkemmat 

tiedot kotiin tuotavassa monisteessa.

Pyhäjoen optikko
varaa aikasi

040 836 9728

Silmälääkäri ON tavattavissa 
lauantaina 25.8.

(Toisin kuin viime viikon lehdessä 
virheellisesti ilmoitettiin.)
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