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… ei oo mittään tekemistä!
Tämä lienee tuttu lausahdus perheen pie-
nimpien suusta, ja näinä koronan runtelemi-
na aikoina vastaava ajatus lienee sujahtanut 
aikuisempaankin ajatusmaailmaan. 
     Mutta tosi asiassa, jos Pyhäjärven kesää 
tarkastellaan suurena kokonaiskuvana, on 
varsinkin kesäinen omatoiminen aktiviteet-
titarjonta tutusti erittäin runsasta. 

Harmillisesti tänäkin kesänä suurimmat 
kirsikat kakusta puuttuvat, kun koko kesän 
odotetuin tapahtuma Kihupäivät loistaa ko-
ronan vuoksi poissaolollaan, ja esimerkiksi 
Suurlavan tanssien ja iltatorien osalta ollaan 
vielä niin sanotusti jalka kytkimellä. 
     Tapahtumatarjonta osoittaa kyllä jo orasta-
vaa heräämistä, sillä esimerkiksi viime kesä-
nä hattuhyllylle laitettu Täydenkuun Tanssit 
laittaa taas koko kylän nauttimaan tanssin 

riemusta. 
     Myös Marjoniemessä on tarjolla kesän ai-
kana monenlaisia musiikkiesiintyjiä, ja jos ja 
kun koronatilanne kesän myötä helpottaa, 
voinee elävää musiikkia päästä kuuntele-
maan muuallakin. 
     Loppukesällä on taas tarjolla ainakin Emo-
lahti Meeting, joka oli viime kesän ainoita ta-
pahtumia joita korona ei päässyt sotkemaan. 
Vinkit ja tärpit erilaisista kesätapahtumista 
olemme koonneet sivulle 30. Listan tiedot 
tulee toki tarkistaa lähempänä ajankohtaa 
Pyhäjärven Sanomista tai järjestäjien omista 
ilmoituskanavista.

Tämän kaiken järjestetyn ohjelmatarjonnan 
ohella on Pyhäjärvellä mitä parhaimmat 
mahdollisuudet liikkua ja tutustua esimer-
kiksi luontoon omatoimisesti. Viime ke-

sänäkin Kesälehtemme sivuilla nähty lista 
Pyhäjärven kesäisistä tutustumiskohteista 
on jälleen päivitetty. Kesäkohdelista löytyy 
lehtemme keskiaukeamalta. 
     Listaan on lisätty uusia kohteita sekä esi-
merkiksi kulttuurimaisemia. Oletko ajatel-
lut koskaan esimerkiksi Kuusenmäen raittia 
ajaessasi tai Ruotasen kaivostorneja katsel-
lessasi että kaikessa tuttuudessaan ne ovat 
maakunnallisesti arvokkaita maisemia? 

Sen sijaan että harmittelisi naapurin puolen 
vihreämpää ruohoa, kannattaakin katsoa 
entistä tarkemmin ja entistä lähemmäksi. 
Pyhäjärvellä on paljon mielenkiintoista näh-
tävää ja koettavaa, niin lapsille kuin aikuisil-
lekin. Tekemistä kyllä riittää!

MIRKA KAURANEN

Jopi tutustumassa luonto-
polkuun.

Jopi tutustumassa 
nähtävyyksiin. 

Jopi tutustumassa kulttuuri-
maisemiin. 

Pyhäjärven Sanomat on 

kerran viikossa ilmestyvä 

tilattava paikallislehti.

Pyhäjärven Sanomat Oy
Asematie 2

86800 Pyhäsalmi

p. 040 772 0231

ilmoitukset@pyhajarvensanomat.fi
toimitus@pyhajarvensanomat.fi

pyhajarvensanomat.fi
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SIRPA LEHTIKANGAS (os. Vii-
nikka) on kotoisin Lumijoelta. 
Hän opiskeli Jyväskylässä luo-
kanopettajaksi ja venäjän kielen 
aineenopettajaksi, mutkien kaut-
ta Sirpa päätyi lopulta Pyhäjärvel-
le, Parkkimajärven rannalle. Pyhä-
järvellä hän on asunut neljä vuotta.

– Asumme mieheni sedän ko-
dissa. Alun perin tarkoitukse-
namme oli asua tässä vain vuosi. 
Emme ole kuitenkaan raaskineet 
muuttaa takaisin Ouluun. Täällä 
on kaunista luontoa ja rauhallista. 
Maisemat ovat inspiroivat taiteen 
tekemiseen, kertoilee Lehtikangas.

LEHTIKANGAS ON koulutuksel-
taan luokanopettaja sekä venä-
jän kielen aineenopettaja. Aika-
naan venäjän kieli ja kulttuuri vei-
vät mukanaan. Venäläisen kirjal-
lisuuden puolelta Lehtikangasta 
kiehtovat Tolstoin ja Dostojevskin 
teokset, taiteen puolelta erityisesti 
William Bruin maalaukset.

– Pappani ja mummoni kotitila 
jäi Venäjän puolelle. Pappani pu-
hui hiukan venäjää ja tykkäsi ker-
toa minulle Venäjän historiasta – 
se herätti kiinnostukseni. Venä-
jän kieli koukuttaa opiskelijansa. 

Lehtikangas on opettanut venä-
jää vuosien ajan aikuisille erilaisil-
la kursseilla ja kansalaisopistoissa.

– Olen ollut vaihto-oppilaana 

Pietarissa ja paikka on tullut mi-
nulle kyllä tutuksi. Ennen koro-
naa vierailin Venäjällä 2 – 3 kertaa 
joka vuosi. Venäläiset ihmiset ovat 
niin antaumuksellisia ja sydämel-
lisiä – puhumattakaan vieraanva-
raisuudesta!

VENÄJÄN KULTTUURI oli Leh-
tikankaan suurin intohimo. Jos-
sain vaiheessa kiinnostuksen koh-
teeksi nousi taide ja eritoten maa-
laaminen. Ensimmäinen kosketus 
taiteeseen tapahtui lapsuudessa 
mummolassa. 

– Muistan vieläkin öljyvärien 
tuoksun setäni työtilassa. Seura-
sin hänen työskentelyään tarkas-
ti. Lopullisen sysäyksen maalaa-
miseen sain reilut 15 vuotta sitten 
muistellessani opettajaopintoja-
ni, ja kuvataidepedagogini sano-
ja. Hän antoi positiivista palautet-
ta käteni liikkeestä ja rohkeasta vä-
rien käytöstä. Aloin maalaamaan 
opettajan töitteni ohella. 

LEHTIKANGAS PITI teoksiaan 
esillä kotonaan ja vieraat kyseli-
vätkin, josko häneltä voisi ostaa 
tauluja.

– Kävin myös taulujeni kanssa 
taidetapahtumissa, kun erään ker-
ran oululainen Sweco Industry lä-
hestyi ja kyseli, haluaisinko pitää 
oman näyttelyn. Pääsin pitämään 
ensimmäisen taidenäyttelyni – tä-
mä innosti minua lisää. Näyttelyn 
pitämisestä tuli todella hyvä mie-
li, mutta samalla se kosketti ja ve-
ti nöyräksi.

Lehtikangas on ehtinyt pitää jo 
parisenkymmentä näyttelyä. Hän 
kokee olevansa näyttelyissä omal-
la maallaan.

– Nautin kun pääsen keskuste-
lemaan ihmisten kanssa maalauk-
sistani. Näyttelyissä yhdistyvät ar-
vokkuus ja oma pienuus. Viimei-
simmän näyttelyni olen pitänyt 
Helsingissä keväällä 2019.

TAITEEN PARISSA Lehtikangas-
ta inspiroi erityisesti luonto.

– Parkkimajärvellä inspiroivat 
niin eri vuoden- kuin vuorokau-
denajatkin. Kun muutimme Pyhä-
järvelle, taiteen tekemiseni heräsi 
aivan uudella tavalla eloon. Keski-
tyn täysin taiteeseen enkä ole pa-
riin vuoteen ollut enää opettajana.

LEHTIKANGAS KESKITTYY 
maalaamaan abstraktia taidet-
ta ja abstrahoituneita maisemia. 
Abstraktissa taiteessa Lehtikan-
gasta kiehtoo eritoten sen 
haastavuus – kankaal-
le täytyy saada talti-
oitua liike, valo ja 
hyvä rytmi. 

– Koen ja ais-
tin voimakkaas-
ti ympäristöä-
ni ja tilaa, jossa 
kulloinkin olen ja 
elän. Näen ympä-
ristöni väreinä, muo-
toina, valona ja liikkeenä. 
Osa kokemastani ja aistimastani 
jää mieleeni muuntuen mieliku-
viksi. Koen voimakkaan tunteen 
saada mielikuvat toteutetuksi kan-
kaalle. Nämä mielikuvat jäsenty-
vät abstrakteiksi kokonaisuuksik-
si ja siirtyvät ajallaan kerros ker-
rokselta maalauksiini, Lehtikan-
gas kuvailee maalaamistaan.

– Jokainen työ lähtee kuitenkin 
kulkemaan omia polkujaan jos-
sain maalaamisen vaiheessa. In-
tuitio on isossa osassa tekemistä-
ni. Joskus maalatessa pääsee flow-
tilaan – silloin kaikki muu unoh-

tuu. Myöhemmin sitä käy sitten 
ihmettelemässä, että minäkö tä-
män tosiaan maalasin, naurahtaa 
Lehtikangas.

Abstrakti taide on Lehtikan-
kaan mukaan vapauttavaa ja sen 
avulla on helppo kanavoida erilai-
sia tunnetiloja. Jokainen työ saat-
taa näyttäytyä joka päivä erilaisel-
ta ja niistä löytää uusia puolia lo-
puttomasti.

LEHTIKANKAALLA ON kym-
menkunta maalausta työn alla.

– Maalaan kerroksittain, mi-
kä tarkoittaa sitä, että yh-

den työn kanssa me-
nee noin 2 – 3 viik-

koa. 
Lehtikangas 

saattaa työstää 
maalausta vaik-
ka kuinka kauan. 

Hän tietää kuiten-
kin, milloin maa-

laus on täysin val-
mis.

– Työ on valmis silloin, 
kun siitä ei löydy enää mitään kor-
jattavaa ja sitä katsellessa tulee 
rauha sekä hyvä olo.

 ERITYISESTI LEHTIKANKAAN 
mieltä lämmitti yhteistyö sisustus-
suunnittelija Milla Alftanin kans-
sa.

– Hän halusi maalauksia suun-
nittelemiinsa kohteisiin. Tätä 
kautta maalaukseni pääsivät hä-
nen kaksi vuotta sitten ilmesty-
neeseen sisustuskirjaansa Tuhat 
ja yksi sävyä. 

Lehtikangas on tehnyt yhteis-

Taiteilija Sirpa Lehtikan-
gas on maalannut aktiivi-
sesti 15 vuotta. Parkkima-
järven maisemat saivat hä-
nen luovuutensa puhkea-
maan.

Luonto luo ulottuvuuksia maalauksiin

Parkkimajärvellä 
inspiroivat niin eri 

vuoden- kuin vuoro-
kaudenajatkin.

Koetut ja aistitut asiat siirtyvät Lehtikankaan kankaille maalauksen muodossa. Etualalla Nummi-teos.

Luonnonvoima -maalaus on vahva teos, jonka viimeistelyvai-
hetta ohjasi flow-tila.

Sirpa Lehtikangas
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työtä myös Oulun seurakunnan 
kanssa ja hänen töitään on käytet-
ty runoiltojen esitteissä.

– Merkittävänä olen kokenut 
taiteilijamatkani varrella myös 
sen, kun maalaukseni pääsi Sy-
dänliiton joulukorttiin.

Tärkeintä taiteilijalle on se, et-
tä maalaukset puhuttelevat ja kos-
kettavat katsojaansa. 

– Suurimpia ilon ja ihmetyksen 
aiheitani ovat aina ne hetket, kun 
maalaukseni löytää uuden kodin 
– juuri sellaisen kodin, mihin se 
sopii täydellisesti. Siitä tulee aina 
kiitollinen mieli, hymyilee Lehti-
kangas.

Taideasiakkailla on monesti ta-
pana laittaa Lehtikankaalle kuvia 
siitä, mihin teos on päässyt.

Tällä hetkellä taidekauppa käy 
parhaiten Lehtikankaan osalta so-
men välityksellä. Kun hän esitte-
lee Instagram-tilillään uuden teok-
sen, sille löytyy usein nopeasti uu-
si koti.

– Keväällä riittääkin tekemis-
tä, kun ihmiset alkavat talven jäl-
keen taas sisustamaan. Erityisesti 
nuoret ovat juuri nyt innostuneita 
abstrakteista maalauksista.

MAALAAMINEN ON Lehtikan-
kaan mukaan yksinäistä ja pitkä-
jänteistä työtä. Taiteilijana toimi-

minen vaatii yllättävän paljon. 
– Siitä kun tyhjä maalauspohja 

saapuu minulle, on edessä viikko-
jen ja kuukausien työvaiheet en-
nen kuin maalaus on löytänyt uu-
den kodin. Työhöni kuuluu maa-
laustarvikkeiden tilaamista, maa-
laamista, teosten ripustusvalmiik-
si saattamista ja nimeämistä. Tä-
män jälkeen maalaukset kuvataan 
ja julkaistaan eri kanavissa. Lisäk-
si laskutan, pakkaan ja toimitan 
maalaukset kuljetettavaksi. Tä-
mä kaikki tekee kuitenkin työstä-
ni nimenomaan mielenkiintoista 
ja palkitsevaa. 

TULEVAISUUDESSA LEHTI-
KANGAS haluaisi pitää taidekurs-
seja. 

– Haaveilen myös ihanasta ja 
valoisasta työtilasta, johon voisin 
ottaa myös asiakkaita käymään. 
Elän päivä kerrallaan ja pyrin ole-
maan avoimesti läsnä siinä hetkes-
sä, mitä elämä kulloinkin tarjoaa.

Joonas Kärkkäinen

Sirpa Lehtikangas

 Kauniiden metsien puista ja moniulotteisista juurakoista syntyneet mielikuvat ovat olleet Juu-
rilla-maalauksen inspiraation lähteinä.
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TÄYDENKUUN TANSSI-
EN taiteellinen johtaja Al-
po Aaltokoski on kuvannut 
tulevien Täydenkuun Tans-
sien ohjelmistoa ”eri tanssi-
lajien synttärikakuksi höys-
tettynä musiikilla ja huumo-
rilla”, jonka myös Tanssien 
toiminnanjohtaja-tuottaja 
Taina Ala-Ketola allekir-
joittaa täysin. 

– Lajien kirjo näkyy eri-
tyisesti avajaisissa ja juh-
lagaalassa, joissa nähdään 
paitsi nykytanssia, myös ba-
lettia, flamencoa, kansan-
tanssia, paritanssia ja street-
tanssia. Ja sitä elävää mu-
siikkia on tarjolla pitkin viik-
koa, Ala-Ketola luettelee. 

– Synttärikakkuun kuu-
luu myös Festariklubi: vii-
meisen esityksen jälkeen 
on päivän ohjelmaan liitty-
vä bändikeikka. Tarjolla on 
myös karaoke-ilta ja 90-lu-
vun synttäritanssit. Punai-
nen lanka kulkee teemalla 
synttäripläjäys ja juhlitaan 
yhdessä, hän kuvailee. 

TÄYDENKUUN TANSSIEN 
tämän vuoden ohjelmisto 
on jo julkaistu, joten esiin-
tyjiin ja teoksiin voi käydä 
tutustumassa Tanssien ko-
tisivuilta. Ala-Ketola on eri-
tyisen iloinen siitä, että mu-
kana on tänä vuonna myös 
livemusiikkia. 

– Reetta-Kaisa Ileksen 
ohjaamassa ensi-iltateok-
sessa Etydejä Erinomaisuu-
desta esiintyy tanssitaiteili-
ja Katri Soinin lisäksi muu-
sikko Jukka Perkola. Niin 
ikään Reetta Kaisa Ileksen 
mahtava konemusiikkia, 
kansanperinnettä ja kan-
sanelektroa yhdistävä Suis-
tamon Sähkö esiintyy Festa-

riklubilla avajaisiltana, Ala-
Ketola myhäilee. 

Näiden lisäksi KokoTe-
atteri tuo mukanaan Varre 
Vartianen -jazztrion Fes-
tariklubille ja kamariorkes-
teri Avantin jousikvartetti 
soittaa Petri Kekonin Hä-
märän Hohde -teoksessa. 
Myös Laulu Suomaan kur-
jista -teoksessa on muusik-
ko lavalla.

ALA-KETOLA ON myös 
erittäin innoissaan Tanssi-
en lavatanssileiristä. Lava-
tanssiopettajat Sari ja Ja-
ri Aaltonen Oulusta tulevat 
pitämään koko festivaa-
liajaksi lavatanssi-
leiriä Suurlaval-
le, ja tiedos-
sa on useita 
tanssilajeja 
eri taitota-
soille.

– Tie-
dän, että la-
vatanssipii-
reissä kaipuu 
parketille on ko-
va. Toivon, että leiri 
houkuttelee paikkakunnalle 
sankoin joukoin tanssituris-
teja ja saamme uutta yleisöä 
myös festivaalille. Toivotta-
vasti heinäkuussa koronati-
lanne sallisi myös Pyhäsal-
men Suurlavan tanssien jär-
jestämisen. Jos on tanssilei-
ri, niin pitäähän tanssitkin 
olla, Ala-Ketola naurahtaa. 

– Olen innoissani myös 
siitä, että ihana hiphoppa-
ri ja tanssinopettaja Nelli-
noora Paju tulee pitämään 
neljän päivän street-kurssin 
lapsille, kahdelle eri ikäryh-
mälle. Upea kolmen pojan 
talenttipoppoo MDD tulee 
viihdyttämään street-näl-
käistä yleisöä sekä avajai-
siin että juhlagaalaan.

RUNSAAN TANSSILAJI-
TARJONNAN myötä Täy-
denkuun Tanssit -festivaa-
li laajenee tänä kesänä ny-
kytanssifestivaalista tanssi-
festivaaliksi. 

– Toisaalta voidaan 
ajatella, että kaik-

ki tanssi, mitä 
tänä päivä-

nä tehdään, 
on nykyä, 
joten eh-
kä muutos 
ei olekaan 

kovin ra-
dikaali, Ala-

Ketola pohtii.
– Torilla on lä-

hes joka päivä ilmai-
nen tanssiesitys ja matalan 
kynnyksen tanssitunti, jo-
hon voi liittyä mukaan jam-
mailemaan. Toivomme tä-
män tuovan torille juhlahu-
mun tunnelmaa ja säpinää. 

JUHLAVUODEN KUNNI-
AKSI jalustalle on haluttu 
nostaa myös Täydenkuun 

Tanssien historiaan liitty-
viä tanssin konkareita. Oh-
jelmistoon on kutsuttu teok-
sia tanssitaiteilijoita, jotka 
ovat esiintyneet Pyhäjärvel-
lä menneinä vuosikymme-
ninä, kuten Marjo Kuuse-
lan uudelleen lämmitetty 
Pelurit, Tiina Huzchows-
kyn Charlotte kello viisi aa-
mulla ja Reijo Kelan Taulu-
mannekiini. 

Ala-Ketola kertoo että 
Tanssit on pitänyt tärkeä-
nä myös sitä, että juhlavuo-
si järjestetään kotimaisen 
taiteen ja taiteilijoiden voi-
min, jotta Tanssit voi kan-
taa kortensa kekoon korona-
vuodesta selviämiseen koti-
maisella tanssitaidekentällä. 

PUHUTTAESSA TÄYDEN-
KUUN Tanssit-festivaaleis-
ta, on ikuisena puheenai-
heena ns. korkeakulttuurin 
ja Pyhäjärven alueen katso-
jamassojen suhde. Ala-Ke-
tola toteaa että ns. korkea-
kulttuurilla on ollut kaikis-
sa taiteenlajeissa vaikeasti 
ymmärrettävän leima ja et-
tä kynnyksen madaltami-
nen on ollut missiona kai-
kissa sitä tarjoavissa orga-
nisaatioissa. Muutos lähtee 
kuitenkin yksittäisistä ih-
misistä. 

– Ihminen voi käydä kat-
somassa yhden elokuvan ja 
tämän perusteella päättää, 
että elokuvataide on hanu-

rista. Me kaikki ymmärräm-
me, että se on lyhytjäntei-
nen johtopäätös. Sama pä-
tee nykytanssiin ja kaik-
keen nykytaiteeseen. Kirjo 
on niin laaja, ettei yhden tai 
kahden – ei edes kymme-
nen katsomisen perusteel-
la voi vetää lopullista joh-
topäätöstä taiteen arvosta. 
Ainoastaan katsomalla esi-
tyksen voi esittää mielipi-
teen näkemästään teokses-
ta, Ala-Ketola miettii.

– Muistan, kuinka aika-
naan Oulussa kuohui, kun 
Satu Tuomisto toi laval-
le teoksen, jossa tanssijat 
esiintyivät alasti. Teos aihe-
utti valtavasti kohua ja se 
teilattiin tietyiltä tahoilta 
ennen kuin koko teosta oli 
edes esitetty. Muistaakseni 
helsinkiläinen tanssikriitik-
ko lanseerasi tuolloin käsit-
teen NP – näkemättä paska. 
Toivon kovasti, että juhla-
vuoden ohjelmisto houkut-
telee paikallisen ja lähialu-
eiden katsojamassat paitsi 
viihtymään ja nauttimaan, 
myös hämmästymään ja är-
syyntymään. Kunhan vain 
ei tapahtuisi tuota NP-ilmi-
ötä.

Ala-Ketola arvioi, että pa-
ras ratkaisu tähän on komp-
romissi. 

– Pyydän epäilevää ylei-
söä antamaan tanssitaiteel-
le mahdollisuuden. Toisaal-
ta meidän on herkällä kor-

valla kuultava, mitä paikal-
linen yleisö kaipaa. Tans-
sin Aluekeskuksena mei-
dän tehtävänämme on tuo-
da tanssia Selänteen alueen 
ihmisten koettavaksi. Sii-
nä ei ole mitään järkeä, et-
tei taide ja yleisö kohtaa. On 
tärkeää löytää yhteinen kieli 
ja ratkaista tämä iänikuinen 
ongelma, hän toteaa. 

LÄHIALUEIDEN VÄES-
TÖÄ on tänä vuonna kosis-
keltu yleisöksi muun muas-
sa tuomalla torille kaiken-
ikäisille katsojille sopivia il-
maisesityksiä. Torilla näh-
dään muun muassa Tans-
sien avajaiset tiistaina 20. 
heinäkuuta sekä niiden jäl-
keen teos Internationale 
ATK, jossa esiintyy neljä di-
gitalisoitunutta pelleä. 

Keskiviikkona torilla ker-
rotaan liikkeellinen tarina 
kahdesta Martasta Karja-
lan evakkotiellä ja torstaina 
22.7. nähtävä Tanssiteatte-
ri Minimin Atlas on humo-
ristinen katuperformans-
si. Teoksista suurin osa on 
perhe- ja lapsiystävällisiä. 
Jarkko Mandelinin teok-
sessa Wildlife, joka on tarjol-
la lauantaina 24. heinäkuu-
ta Keskuskoululla, esiintyji-
nä ovat lapset.

Ala-Ketolan mukaan li-
put on pyritty hinnoittele-
maan niin ettei ostamiselle 
olisi kynnystä.

Moni kesäfestari on 
jäissä koronapande-
mian vuoksi, mutta 
Täydenkuun Tansseil-
le juhlavuoden festa-
rien väliin jättäminen 
ei ole vaihtoehto. Ko-
rona sanelee kuiten-
kin katsojamääriä, jo-
ten lipunostossa kan-
nattaa olla vikkelä. 
Kesän synttärikatta-
uksessa lavalle nou-
see niin Tanssien his-
toriasta tuttuja teki-
jöitä kuin uusiakin te-
kijöitä. Eräs varmasti 
paikallisiakin katsojia 
houkuttava tärppi on 
oululainen Talentin fi-
naalista tutuksi tullut 
tanssiryhmä MDD.

Street dance, lavatanssit ja musiikki Täydenkuun tanssien höysteenä
Aada Sigurlina

Tanssiteatteri Minimin LEHMÄ!:ssä käsitellään ihmisen ja lehmän suhdetta keskiviikkona 21.7. Keskuskoulun näyttämöllä. 

Meidän 
tehtävänämme on 

tuoda tanssia Selän-
teen alueen ihmisten 

koettavaksi.
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Jos haluaa nähdä tanssi-
lajien kirjoa, Ala-Ketola ke-
hottaa suuntaamaan ava-
jaisten ohella lauantai-ilta-
na 24. heinäkuuta Inmet-
Areenalla nähtävään juhla-
gaalaan. Flamenco-tanssin 
tunnelmaa pääsee nautti-
maan Inmet-Areenalla per-
jantaina tutun turvallisessa 
suomalaisessa saunakon-
tekstissa Flamencosaunas-
sa.

– Pyhäjärven luon-
to on kaunis ja paikallisil-
le rakas, ja ihmisen suhdet-
ta luontoon ja eläimistöön 
käsitelläänkin useammas-
sa teoksessa. Keskuskou-
lulla perjantaina 23. heinä-
kuuta nähtävä Laulu Suo-
maan kurjista on luontoku-
vaajalegenda Hannu Hau-
talan kurkikuvien innoitta-
ma näyttämöteos. Mielen-
kiintoiselta vaikuttaa myös 
keskiviikkona Keskuskou-
lulla nähtävä Tanssiteatteri 
Minimin teos LEHMÄ!, jos-
sa käsitellään, noh, ihmisen 
ja lehmän suhdetta, Ala-Ke-
tola vinkkaa. 

SUURIN OSA teoksista näh-
dään näyttämöllä Keskus-
koulussa ja Inmet-Aree-
nalla. Ala-Ketola sanoo, et-

tä teokset ovat rakentuneet 
pitkälle valo- ja videoteknii-
kan ympärille, jolloin black 
box -näyttämö on välttämä-
tön. Ne teokset, jotka ovat 
siirrettävissä ulos, on siir-
retty torin lavalle. Festivaa-
liklubi järjestetään iltaisin 
Pyhäsalmen Hotellin ulko-
lavalla tai Pub Lyhdyssä. 

TÄYDENKUUN TANSSI-
EN organisaatio on tehnyt 
jo varhain selväksi sen, että 
tulevan kesän festareita ei 
koronan vuoksi peruta, mut-
ta koronarajoitukset antavat 
niille kuitenkin omat reuna-
ehtonsa ja vaikuttavat muun 
muassa katsojamääriin. 

– Tartuntatautilain mää-
räaikaisten säännösten voi-
massaololle haetaan jat-
koa vuoden loppuun as-
ti. Jos hallitus hyväksyy tä-
män, mikä on hyvin toden-
näköistä, sisätiloissa järjes-
tettävissä tapahtumissa vaa-
ditaan kahden metrin tur-
vavälit, mikä tarkoittaa si-
tä, että voimme myydä näy-
töksiin vain 30 prosenttia li-
puista. Toisaalta tähän vai-
kuttaa alueen ilmaantu-
vuusluku, joka voi paran-
taa lipunmyynnin tilannet-
ta, Ala-Ketola toteaa. Hän 

on keskustellut koronara-
joitteista alueen pandemi-
apäällikön kanssa ja he ovat 
pohtineet sitäkin vaihtoeh-
toa, että Täydenkuun Tans-
sit -festivaalin yhteydessä 
seurataan valtakunnallis-
ta ilmaantuvuuslukua, sillä 
taiteilijat sekä iso osa ylei-
söä ja kurssilaisia tulee eri 
puolelta Suomea. 

– Tämä on siis tällainen 
jatkuvasti muuttuva yhtälö, 
jonka vaihtelua seuraamme 
tiiviisti ja joka lopulta rat-
keaa heinäkuussa lähempä-
nä festivaalia. Tällä hetkel-
lä kurssi- ja yleisöpaikkoja 
on myynnissä 50 prosent-
tia, joten kannattaa siis os-
taa paikkansa nopeasti, Ala-
Ketola huomauttaa. 

KOSKA SÄÄNNÖKSET 
ovat ulkotapahtumille täl-
lä hetkellä armollisemmat, 
Ala-Ketola kertoo olevan-
sa hyvin iloinen siitä, että 
kolmasosa esityksistä esi-
tetään ulkoilmassa torilla. 
Myös festivaaliklubin bän-
dikeikat on tarkoitus järjes-
tää ulkolavalla. 

– Toivomme siis aurin-
koista heinäkuuta. Mieles-
täni on kohtuullista pyytää 
Pyhäjärvelle muualta tule-
via käymään omaehtoisessa 
koronatestissä ennen kau-
punkiin saapumista. Ja il-
maantuvuusluvusta riippu-
matta huolehdimme siitä, 
että käsienpesu ja -desin-
fiointimahdollisuuksia on 
kaikilla tapahtumapaikoilla, 
ihmisille on tarjolla maske-
ja ja tilat ovat väljät. Luulen, 
että nämä toimenpiteet ovat 
tulleet kaikkiin tapahtumiin 
jäädäkseen, hän pohtii.

– Täydenkuun Tanssien 
valmistelu sujuu normaalin 
kaavan mukaan mutta ko-
ronatilanteen eläminen luo 
kiistatta niiden ylle epävar-
muuden varjon. Haluamme 
pitää niin pyhäjärviset kuin 
vieraamme turvassa tartun-
noilta. Pidän silti tärkeänä, 
että festivaali järjestetään. 
Tarve tapahtumille on sekä 
taloudellisesti että mentaa-
lisesti erittäin suuri, Ala-Ke-
tola päättää. 

MIRKA KAURANEN

Street dance, lavatanssit ja musiikki Täydenkuun tanssien höysteenä

Jarkko Mandelin & Kinetic Orhestran Wildlife nähdään lauantaina 24.7. Keskus-
koulun näyttämöllä. Teoksessa esiiintyvät lapset.

Mikael Ahlfors

EST. 1967

Kesäinen Kesäinen Emolahti Emolahti 
                                          kutsuu viihtymään!kutsuu viihtymään!

Emolahti Camping , Pellikantie 430, 86800 Pyhäsalmi
• p. 040 181 0750  • info@emolahti.com

www.emolahti.com

    Huipputason uimaranta
  Mökkivuokraus ja sähköistetyt caravan-paikat

       - myös edulliset kausipaikat
  Vene-, perämoottori-, kanootti- ja SUP-lautojen               

      vuokraus (vuokraamme myös leirintäalueen ulko puolelle!)
  Saunamaailma, kokous- ja juhlatilat sekä ulkoporeamme
  Ravintola A-oikeuksin (tarkista alkukesän auki oloajat FB-sivuiltamme). 

      Noudatamme korona-määräyksiä.
  

   Perheen pienimmille:  Perheen pienimmille: 
      Tulossa Scarletin eläimet       Tulossa Scarletin eläimet 
      (alpakat, miniponit, aasit ym.)       (alpakat, miniponit, aasit ym.) 
      heti kun aitaus kuivaa!       heti kun aitaus kuivaa! 
      Lokariautot, polkuautot ,       Lokariautot, polkuautot , 
      erilaisia ulkopelejä ym.       erilaisia ulkopelejä ym. 
      (lisää uusia laitteita tulossa )      (lisää uusia laitteita tulossa )  

Tulossa! kokoperheen tapahtuma alkukesästä, jossa riittää tekemistä niin aikuisille kuin lapsillekin! (Ajankohtaiset koronarajoitukset otetaan huomioon)
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JOHANNA KANGASHARJU tekee kesto-
värjäyksiä, ripsien kestotaivutuksia sekä 
kändäystä (candying) hoitolassaan Woltis-
sa. Johanna on pääammatiltaan koulutettu 
hieroja ja lisäksi parturi-kampaaja. Ripsien 
ja kulmien tekemisen taidot ovat hiusalan 
koulutuksen kautta hankittuja.

– KESÄLLÄ ihmiset vähentävät meikin 
käyttöä. Silti halutaan tummat ripset ja huo-
litellut kulmat, ja niinpä kestovärjäyksestä 
on tullut yhä suositumpaa, Johanna Kan-
gasharju kertoo.

– Kulmiin suomalaiselle naiselle keski-
ruskea on turvallisin sävy, musta on liian 
kova useimmille. Ripsissä taas si-
nimusta on käytetyin väri. Sini-
nen antaa intensiivisen värin 
ja tulos on myös pysyvämpi 
ja syvempi, kun sinistä on 
mukana.

JOHANNA TEKEE myös 
kulmien hennausta. Kasvi-
pohjainen hennaväri pysyy 
iholla kauemmin kuin nor-
maali kestoväri ja on helläva-
raisempi. Sitä voi laittaa myös ras-
kaana oleville ja alle 18-vuotiaille nuorille.

– Hennaus värjää sekä karvan että ihon 
sen alta. Jos kulmat ovat hennot ja ohu-
et, hennalla saa tummuutta. Hennasävy-
jä on useita.

JOHANNA EI tee ripsipidennyksiä. Hän 
suosittelee ripsiseerumia. Ripsen tyvelle tai 
kulmakarvoihin siveltävä seerumi pidentää 
ripsien tai kulmakarvojen elinkaarta ja saa 
omat karvat kasvamaan pitempään. Se es-
tää karvojen tippumista.

– Ripsiseerumi on luonnollisempi vaih-
toehto pidentää ripsiä. Siitä on tullut hyvin 
suosittu tuote ja tulokset ovat hyviä.

– MEIKKAUKSESSA haetaan nyt luonnol-
lisuutta. Kulmakarvat saavat olla luonnolli-
set, jopa näyttävät, eikä niitä nypitä ohuiksi. 
Ihon hoito korostuu ja tavoitellaan hehkeää, 
nuorekasta ihoa. Ihon kuulauteen kiinnite-
tään huomiota myös häämeikeissä.

– Nykyään pystytään myös olemaan il-
man meikkiä, nuoretkin. Töihin tai kouluun 
voidaan lähteä meikittömänä. Meikkaami-
nen on vähentynyt ja samalla ihon hoito on 
lisääntynyt.

JOHANNAN HOITOLAN uu-
tuus on Skin candy eli ihokar-

vojen kändäys suomalaisel-
la sokerointimenetelmäl-
lä. Xylitolia sisältävä soke-
rointi hoitaa ihoa samalla 
kun poistaa karvat. Xylito-
li myös desinfioi ihoa.

Johanna kertoo, että iho-
karvalla on kolme kasvuvai-

hetta. Kaikki säärikarvat saa-
daan pois, kun kändäys uusitaan 

kolme kertaa kolmen-neljän viikon välein. 
Karvat kasvavat uudelleen, mutta pehme-
ämpinä ja helpommin pois lähtevinä.

– Kändäys on hellävaraisempi kuin 
höyläys ja sillä vältetään karvojen kasvu si-
säänpäin. Tulos pysyy pitempään, sääret 
ovat sileät eikä tule mustelmia tai punoitus-
ta, Johanna kehuu.

Kirsi Haapea

Kestovärjäys riittää kesämeikiksi
Kulmien ja ripsien kestovärjäys riittää monelle ehostukseksi kesällä, ja 
ehkä vielä säärten karvanpoisto hellävaraisella Skin candy- menetel-
mällä täydentää kesäistä olemusta.

Johanna Kangasharjun päätyö on hieronta, mutta hän tekee myös ripsien ja 
kulmien kestovärjäyksiä sekä ripsien kestotaivuksia.

Kestovärjäyksellä kulmista tulee huolitellut ja silmäripsistä tummat, mutta 
luonnolliset.

Olisiko mukava lukea Pyhäjärven kuulumisia viikottain?

Tutustu tilaustarjouksiimme sivuilla 21 ja 31!

Kestovärjäyksestä on 
tullut yhä suositumpaa
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Koulutettu Hieroja
Johanna Kangasharju

• Hieronnat 
• Kulmien ja ripsien kestovärjäykset ja 

ripsien kestotaivutukset.
044 979 2865

Koko kehon vyöhyketerapeutti 
 Maarit Pakanen

• Vyöhyketerapiahoidot
• Vauvahieronta • Qua sha hoidot

040 963 1818

Ollintie 17, Pyhäsalmi
Woltin HoitolaWoltin Hoitola

NYT NYT VAATEKAUPPA SINGISTÄ IHANAN VÄRIKKÄÄT JA 
LUONNONKANKAISET (PUUVILLA-, PELLAVA- SEKÄ VISKOOSI-) 
KESÄASUSTEET (MONIPUOLINEN VALIKOIMA) SUORAAN ITALIASTA 
SEKÄ PUOLASTA!

MAAHANTUONNIN ANSIOSTA HINNAT EDULLISET!

MALLEJA MYÖS MUODOKKAILLE NAISILLE SEKÄ ISOILLE MIEHILLE!

UUTUUKSIA TULEE LÄHES VIIKOTTAIN! UUTUUKSIA TULEE LÄHES VIIKOTTAIN! 
TERVETULOA TUTUSTUMAAN!TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

PALVELEVA
VAATEKAUPPA SINGI
AVOINNA: MA-PE KLO 9-17 ja LA KLO 9-14!
• Torikatu 4, Kiuruvesi p. 017-566708  •  Puistotie 19, Pielavesi p. 040-5741267

Aloitan työt Pyhäjärvellä

Kuntohoitaja Marjo Hakonen
Asematie 4 B, Pyhäsalmi

• Hieronnat • Jäsenkorjaus
• Faskiakäsittely • Kinesioteippaus 

Ajanvaraus 1.7 alkaen
040 740 4921

ELÄMYKSIÄ ELÄMYKSIÄ 
ELÄINTEN PARISSA!ELÄINTEN PARISSA!
Vietä kesäinen Vietä kesäinen 
ELÄINPÄIVÄ ELÄINPÄIVÄ 
Niittyrannan tilalla Niittyrannan tilalla 
Komujärven Komujärven 
rantamaisemissa. rantamaisemissa. 

Tilalta löytyy monenlaista eläinystävää, Tilalta löytyy monenlaista eläinystävää, 
joihin pääset tutustumaan.joihin pääset tutustumaan.
• Hevoset/ponit  • Vasikat  • Lampaat  • Kanit
• Kanat   • Kissat ja koira

Mahdollisuus myös talutusratsastukseen ja hevosajeluun!
Varaa aika ja nauti kiireettömästä kesäpäivästä!!
ELÄINPALVELUT HANTA HALONEN
p. 0400 827284

Kesäkuussa Kesäkuussa 
MA-PE 8-18, LA 9-15 MA-PE 8-18, LA 9-15 

Heinä-elokuussa Heinä-elokuussa 
MA-PE 8-17, LA 9-15MA-PE 8-17, LA 9-15

Pyhäjärven Apteekki palveleePyhäjärven Apteekki palvelee

puh. 08-780980, Laguksentie 1,PYHÄSALMI

 

Meiltä lahjakortit mm. fysioterapiaan, 
hierontaan ja kuntosalille.

Parturi-Kampaamo 

Kaisa
Palvelee normaalisti. 

Suosittelen varaamaan ajan, 
myös aamuaikoja, jopa klo 7 alkaen. 
Puh. 050 3471 937,  Pyhäjärvi 

Tervetuloa! 

Leikkaukset, värit, permanentit, kampaukset

Rento kesäkauppa keskustassa

Tee löytöjä monipuolisesta valikoimasta
Mm. T-paidat, caprit alk. 13,95€
sortsit ja mekot alk. 25€

Tervetuloa!!
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– SHELTTEJÄ voisi kuvailla 
leikkisinä ja huumorintajui-
sina. Ne ovat myös aktiivisia 
ja liikkuvaisia, Merja Leski-
nen kuvailee.

Leskisen ympärillä hää-
rii shetlanninlammaskoira 
Leo. 

– Leo on hyvin omista-
jasidonnainen ja rauhalli-
nen. Se seuraa ja tulee soh-
vallekin viereen makoile-
maan. Hän on myös mel-
koinen syöppö – tekee mi-
tä vain, kunhan saa maku-
palan, naurahtaa Leskinen.

Leo on kahdeksan kuu-
kauden ikäinen. Sen emä 
on 7-vuotias ja mummo 10 
vuotta. Leskinen kasvattaa 
shelttejä kotonaan. Hänel-
lä on ollut shelttejä vuodes-
ta 2010.

– SHETLANNINLAMMAS-
KOIRAT ovat hyvin kysyt-
tyjä. Ne ovat sopivankokoi-
sia ja passaavat niin perhe-, 
harrastus- kuin näyttelykoi-
riksikin. Niillä voi nimen-
sä mukaisesti paimentaa 
myös lampaita – yksi mei-
dän shelteistämme opette-
lee tällä hetkellä kanttarel-
lin etsintää.

Shetlanninlammaskoiran 
pentueet ovat usein pieniä: 
yhdestä kolmeen pentua. 
Leskisen shelteistä osa jat-
kaa matkaansa uusiin kotei-
hin, koska kaikkia hän ei voi 
itselleen tietenkään jättää.

– Omistan kuitenkin 
osan sijoittamistani shel-
teistä. Jos ne pysyvät tervei-
nä ja läpäisevät terveystar-
kastukset, käytän niitä myö-
hemmin jalostukseen. Näin 
saadaan taas lisää shelttejä 
arkea riemastuttamaan.

Leskinen voi ottaa myy-
mänsä koirat itselleen sik-
si aikaa hoitoon, mikäli uu-
det omistajat haluavat läh-
teä esimerkiksi reissuun.

– Sheltit ovat usein hauk-
kuherkkiä koiria. Ne kom-
mentoivat kyllä ja paljon, 
mikäli jokin asia ei oikein 
miellytä. Sosiaalisina koi-
rina ne saattavat kärsivä 
myös eroahdistuksesta, täl-
löin ne vaativat totuttelua 
yksinoloon. 

LESKISELLÄ ON pitkä ko-

kemus koirien kouluttami-
sesta. Nuoren koiran kans-
sa tärkeintä onkin kehittää 
omistajan ja koiran välistä 
suhdetta.

– Tärkeää on saada esi-
merkiksi katsekontakti. Koi-
raa kutsumalla saa-
daan katse – täs-
tä pitää muis-
taa alus-
sa palkita. 
Katsekon-
taktin saa-
minen on 
hyvä kei-
no siirtää 
koiran huo-
mio pois pe-
lottavista asioista 
tai esimerkiksi muis-
ta koirista.

LESKINEN ON käynyt koi-
riensa kanssa tottelevai-
suuskilpailuissa – agilitya 
hän on harrastanut rennom-
malla otteella.

– Tottelevaisuuskisoja 
varten opetellaan aluksi juu-
rikin seuraaminen, istuutu-
minen ja maahan meno. Es-
teitäkin kokeillaan, kunhan 
koira on kasvanut hiukan. 
Tottelevaisuuskilpailuita 
käydään neljässä erilaises-
sa luokassa, joissa on tehtä-

viä eri vaikeustasoilta. Nel-
jännessä luokassa pitää esi-
merkiksi saada koira mene-
mään tiettyyn ruutuun ja 
koiraa pitää pystyä niin sa-
notusti ”kauko-ohjaamaan”.

Leskisen sai ensimmäi-
sen koiransa 1986. Ky-

seinen belgian-
paimenkoi-

ra Monsa yl-
si voittaja-
luokkaan 
tottelevai-
suuskisois-
sa. 

KOIRIEN 
KANSSA tou-

huaminen on Les-
kisen rakkain harras-

tus.
– Kouluttaminen ja kas-

vattaminen kiehtovat. Koi-
raharrastus on ihanan luon-
nonläheinen. Terveyshyöty-
jäkin seuraa esimerkiksi lii-
kunnan muodossa. En vält-
tämättä lenkkeilisi yhtä ah-
kerasti ilman koiria, pohtii 
Leskinen.

Koiraharrastuksen kaut-
ta Leskinen on saanut uusia 
ystäviä. Pyhäjärven Kennel-
kerho vetää tottelevaisuus-
kursseja, joissa Leskinen-
kin käy. 

– Koiraharrastukseen 
liittyy yhteisöllisyys. Len-
killäkin, kun vastaan tulee 
toinen lenkkeilijä koiransa 
kanssa, on mukava jäädä ju-
tustelemaan koirista. 

LESKINEN PUHUU paljon 
koirilleen.

– Ne oppivat yksittäisiä 
sanoja. Ne bongailevat lau-
seiden joukosta juuri tietyt, 

opitut sanat. Jos keskuste-
len jonkun kanssa esimer-
kiksi siitä, kuinka Leo rea-
goi helposti sanaan ”tintti”, 
kääntyy Leksan katse välit-
tömästi puihin lintuja etsi-
mään, Leskinen hymyilee.

Koira onkin klassisen 
lausahduksen mukaan ih-
misen paras ystävä.

– Koirat eivät jätä ihmis-
tä. Vaikka niille joskus huo-

nona päivänä sanoisikin ru-
masti, ne eivät loukkaan-
nu vaan piristävät. Koirien 
kanssa harrastaessa arki ja 
stressi unohtuvat.

Joonas Kärkkäinen 

  

Merja Leskisen elä-
mää ilahduttavat koi-
rat. Tällä hetkellä Les-
kinen kasvattaa shet-
lanninlammaskoiria 
– pientä ja sosiaalista 
rotua.

Merja Leskinen kasvattaa shetlanninlammaskoiria. Aatu ja Lysti ovat kasvaneet Leskisellä, mutta ovat jo löytäneet uudet kodit.

Koiraharrastus 
on ihanan 

luonnonläheinen.

Shetlanninlammaskoira Leo on makupalojen perään. 

Siirtolaisten jalanjäljillä

Sheltit piristämässä arkea
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Kesällä 2021 risteilemme pääasiassa tilausristeilyitä viikonloppuisin. 
Työyhteisöt, yritykset, kaveriporukat, varatkaa oma järviristeily. 
Räätälöimme matkasi toiveittesi mukaan.

Varaukset: tilaukset@laivaristeilyt.net, 
tai p. 044-978 4078, tai 0400-280 790/Raija
Seuraa ilmoitteluamme lehdistä ja fb:stä.

Kesä tulee ja Ahti laiva risteilee jälleen!
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pyhajarvensanom
at.fi

KorholaKorhola  
Ilpo ja IlkkaIlpo ja Ilkka
p. 0400 289 573p. 0400 289 573

MansikkaaMansikkaa itse poimien itse poimien
               tai valmiiksi kerättynä.               tai valmiiksi kerättynä.

VadelmaaVadelmaa itse poimien! itse poimien!

Kukita 
  kesäsi!

Palotie 1, Pyhäsalmi
p. 040 656 5080

AVOINNA: 
Ma-Pe 9-17, La 9-14

Kukkia myös netistä! 
kukkamarleena.ekukka.fi

• Olli 0400-765 987  •  Merja 0400-719 081 •  Toivolantie 79, Pyhäjärvi
www.kuukasjarvenmarjatila.� 

Myynti Kukkatarhalla:

MA-PE 8-19
LA 8-16

SU 10-16

Puutarhan Kukka 
palvelee 

päättäjäisviikolla:
MA-TO 9-17

PE 9-18
LA 8-15

SU Kukkia 
itsepalvelusta klo 8-20

VASKIKELLONTIE 343,
86800 PYHÄSALMI
040 5856 397

ronkon@kukkatarha.inet.� 

ASEMATIE 2,
86800 PYHÄSALMI

08-780 777
puutarhan.kukka@co.inet.� 

Ruusut, onnittelukimput, Ruusut, onnittelukimput, 
pöytäkukat ja ulkokukat pöytäkukat ja ulkokukat 
kevään ja kesän juhliin!kevään ja kesän juhliin!

Tervetuloa!
Tervetuloa!

Ruusujen toimitus lukiolle Ruusujen toimitus lukiolle 
lauantaina veloituksetta.lauantaina veloituksetta.

Olemme varanneet runsaasti ruusuja 

Olemme varanneet runsaasti ruusuja 

ylioppilaille ja valmistuneille
ylioppilaille ja valmistuneille
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LEENA HÄLISELLÄ on säilynyt 
yhteys sukupolvien ajan Amerik-
kaan, jonne hänen eno ja kaksi tä-
tiään lähtivät siirtolaisina. Tänä 
päivänä yhteyttä sukulaisiin pi-
detään Facebook-ryhmän kautta.

– On hienoa, että yhteydet su-
kulaisiin ovat säilyneet näinkin 
pitkään.

LEENALLA OLISI paljon kerrot-
tavaa siirtolaisiksi lähteistä suku-
laisistaan. Kaikki alkoi Emmanuel 
”Manna” Junttilasta, joko kävi 
muutaman vuoden siirtotyöläise-
nä Amerikassa 1800-luvun lopus-
sa. Mannan palattua isän kerto-
mukset Amerikasta siivittivät las-
ten halua nähdä maailmaa viisi-
lapsisessa perheessä. Vartuttuaan 

kolme lapsista lähti yksi kerrallaan 
matkaan saatuaan pääsylipun eli 
tiketin parempaan elämään.

– OTTO lähti vanhimpana 20-vuo-
tiaana ensin vuonna 1905. Hän lä-
hetti tiketin siskolleen Hannalle, 
joka seurasi veljeään myös 20-vuo-
tiaana 1906. Seuraava tiketin saa-
ja oli Fiinu, joka oli vain 17-vuoti-
as matkustaessaan rapakon taak-
se vuonna 1910.

– Mannan lapset ja lapsenlap-
set ovat olleet hyvin ylpeitä suo-
malaisista juuristaan. He kisaavat 
siitä, kuka on eniten suomalainen, 
Leena nauraa.

LEENA KERTOO, että Amerikan 
sukulaiset ovat vierailleet Suomes-

sa 50-luvulta 
lähtien.

– Kaivostyö-
läisenä työs-
kennelleen 
Oton lapsi Vel-
ma kirjoitti myös kirjan perheensä 
ja sukunsa vaiheista siirtolaisina ja 
siirtolaisten jälkeläisinä Amerikas-
sa. Nyt jo edesmennyt Velma vie-
raili Suomessa vuonna –71.

SUVUSSA ON kohdattu koviakin 
kohtaloita.

– Oton nuorin poika menehtyi 
lentäjänä lento-onnettomuudessa 
Intiassa vuonna 1945 22-vuotiaa-
na. Oton Fiinu-siskon kahdeksas-
ta lapsesta neljä kuoli kuuden vuo-
den sisällä syöpään. Sen jälkeen 

myös Fiinu matkus-
ti Suomeen sisarensa tyttären An-
nan kanssa 50-luvulla.

LEENAN MUMMU, Aino Suvi-
lehto, joka eli sisarussarjasta pi-
simpään (86-vuotiaaksi) piti kir-
jeitse yhteyttä sisaruksiinsa ja si-
sarensa tyttäreen Annaan niin 
kauan kun he olivat elossa.

– Sukulaisten lähettämät Ame-
rikan paketit olivat vielä 40-luvul-
la tärkeitä. Saatiin vanhoja vaat-
teita ja Amerikan kahvia, ne hel-

pottivat säännöstelyn aikaisessa 
Suomessa.

HÄLINEN KERTOO mummunsa 
ratkoneen ja ommelleen vaatteista 
lastenlapsilleen vaatteita.

– Joskus paketeissa oli herk-
kujakin kuten Sun Maid -rusinoi-
ta ja kompiaisiksi kutsuttuja ko-
via karkkeja.

– Mummu piti myös huolen sii-
tä, että sisarusten kuoltua seura-
kunnan poissaolevaan väestöön 
kuuluneiden sisarusten kuolinajat 
merkittiin oikein, eikä niin kuin 
yleensä tietyn iän saavuttaneet 
siirtolaiset julistettiin kuolleeksi 
vuoden viimeisenä päivänä.

JENNI KANKAANPÄÄ

Siirtolaisten jalanjäljillä
Siirtolaisuushanke kerryttää tietoa paikallishistoriasta siirtolaiseksi lähteneiden mukana. Hankkeessa toivotaan, että pyhäjärviset, joilla on tietoa 
siirtolaisiksi lähteneistä sukulaisista, ottaisivat osaa tiedon kartuttamiseen. Pyhäjärvellä Siirtolaisuustyöryhmän yhdyshenkilöinä toimivat Marja-
Liisa Mannonen ja Jorma Tulkku. Marja-Liisa Mannosen mukaan tietoja kerätään noin sadan vuoden ajalta aina vuoteen 1960 asti.

MARJA-LIISA MANNONEN ker-
too, että Siirtolaisuushankkeen 
nettisivuilla on nyt vapaasti kat-
sottavana aakkosellinen passiluet-
telo siirtolaisiksi lähteneistä.

– Passiluettelossa tiedot ovat 
Oulun läänin osalta ajalta 1897-

1922. Pyhäjärven kohdalla luette-
lossa on noin 1100 nimeä, mutta 
luettelo ei ole täydellinen.

Marja-Liisan mukaan tietoja et-
siessä on hyvä rinnalla tutkia myös 
henkikirjoja ja rippikirjoja, joihin 
on Amerikkaan lähteneiden ja siel-

lä olevien kohdalle merkitty tieto 
Amerikassa olosta. Siirtolaisuus-
hankkeen sivustolta löytyy myös 
linkkejä, joita voi käyttää apuna 
tietojen etsinnöissä.

– Amerikkaan lähteneiden 
määrä tulee tarkentumaan hank-

keen jatkuessa, ja jo nyt voin sa-
noa, että lukumäärä tulee olemaan 
huomattavasti suurempi.

OMAN SUVUN siirtolaisten ja ta-
rinoiden etsintä kannattaa Marja-
Liisan mukaan aloittaa esimerkik-

si sukupolvilta toisille kerrotuista 
tarinoista, sukuselvityksistä, säi-
lytetyistä valokuvista, kirjeistä ja 
muista asiakirjoista.

– Tarkempia ohjeita löytyy siir-
tolaisuushankkeen nettisivuilta.

Tarinoita Ameriikan 

sukulaisista

Leena Hälisellä  (yläkuva) on säilynyt yhteyksiä Amerikan sukulaisiinsa. Kuvissa 
oikealla hänen serkkunsa Velma, joka vieraili Suomessa vuonna 1971. 

Siirtolaisuus 
Pyhäjärvellä

• Pyhäjärveltä lähdet-
tiin siirtolaisiksi eniten 
1800-luvun lopussa ja 
1900-luvun alussa.

• Lähtömotiivina oli 
usein unelma parem-
masta elämästä uu-
dessa kotimaassa tai 
rahan hankkiminen 
oman tilan ostoon ko-
tipaikkakunnalta.

• Myös ajan epäva-
kaat olot vauhdittivat 
muuttoa.

• Siirtolaisuushanke on 
K e s k i - Po h j a n m a a n 
Kulttuuriliiton ja Kes-
ki-Pohjanmaan liiton 
hanke, jonka tehtävä-
nä on koota tietoa siir-
tolaisiksi lähteneistä 
sekä muusta ns. kau-
kosiirtolaisuudesta.

• Hankealueena on his-
toriallinen Keski-Poh-
janmaa, joka oli siir-
tolaisuuden keskeistä 
lähtö- ja paluualuetta. 

• Tietoja kerätään pää-
asiallisesti ajanjaksol-
ta 1860 – 1960.

• Tarkoituksena on sel-
vittää tiedot niin py-
syvästi uuteen koti-
maahan jääneistä kuin 
paluumuuttajistakin.
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www.ilmalampojussila.fi

SÄÄSTÖÄ JA MUKAVUUTTA
ILMALÄMPÖPUMPUT,

ja ILMANJÄÄHDYTTIMET
valmiiksi asennettuna

• Omakotitalo 
• Rivitalot 
• Liikehuoneistot 
• Kesäasunnot ym.

Kysy kuuma kesä-tarjous! VTT:n testaamat laatulaitteet hankintaturvalla (10 vuotta)
Pyydä ilmainen esittely kodissasi ym.

• MYYNTI • ASENNUS • HUOLTO
Huollot kaikkiin merkkeihin!

Valtuutettu

KODINKONE &  Pauli Jussila

KYLMÄKONEHUOLTO

HYÖDYNNÄKOTITALOUS-VÄHENNYS!

Kellopolku 3 86800 PYHÄSALMI  Puh. 0400 385 888

orix.oy@outlook.com

•ASUNTOJEN VUOKRAUS
•PIENET KAIVINKONETYÖT
•KUROTTAJAPALVELU
•KIRVESMIESTYÖT

www.orix.fi              orix.oy@outlook.fi

Kysy myös pake� itarjous!
Aurinkopaneelit + ilmalämpöpumppu

Aurinkopaneelit + Vesi-ilmalämpöpumppu

Meiltä nyt aurinkosähköjärjestelmät.
Hinnat asennettuna alkaen:

3 kWp 4950€
5 kWp 6980€
7,5 kWp 9690€

Auringosta sähköä!
Auringosta sähköä!

Verhoilupalvelu Pyhäjärvellä
Uusi ilme kotien ja yrityksien kalusteisiin ammattitaidolla.

Paljon kauneita kangasmalleja, tule ja tutustu!

Toipilaspolku 8  | 86800 PYHÄSALMI p. 041 467 4261    
akrevald@gmail.com    www.mobelstory.fi

Armasta aikaa, 
suloista ja siunattua

suvea 2021!
Jumalanpalvelukset sunnuntaisin klo 10 pääkirkossa 
voimassa olevin ohjeistuksin.

Kuva:Risto Alatalo

Jumalanpalveluksia 
voi seurata
myös Facebookin 
tai nettiradion 
kautta! 

PYHÄJÄRVI-SEURAN KE-
SÄOHJELMA odottaa vie-
lä viranomaisohjeita seura-
ten lopullisia päätöksiä. Ol-
linpäivän juhla on suunni-
teltu pidettäväksi sunnun-
taina elokuun 1. päivänä ja 
ohjelman kokoaminen on 
käynnissä. 

Museo Makasiinin avaa-
mista harkitaan siinä vai-
heessa, kun myös nuorem-
pi väki on saanut koronaro-
kotuksen, sillä turvavälien 
noudattaminen sokkeloises-
sa museorakennuksessa on 
vaikeaa. Sekä alakerran et-
tä viime kesänä valmistu-
nut yläkerran näyttely ovat 
valmiita museovieraiden tu-
tustumista varten. 

MUSEON AUKEAMISTA 
odotellessa voi Pyhäjärven 
historiaan tutustua omatoi-
misestikin. Kaupungin net-
tisivuilta löytyvät vapaa-ai-
ka/kulttuuripalvelujen alta 

valmiit opastuskierrokset, 
joita seuraamalla voi tutus-
tua Pyhäsalmella ja Kirkon-
kylällä sijaitseviin muisto-
merkkeihin ja patsaisiin. 
Näillä kierroksilla saa sa-
malla mielenkiintoisen an-
noksen Pyhäjärven histori-
aa. Kierrokset voi tehdä joko 
virtuaalisesti tai livenä pai-
kan päällä. 

LOPUKSI PIENI tarina, jo-
ka liittyy muutamaan mu-
seo Makasiinin esineeseen. 

Kun Nelostietä oikais-
tiin 1950-luvulla Pyhäjär-
ven ja Kärsämäen rajalla 
nykyisen Nuttulinnan koh-
dalla, linjalta kaadettiin iso 
kuusi. Kuusen juurella ole-
vaa muurahaiskekoa myl-
lättiin kuusenkaadon yhte-
ydessä ja niin löytyi pieni 
puulaatikko. Laatikon sisäl-
lä oli tuoheen kääritty avain 
ja kaksi tiirikkaa. Tuon kaa-

detun kuusen lähellä sijaitsi 
1800-luvulla Pirulan torppa, 
jossa asuivat tunnetut met-
särosvot Pirus-Julius ja Pi-
rus-Erkki. Nämä miehet ei-
vät kaihtaneet käydä talo-
jen aitoissa ja karjamajojen 
kesävoivarastoilla omin lu-
pineen ottamassa, mitä ha-
lusivat.

PIRUS-VELJEKSIIN LIIT-
TYY kuitenkin yksi hyvin 
mielenkiintoinen tarina. 
Kerran Pirus-Erkki arvelut-
tavasta maineestaan huoli-
matta oli tullut Kuusenmä-
elle Heittolaan ja istunut 
suuren tuvan penkille kat-
selemaan emännän leivän-
tekoa. Siinä tovin leivottu-
aan emäntä pistäytyi pihal-
le. Sinä aikana Pirus-Erkki 
sieppasi naulasta jyväaitan 
avaimen ja painoi sen ku-
vion taikinanpalaseen. Täs-
sä vaiheessa minun on hen-
kilökohtaisesti huokaistava, 

että kyllä ennen leipätaikina 
oli jämäkkää.  

MUUTAMA PÄIVÄ myö-
hemmin huomattiin Heit-
tolassa, että vilja-aitassa oli 
käyty, mutta ei asia siihen 
jäänyt. Heittonen itse läh-
ti Pirulaan keskustelemaan 
tapahtuneesta. Käynnin jäl-
keen Heittolan jyväaitta sai 
olla rauhassa.

MUSEOON PÄÄTYIVÄT ai-
kanaan tuntemattoman ai-
tan huolellisesti viimeistel-
ty avain ja tiirikkapari. No, 
muurahaispesästä löydetys-
sä avaimessa ei valitettavas-
ti ole minkäänlaisia merkke-
jä leipätaikinasta todisteeksi 
tästä tarinasta.

Mika Mannonen
Pyhäjärvi-Seura

Turvallista tutustumista 
kotiseutumme 
historiaan ja tarinoihin

PYHÄJÄRVEN POHTI
Ollintie 17, 86800 Pyhäsalmi

Info: 040 146 0950

Tervetuloa mukaan urheiluseuratoimintaan!

Savon porstuassa, 
Pohjanmaan 

peräkamarissa
Pyhäjärven kunnan historia 

1860-luvulta 2010-luvulle 

on Pyhäjärvellä myynnissä: 
   • K-Marketissa
  • S-Marketissa
       • Kirstin Vaateliikkeessä

Kirjan hinta 50€. Lähetettäessä 
kirja postin kautta, hintaan 

lisätään postikulut.

Lisätietoja kulttuurisihteeriltä 
044 4457 606 tai emailina

eila.rajala@pyhajarvi.� 
Pyhäjärven kaupunki         Kulttuuritoimi

Pyhäjärven kuntahistoria -kirjaa
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Las-ten si-vu
Au-ta Jo-pi-a löy-tä-mään ta-va-rat!

Vä-ri-tä ke-säi-nen Jo-pin ku-va!

Lasten sivun taiteili 
Rebekka Niskanen 8 v. 
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Jokikylä: Haapapuron 
alue on maakunnallisesti ar-
vokas rakennetun kulttuu-
riympäristön alue ja kult-
tuurimaisema. Maisema-
alueeseen kuuluvat Pyhäjo-
keen tukeutuvat viljelyaalu-
eet Nelostien varrella. 

Jokikylä: Jokikylän – 
Ruhkaperän jokimaisemat 
on maakunnallisesti arvo-
kas maisema-alue. Aluee-
seen kuuluvat Pyhäjokivar-
ressa sijaitsevat Jokikylän ja 
Ruhkaperän kylät viljelys-
alueineen. 

Kuusenmäki: Kuusen-
mäen kulttuurimaisema on 
maakunnallisesti arvokas 
kohde. Maisema-alueeseen 
kuuluu Kuusenmäen kylä 
viljelysalueineen. 

    Pyhäjärvi rantoineen on 
maakunnallisesti arvokas 
maisema-alue. 

Kirkonkylä, Kursun yh-
teislaidun. Maakunnallisesti 
arvokas perinnemaisema.

Vuohtomäki, Alhon niit-
ty. Maakunnallisesti arvokas 
perinnemaisema. 

Pyhäsalmi: Maisema-
niitty, terveyskeskuksen se-
nioripuiston vieressä, Toipi-
laspolku.

Pyhäsalmi: Maisema-
niitty, Pyhäjärventien var-
ressa oikealla sahan alueen 
kohdalla. 

Bongaa myös Työnta-
lo Namon virittelemiä lin-
nunpönttöjä ympäri kylää 
ja kyliä!

Näille sivuille olemme koonneet parhaat tärpit tutustua Pyhäjärveen. Tutustuisitko tänä kesänä pyhäjärvisiin kulttuuri-
maisemiin? Mistä löytyy näkötorni? Missä pääsen pulahtamaan uimaan tai grillaamaan makkaraa? Vastaukset näihin ky-
symyksiin ja vinkkejä muista tutustumiskohteista seuraavilla sivuilla! 

Seikkaile Pyhäjärvellä

Kiikaroi kauas:
Pyhäsalmi, Tikkalansal-

mi: Näkötorni. Siltojen vä-
lissä rannassa. Kulku Leske-
läntienpään tai Lossinran-
nan kautta.

Lamminaho, Honkavuori: 
Näkötorni, tuulimylly. Jy-
väskyläntie 943.

Vuohtomäki, Mäenpään-
tie: Näkötorni.

Nähtävyydet ja luontokohteet

Reippaile koiri-
en kanssa:

Kirkonkylä, Korhosennie-
mi: koiraystävällinen luon-
topolku. Korhosenniemen-
tie.

Ruotanen: koirapuisto. 
Tornitie 4. 

Pyhäsalmi: Laitisentien 
koirakenttä, Pyhäjärven 
kennelkerhon jäsenille. 

Ihaile kulttuurimaisemia ja 
-kohteita:

     Rannankylä, Pajapetäjä. 
Vanha petäjä vuodelta 1641, 
jonka kylkeen seppä testan-
nut tekemiään teriä. Yksityi-
sessä pihassa Kauralantiel-
lä, saa käydä tutustumassa 
soittamalla Merja Liuskalle, 
p. 050- 52 82 988.

Pitäjänmäki, Hiskinpe-
täjä. Rauhoitettu iso petä-
jä. Lähes sokea Hiski Junell 
kulki noin sata vuotta sitten 
myymässä tekemiään pä-
revakkoja ja -kontteja kylil-
lä, tunnistanut kotiin Palo-
mäkeen vievän polunhaa-
ran maamerkkipetäjää sy-
liin koettamalla. Noin 10 km 
nelostieltä Pitäjänmäentien 
varressa vasemmalla. 

Suezin kylät: Jänismä-
en karsikkopetäjä. Keite-
leentie, Pyhäsalmesta päin 

tultaessa pari kilometriä en-
nen Suezintien risteystä oi-
kealla tienvarressa. Vaina-
jia vietäessä tehty merkintä 
puuhun, etteivät vainajat ta-
kaisin kotiin.

Vuohtomäki: Ukko-Pe-
täjä. Poikkeuksellisen koo-
kas jättöpuu. Noin 2,5 km 
Niinimäentietä Vuohtomä-
en suunnasta; Mansikka-
mäentien jälkeen oikealla, 
puiset opastekyltit. Petäjäl-
le luontopolku 1,5 km. 

Vuohtomäki, Ristimäen 
jalkakivi. Suuri jalkakivi, jo-
ka on kolmen kiven päällä 
ja sen alla mahtuu alla oles-
kelemaan. Vaivionperäntie-
tä noin 100 m. Komujärven-
tien risteyksen ohi, jolloin 
oikealla metsäautotie. Kivi 
metsäautotien varressa oi-

kealla noin 50 m tien alusta. 
Suezin kylät, 
Haapamäki: Rillankivi ja 
metsäpolku. Rillankivi on 
kolmen kunnan ja kolmen 
maakunnan rajapyykki. To-
dennäköisesti vanhin vie-
lä voimassa oleva historial-
lisen maakuntatason raja-
pyykki. Ollut 1400-luvulla 
idän ja lännen rajana. Met-
säpolku noin 5 km. Keite-
leentietä Pielaveden rajalle 
saakka, oikealla.

Suezin kylät: Kohisevan 
lähteet. Noin 3 km Suezin-
tietä Keiteleentien suunnas-
ta, oikealle liittymästä alas 
rantaan. Tien perällä ensim-
mäinen lähde, polkua etene-
mällä kaksi lähdettä.

Tutustu luontokohteisiin:    

Huomioitavaa!

• Pyhäjärven Sanomat ei vastaa mahdollisista virheis-
tä listassa. 

• Virheistä ja puutteista listalla voi ilmoittaa mirka.
kauranen@pyhajarvensanomat.fi. 

• Toivomme lukijoiden ilmoittavan kohteista erityi-
sesti kylillä, joilla ei ole toimivaa kylätoimikuntaa, 
niiden kylien osalta tiedot ovat vähäisimmät. Vink-
kaa meille oma suosikkikohteesi!

• Kohteissa liikkuminen omalla vastuulla ja omaa har-
kintaa käyttäen, Pyhäjärven Sanomat tai kohteiden 
ylläpitäjät eivät vastaa mahdollisista vahingoista.

• Kohteissa tulee liikkua jokamiehenvelvollisuuksia ja 
kunkin paikan sääntöjä noudattaen. On huomioita-
va että esimerkiksi kaikilla mainituilla uimapaikoilla 
ei ole välttämättä saatavilla pelastusvälineistöä eikä 
leväseurantaa. 

• Nuotiopaikkoja käytettäessä tulee huomioida mah-
dollinen metsäpalovaroitusaika ja omat roskat tu-
lee huolehtia roska-astiaan tai mikäli sellaista ei koh-
teessa ole, muuhun jätekeräyspisteeseen.

Tämän vuoden kesäkohdelistauksesta löydät uusia paikkoja tutustua Pyhäjärveen. Reportterimme Jopi 
Pyhäkäs kävi tutustumassa Rannankylän Ristimäen alta löytyvään jalkakiveen. 

LISTAN KOKOSI
MIRKA KAURANEN

Ota 
talteen! 

Pyhäjärven Sanomat on pyhäjärvinen yritys. 
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Jokikylä: Sillat, lintujen-
bongauspaikka. Jokikylän-
tien varressa.

Komu: Vähä-Komun 
kosteikko. Hirvimäentie 
136.

Pitäjänmäki: Iso Karsik-
koneva. Erittäin hyvin luon-
nontilassa säilynyt soiden-
suojelualue: Aapasuon lin-
nusto ja kasvillisuus on run-
sas. Elämäjärventien ja Pi-
täjänmäentien risteyksestä 
1,8 km kohdalta Hiidenky-
län suuntaan. Vasemmalle 

kääntyy metsäautotie. Ris-
teyksessä ei ole tienviittaa. 
Tie päättyy 3,1 km:n jälkeen. 
Suojelualue avautuu oikeal-
le, pohjoiseen. 

Parkkima, Ojakylä: Vit-
toudenjärvi. Suolammen 
linnusto. Haapajärven-
tietä reilut 10 km nelostiel-
tä. Käänny pohjoiseen ja aja 
noin kilometri. Oikealle läh-
tee polku, joka johtaa järven 
rantaan. 

Parkkima,   Nurmespe-
rä: Nurmesjärvi. Pääosin 

Kärsämäen puolella sijait-
seva Nurmesjärvi on yksi 
Oulun läänin merkittävim-
mistä ja kansainvälisesti-
kin arvokkaaksi luokiteltu 
vesilintualue. Järvellä pe-
sii monimuotoinen ja run-
saslukuinen linnusto. Ete-
lärannalla Nurmesniemes-
sä on lintutorni ja nuotio-
paikka. Haapajärventietä 
noin 12 km, käännytään oi-
kealle Parkkimajärventiel-
le, joka jatkuu Nurmesjär-
ventienä. Tietä ajetaan kaik-

kiaan noin 9 km, jonka jäl-
keen järvi näkyy etuvasem-
malla. Vasemmalla on Haa-
pasaarentienristeys, tie kier-
tää järven etelärantaa. Tätä 
tietä ajetaan noin kilometri, 
ja pian tien kuljettua vanhan 
pihapiirin halki, on oikealla 
pieni parkkialue. Siitä läh-
tevä polku johtaa noin 100 
metrin päässä olevalle lin-
tutornille. Paikalle voi ajaa 
myös Kärsämäen kautta.

Lohva: Haudanneva. 
Luonnontilainen rimpinen 

aapasuo. Kuuluu soiden-
suojeluohjelman täyden-
nykseen. Alueella tavataan 
useita uhanalaisia kasvila-
jeja ja linnusto on runsas. 
Alue on erittäin vaikeakul-
kuinen, mutta erinomainen 
retkikohde. Lohvanperän-
tietä kilometri Lohvanjoen 
jälkeen. Käänny vasemmal-
le Lamminperäntielle, aja 
4,9 km. Käänny vasemmal-
le Karjokankaalle. Aja 1 km. 
Käänny pienelle soratielle, 
jonka päästä pääset suoalu-

eelle.
Lohva: Lohvanjärvi. 

Lohvanjärvestä laskee Loh-
vanjoki ja toinen pienem-
pi puro. Järvi on linnuston 
suosiossa. Rannan tuntu-
massa metsä on kuollutta ja 
paljolti kelottunutta. Kään-
ny Valtasentieltä Lohvan-
tielle. Järvi avautuu noin 3 
km:n päässä oikealle. Loh-
vanjoki alittaa tien.

Bongaile lintuja: 

Lähde luontoretkelle:     

Hietakylä, Jokiniska. 
Polku Jokiniskalta Kup-
paalle, Jokikylälle. Hietaky-
läntie 418.

Pitäjänmäki: Vuorisalon 
kallio ja näköala. Pääosin 
Pihtiputaan puolella. Jyrkäl-
lä kalliolla maisema yli Rau-
danjärven ja Vuorijärven. 
Noin puolen kilometrin kä-
velymatkan päässä Haapa-
järven tiestä. Polku kalliolle 
lähtee maakuntien ja kun-
tien rajalta, rajalla sijaitse-
van levähdyslevikkeen ete-
läpäästä.

Latvanen, Parkonneva: 
Hiskinpolku. Noin 1,5 km 
pitkospuureitti suon poik-
ki. Nelostieltä Latvastentiel-
le, oikealle Rehulantielle. 
Käänny aina ensimmäisenä 
oikealle tulevasta tienhaa-
rasta (kolme kertaa) kunnes 
tie päättyy ja olet perillä. 

Latvanen: Pitkänkan-
kaan ulkoilu- ja retkeily-
alue.  Useita harjulaajentu-
mia, joista huomattavimmat 
ovat Hautaypäle ja Harju-

ypäle. Muinaisen rannan 
merkit voi löytää 195–200 
metrin korkeudesta. Haas-
kanypäle on ollut luotona 
meressä viimeisimmän jää-
kauden päättymisvaihees-
sa 9 000 vuotta sitten. Lat-
vastentietä vajaat 11 km, 
saavut Hiidenhovin majal-
le (vasemmalla, Latvasten-
tie 956), siitä lähtee polku-
reittejä harjulle. Samaan yh-
tenäiseen kokonaisuuteen 
kuuluvat myös osin Haapa-
järven puolella sijaitsevat 
Tervaneva ja Sivakkaneva. 
Huom! Alueella liikkumi-
sesta suositellaan ilmoitet-
tavaksi: Vartiosto Pitkäkan-
gas 029 957 3820

Hiidenkylä: Vitikkamäen 
luontopolku. Noin 7 km Su-
ezintietä nelostien suunnas-
ta tultaessa. Koko kierros 
on noin 9 km. Polun poh-
jois- tai eteläosan voi kier-
tää myös omana reittinään. 
Pohjoisosan pituus n. 6 km 
ja eteläosan pituus n. 4,5 
km. Suezintie 680.     

Suezinkylät: Niinikorpi. 
Lehtomainen valtion luon-
nonsuojelualue, alueel-
la mm. harvinaisia metsä-
lehmuksia. Suezintieltä ne-
lostien suunnasta noin 8,8 
km:n jälkeen kääntyy oike-
alle, Havukkamäentie. Tien-
risteyksessä on kyltti, Nii-
nikorven alue. Ajettuasi 1,8 
km oikealle erkanee trakto-
riura, jota pitkin kävellään 
200 metriä.

Suezinkylät: Lehtoniemi. 
Alueella kirkasvetinen ja ka-
laisa Haukilampi. Metsäpa-
lon jälkeen luonnonmukai-
sesti syntynyt lehtomet-
sä. Lehtoniemi on rauhoi-
tettu vanhan metsän alue. 
Suezintietä nelostien suun-
nasta 10 km, oikealla kylt-
ti Haukilampi. Risteyksessä 
on Lehtoniemen alue -kylt-
ti. Aja tietä noin 5 km. Kään-
ny vasemmalle Haukilam-
men suuntaan ja aja kilo-
metri. Järvi avautuu tien va-
semmalla puolella, metsä-
alue on sen pohjoispuolella.

Tutustu kulttuurirakennuskohteisiin:

Pyhäsalmi: Lossinrannan 
frisbeegolf-rata. Tikkalan-
tien päässä.

Lamminaho: Honkavuo-
ri. Frisbeegolfrata, purura-
ta. Jyväskyläntie 943.

Lamminaho: vanhan 
koulun luona urheilukent-
tä. Jalkapallomaalit, nur-

mikenttä.  Koulun osoite 
Pajalantie 77.

Hietakylä: Grilliranta. 
Lentopalloverkko. Hieta-
kyläntie n. 129.

Emolahti: Emolahti 
beach: Lentopalloverkko. 
Pellikantie 430.

Kirkonkylä: Leirikeskus. 

Lentopalloverkko. Pappi-
lantie 28.

Ruotanen: Ruokalan vie-
ressä lentopallokenttä. Tor-
nitie.

Pyhäsalmi: pesäpallo-
kenttä. Susitie 48.

Rannankylä: Niemelän-
ranta. Niemeläntie 30. St. 

Urheilu ja liikunta ulkona:

Nähtävyydet ja luontokohteet:

Nähtävyydet ja luontokohteet

Hietakylä: Maitolaituri. 
Grillirannan risteyksessä, 
Hietakyläntie, n. 129.

Suezin kylät: Maitolaitu-
ri. Keiteleentien ja Suezin-
tien risteyksessä.

Kirkonkylä: Perinnepi-
ha on maakunnallisesti ar-
vokas rakennetun kulttuu-
riympäristön kohde, jonka 
perinnepihakokonaisuu-
teen kuuluvat 1860-luvun 
savolais-pohjalainen talon-
poikaistyylinen maalais-
talo, 1640-luvun Kauralan 
savupirtti Rannankylästä, 
työläispirtti Jokikylän Kas-
kelanperältä, riihi ja paja. 
Verkkorannantie 57.

Kirkonkylä: Pyhäjärven 
pääkirkko. Avoinna tilai-
suuksien aikana, varmim-
min sunnuntaisin. Pyhäjär-
ventie 470.

Kirkonkylä: Kotiseutu-

museo Makasiini. Väentu-
van (Pyhäjärventie 372) jäl-
keen oikealla. Ei avoinna ai-
nakaan alkukesästä 2021.

Kirkonkylä: Kirkonkylän 
vanha raitti on maakunnal-
lisesti arvokas rakennetun 
kulttuuriympäristön alue, 
myös mm. Isopappila (leiri-
keskus), kotiseutumuseo se-
kä Pyhäjärven kirkko ja ta-
puli ovat maakunnallisesti 
arvokkaita rakennetun kult-
tuuriympäristön kohteita. 

Ruotanen: Kaivosalue 
on maakunnallisesti arvo-
kas rakennetun kulttuu-
riympäristön alue, josta 
erityisesti kaivostorni ja Le-
pikon vierasmaja ovat maa-
kunnallisesti arvokkaita ra-
kennetun kulttuuriympäris-
tön kohteita. Kaivoskylä on 
maakunnallisesti arvokas 
rakennetun kulttuuriympä-

ristön alue ja Ruotasen kou-
lu maakunnallisesti arvokas 
rakennetun kulttuuriympä-
ristön kohde. 

Pyhäsalmi: Pyhäsalmen 
alueella maakunnallises-
ti arvokkaita rakennetun 
kulttuuriympäristön koh-
teita ovat myös mm. Pyhä-
salmen rautatieasema (Ase-
matie 8), Pyhän Profeetta 
Eliaan rukoushuone (Vesi-
tornintie 15) ja Kansallis-
Meijeri-Osuuskunnan mei-
jeri (Vanha Pyhäjärventie 
10). 

Komu: Rautatieasema 
(Komuntie 299) on maakun-
nallisesti arvokas rakenne-
tun kulttuuriympäristön 
kohde. 

Uudehkoja maitolaitureita voit ihastella mm. Haapamäellä ja Hietakylällä. 
Vanhempia kunnossa pidettyjä maitolaitureita löytyy kyliltä myös!
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Patsaat ja muistomerkit:

Pyhäsalmi: Woimaa! 
Keskuskoulun pihalla. Py-
häjärven Mieswoimistelijat 
Woltti ry 1986. 

Pyhäjärvisen työn kun-
niaksi, lähellä yläympyrää. 
Väinö Komu 1991. 

Helena Takalon patsas, 
Makasiinitorilla. Antonio Da 
Cudan 2006.

Kaivoksen yliheittäjä 
1960-luvulta, alaympyrässä. 

Suuntaurat-muisto-
merkki rautatieasemalla, 
1989.

Pyhäjärven vaakuna 
kaupungintalon seinässä, 
vaakunan suunnitteli vuon-
na 1957 Ahti Hammar.

Olli Tikan muistomerk-

ki, kaupungintalon ylem-
män parkkipaikan läheisyy-
dessä. Alkuperäinen muis-
tomerkki v. 1952. 

Kirkonkylä: Kirkon alue:        
Muualle siunattujen 

vainajien muistomerkki, 
Jouko Mielonen. 

Karjalaan jääneiden 
vainajien ja kirkkomaitten 

muistomerkki. 1961. 
Vuoden 1918 valkoisten 

muistokivi, v. 1921.
Vuoden 1918 punaisten 

muistokivi, v. 1962.
Suomen sotien 1939 – 

45 muistomerkki, v. 1961, 
Esko Kananen.

Sankariristit. 270 san-
kariristiä sankarihauta-alu-

eella.
1939 – 1940 Pyhäjärvel-

lä kuolleitten kuhmolais-
ten muistokivi.

Kirkonkylä, Vanha Pyhä-
järventie:

Pyhäjärven toisen kir-
kon muistomerkki, Alfred 
Heinonen v. 1953. Jatkolan-
tien risteyksen kohdalla va-

semmalla Vanhan Pyhäjär-
ventien varressa.

Pyhäjärven toisen hau-
tausmaan Jumalanpellon 
muistomerkki.  Noin Van-
ha Pyhäjärventie 400, viit-
ta ”Vanha hautausmaa” va-
semmalla.

Uinti, veneily, kalastus:
Lossinranta, Tikkanlan-

tien päässä: uimaranta.
Korhosenniemi, Korho-

senniementie: uimapaikka.
Kirkonkylä: koiraystä-

vällinen uimapaikka, lai-
turi. Verkkorannantie 57.

Kirkonkylä, Leirikeskus: 
Uimapaikka ja laituri, ei 
käytettävissä tilaisuuksien 
aikana.

Emolahti, Emolahti 
beach: venevalkama, ui-
maranta, uimakopit, WC, 
leirintäalue palveluineen. 
Pellikantie 430.

Suezin kylät, Marjonie-
mi: Veneenlaskupaikka, 
venevalkama, uimapaik-
ka, leirintäalue palvelui-
neen. Lomakyläntie 178.

Ruotanen, Paloallas: ui-
mapaikka. Tornitie.

Ruotanen, Pumppuran-
ta: uimapaikka, veneval-
kama. Mainarintie.

Kuusenmäki: Viitamont-
tu. Lähdepohjainen uima-
paikka. Kuusenmäentietä 
Aholantien jälkeen vasem-
malle, ampumaradan lähei-
syydessä.

Hiidenkylä, Kutrinnie-
mentie: uimapaikka, uima-
kopit, veneenlaskupaikka, 
venevalkama, WC.

Lamminaho, Tuoriniemi: 
uimaranta, WC, rantautu-
mispaikka, venevalkama. 
Järveläntie.

Hietakylä, Grilliranta: Ui-

maranta, pukukopit, WC, 
veneidenlaskupaikka. Hie-
takyläntie n. 129.

Parkkima, Jokisuu: 
27-tieltä Haapajärventien 
varressa Itärannan risteyk-
sen jälkeen oikealla. Uima-
paikka, veneenlaskupaik-
ka.

Parkkima, Itärannantiel-
lä Luotorannan jälkeen Pe-
täjälahti: uimapaikka, ve-
nevalkama.

Komu, Matinlahti: venei-
denlasku, uimapaikka. Ko-
muntie, n. 193.

Rannankylä, Vaivionran-
nantie: Vaivionranta eli Tuk-
kiranta. Uimapaikka, vene-
ranta.

Rannankylä, Niemelän-
ranta: uimaranta,veneiden 
laskupaikka. venelaituri.

Vuohtomäki, Petäjikkö-
rannantie: Petäjikköranta. 
Uimapaikka, WC, veneen-
laskupaikka, venevalka-
ma.

Suezin kylät, Suezin-
tie, noin 3 km Keiteleen-
tien suunnasta, Lahdenjo-
ensuu: uimapaikka, sou-
tuvene vapaassa käytössä.

Niemelänranta, Nieme-
läntie: uimaranta, venelai-
turi, veneenlaskupaikka, 
satama.

Emoniemi, Kalasatama: 
Veneenlaskupaikka, kala-
satama, satama, WC. Kala-
satamantie 69.

Jokikylä, Kupas: venei-
denlasku, kalastus, kesä-
kioski auki perjantai-iltai-
sin syksyyn saakka. Koulu-
tie 101.

Hietakylä, Jokiniskan 
taukopaikka: veneenlasku-
paikka. Hietakyläntie 418.

Kirkonkylä, Pappilanran-
ta: veneranta. Pappilantie/ 
Korhosenniementie.

Suezin kylät, Kohiseva: 
Veneenlaskupaikka, uima-
paikka, WC.

Pyhäsalmi, Hotellinran-
ta: Veneenlaskupaikka, sa-
tama. Tikkalantie 2.

Pyhäsalmi, Ikosenlahti: 
Veneenlaskupaikka, sata-
ma. Alustie.

Pyhäsalmi, Hotellinran-
ta: Risteilylaiva m/s Ahti. 
Tikkalantie 2. 

Liikuntaa ja kalastusta

Kalastusluvat: 
www.kalakortti.com, Py-

häsalmen Auto- ja traktori-
huolto Seo, Köpsintie 2.

Kohteet saaris-
sa:

Selkäsaari: uimaranta, 
venevalkama.

Parvialansaari: veneval-
kama.

Pietarsaari: venevalka-
ma, WC.

Lake golfkenttä ja mini-
golf-rata.

Kirkonkylä: Väentuvan 
luona urheilukenttä. Nur-
mikenttä, jalkapallomaalit, 
frisbeekorit. Likoniemi 7. 
(Yleisö-WC Väentuvan pää-
dyssä auki kentän käyttäjil-
le.)

Rannankylä: Kuntorata. 
Keiteleentie 739.

Jokikylä: Kuntorata. Jo-
kikyläntie 165. 

Niinimäki: Kuntorata. 
Niinimäentie 573.

Parkkima: Kuntorata. 
Sarvelantie 6.

Kuusenmäki: Kuntorata. 
Alkaa Seurantalon nurkalta 
ja jatkuu Liittoperäntien yli 
toiselle puolelle. Kuntorataa 
saa käyttää kesällä ratsas-

tukseen. Liittoperäntie 40.
Pyhäsalmi: Urheilukent-

tä ulkoliikuntavälinei-
neen. Ikärit, lasten urhei-
lukilpailut keskiviikkoisin. 
Ks. Pohdin Viikkomuistio. 
Tunturitie 3. 

Pyhäsalmi: Lähiliikun-
ta-alue Keskuskoulun pi-
halla. Moninpelialue, pan-
na-areena, parkour-rata.

Pyhäsalmi: Senioripuis-
to terveyskeskuksen luona. 
Toipilaspolku 1. 

Ruotanen: Urheilukent-
tä ja kuntorata, pituushyp-
pypaikka, nurmikenttä ja 
jalkapallomaalit. Malmi-
tie 1. 

Pyhäsalmi: Pellikantien 
kuntorata ja -portaat. Pel-
likantien päässä. 

Latvanen, Pitkäkangas: 
polkujuoksureitit. Reitin 
lähtöpaikka 200m Hiiden-
hovilta (Latvastentie 956) 
Pyhäjärvelle päin. Alueel-
la 5,7 km ja 9,3 km polku-
juoksureitit. Huom! Alueella 
liikkumisesta suositellaan il-
moitettavaksi: Vartiosto Pit-
käkangas 029 957 3820.

Kuusenmäki: Ampuma-

rata. Savikiekkojen haulik-
koammuntaa to ja su noin 
klo 18. Kuusenmäentie, 
Aholantien jälkeen vasem-
malla. 

Jokikylä. Ampumarata. 
Kuusilehdontie 300.

Niinimäki. Ampumara-
ta. Niinimäentie 573.

Frisbeegolfia pääsee pelaamaan Lossinrannassa tai Honkavuorella. 

pyhajarvensanomat.fi
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Grillipaikat, laavut, autiotuvat:

Hietakylä: Hyötyjäte-
asema. Avoinna ma – la klo 
10:00 – 17:00. Vaskikellon-
tie 12. Oteaan vastaan tavan-
omaisten keräystuotteiden 
ohella myös mm. akut, lam-
put, muovi, kyllästetty puu, 
puutarhajäte, rakennus- ja 
purkujäte, sekajäte, sähkö-
laitteet ja vaarallinen jäte.

Ekopisteet:
Hietakylä, ABC Pyhäjär-

vi, Liiketie 2. Kartonki, lasi, 
pienmetalli.

Hietakylä, Vaskikello. 
Vaskikellontie 420. Lasi, pa-
peri, pienmetalli.

Kirkonkylän urheilukent-
tä, Likoniemi 7. Lasi, pien-
metalli, paperi.

Hiidenkylä: ent. kaupalla 
Hyvösentie 2. Lasi, pienme-
talli, paperi.

Ruotanen, Tornitie 3. 
Kartonki, paperi, lasi, pien-
metalli.

Rannankylä, Ranta-Ras-
ti, metalliromunkeräys. Kei-
teleentie 762.

Emolahti, Pellikantie 
430. Lasi, pienmetalli, pa-
peri

Pyhäsalmi:
Makasiinitori, Antintie 4. 

Kartonki, lasi, pienmetalli, 
paperi, vaatteet.

K-Market Pyhäjärvi, Ol-
lintie 9. Kartonki, lasi, pien-
metalli, paperi.

S-Market Pyhäjärvi, Ol-
lintie 12 – 14. Kartonki, la-
si, pienmetalli, muovi, vaat-
teet.

Pyhäsalmen Auto- ja 
Traktorihuolto Seo, Köpsin-
tie 2. Lasi, paperi, pienme-
talli.

Halpa-Halli, Mustapar-
rantie 1.Kartonki, lasi, pien-
metalli, paperi, vaatteet.

Muksuteekin luona, Tun-
turitie 23 (Naapurintien 
puolella). Lasi, pienmetalli.

Lamminaho: Paperinke-
räyspiste Hiisituvantien var-
ressa, Jyväskyläntie 943.

Lohvan kylätalo, paperin-
keräyspiste. Hautalantie 12. 

Kuusenmäen Seurojenta-
lo, paperinkeräyspiste. Liit-
toperäntie 40. 

Hiidenkylä, Tervajoki, 
Kähöntie: Leikki-Hiitolan 
luona laavu, siltoja pitkin 
pääsee Tervalahden puolel-
le grillikodalle. 

Hiidenkylä, Tervajoki, 
Tervalahti: Kutrinniemen-
tie: grillikota.

Hiidenkylä, Vitikkamäen 
luontopolku, grillipaikka, 
kaksi laavua. Suezintie 680.

Hiidenkylä, Pitkäkangas: 
Hiidenhovin laavu. Latvas-
tentie 956.

Lamminaho, Tuoriniemi: 
grillikatos. Järveläntie

Lamminaho, Hiisitupa: 
laavu näkötornilla. Jyväs-
kyläntie 943.

Kirkonkylä, Pappilan-
ranta/ Korhosenniementie: 
grillikatos.

Kirkonkylä, Väentupa: 
nuotiopaikka. Pyhäjärven-
tie 372.

Kirkonkylä, Korhosen-
niemi: grillikota. Vuokrat-
tavissa kirkkoherranviras-
tosta. Korhosenniementie.

Kirkonkylä, Leirikeskus: 
grillikatos. Käytöstä sovit-
tava kirkkoherranviraston 
kautta. Pappilantie 28.

Hietakylä, Hietakyläntie, 
Grilliranta: Grillikatos. Hie-
takyläntie n. 129.

Hietakylä, Jokiniska, 
grillikota. Hietakyläntie 
418.

Jokikylä, Kupas laavu, 
grillikota. Koulutie 101.

Jokikylä, laavu kuntora-
dan yhteydessä. Jokikylän-
tie 165.

Lohva, kylätalo: grillika-
tos. Hautalantie 12.

Lohva, Siirinvuorentie: 
grillikatos.

Kuusenmäki, Ampuma-
radalla/Viitamontulla gril-
likatos. Kuusenmäentieltä 
Aholantien jälkeen vasem-
malla.

Ruotanen, Pumppuran-

ta: grillipaikka. Mainarintie.
Komu, Matinlahti, grilli-

katos. Komuntie n. 193.
Rannankylä, Vaivionran-

ta/Tukkiranta: grillikatos, 
laavu. Vaivionrannantie.

Rannankylä, Vaivionran-
ta: karavaanareille mahdolli-
suus yöpyä (puskaparkki).

Vuohtomäki: Näkötornil-
la grillikota. Mäenpääntie.

Vuohtomäki, Petäjikkö-
rannassa grillikota. Petäjik-
körannantie.

Suezin kylät, Lahdenjo-
ensuu: grillikatos. Suezin-
tie.

Rillankivi, Haapamäki: 
grillipaikka, laavu, wc.

Latvanen, Parkonneva: 
Hiskinpolku. Grillikota. Ne-
lostieltä Latvastentielle, oi-
kealle Rehulantielle. Käänny 
aina ensimmäisenä oikealle 
tulevasta tienhaarasta (kol-
me kertaa) kunnes tie päät-
tyy ja olet perillä.

Suezin kylät, Kallionie-
men varaustupa, voi vuok-
rata kaupungin neuvonnas-
ta. Laavu, grillikatos. Ollin-
niementie. 

Lohva: Vihtasaari, au-
tiotupa. Vihtanevan kes-
kellä, metsäsaarekkeessa. 
Kettukankaan metsäautio-
tieltä, noin 600 m tien alus-
ta, lähtee tuvalle Vihtakan-
kaan kautta kulkeva 1,5 km 
mittainen polku, suo pitkos-
tettu.

Kirkonkylä, Väentuvan 
leikkipaikka. Pyhäjärven-
tie 372.

Komu, Matinlahti. Kiikut 
ja kiipeilyteline. Komuntie 
n. 193.

Rannankylä: Niemenlän-
rannan leikkikenttä, Nie-
meläntie 81.

Hiidenkylä, Tervajoki, 
Kähöntie: Leikki-Hiitola.

Ruotasen leikkikenttä: 
Raappatie 5.

Ruotasen entisen koulun 
pihalla leikkitelineitä, Tor-
nitie 1.

Pyhäsalmi:

Vesitornin leikkipuisto 
Touhula, Vesitornintie 2.

Puistotien leikkikenttä, 
Puistotie 18.

Harjutien leikkikenttä, 
Harjutie 6.

Ransuntien leikkikenttä, 
Ransuntie 2.

Tikleenintien leikki-
kenttä, Tikleenintie 7.

Kärkkäisentien leikki-
kenttä, Kärkkäisentie 12 
–14.

Seurakuntakeskuksen 
leikkipuisto, Oikotie 6. 
Avautuu kesällä 2021.

Leikkipuistot ja leikkikentät:

Hiidenkylä, HiidenOrava, 
kylätalo, vuokrattavissa ky-
läyhdistyksen kautta. Huitu-
kanniemi 18.

Lamminaho: Honka-
vuori, Hiisitupa, kylätalo. 
Vuokrattavissa Lammina-
hon Ahton kautta. Jyväsky-
läntie 943.

Kirkonkylä: Korhosen-
niemi. Kirkkoherranviraston 
kautta vuokrattava mum-
monmökki savusaunoi-
neen. Korhosenniementie.

Kirkonkylä: Kyläsauna 
vuokrattavissa, yleiset sau-
navuorot torstaisin. Kyläyh-
distys vuokraa. Verkkoran-
nantie 57.

Kirkonkylä, Väentupa, 
kylätalo. Vuokrattavissa ky-
läyhdistyksen kautta. Pyhä-
järventie 372. 

Kirkonkylä, Perinnepiha, 
perinnetalo. Vuokrattavis-
sa kaupungin yhteispalve-
lupisteen kautta. Verkkoran-
nantie 57

Lohvan vanha koulu, ky-
lätalo. Vuokrattavissa ky-
läyhdistyksen kautta. Hau-
talantie 12.

Kuusenmäki, Seurojenta-
lo, kylätalo. Vuokrattavissa 
kyläyhdistyksen kautta. Liit-
toperäntie 40.

Kirkonkylä, Leirikeskus. 
Vuokrattavissa tietyin eh-
doin kirkkoherranviraston 
kautta. Pappilantie 28.

Suezin kylät: Kallionie-
men varaustupa, voi vuok-
rata kaupungin neuvonnas-
ta. 

Ruotanen: Halkomako-
ne. Vuokrattavissa kyläyh-
distyksen kautta.

Ekopisteet:

Vuokrattavana kylillä:

Kohteet 
saarissa:

Pietarsaari, laavu, grilli-
kota.

Selkäsaari, autiotupa, 
grillipaikka.

Parvialansaari, grillipaik-
ka, laavu.

Hämeensaari, tulipaikka.
Honkasaari, grillipaikka.

Grillausta ja leikkiä

KARINIEMEN
Gourmet 
kananpojan paistileikkeet
500 g (7,98/kg)

399
RS  Ilman Plussa-korttia 

4,99 rs (9,98/kg)

Ilman Plussa-korttia
 3,35 pkt (6,70/kg)

VALIO
Voi normaalisuolainen 
500 g (4,98/kg) 
Rajoitus 2 pkt/talous

249
PKT

-25%
PLUSSA-KORTILLA

-20%
PLUSSA-KORTILLA

Tämä ruoka syntyy pienellä 
vaivalla! Yhdistä samaan vuokaan 

paistileikkeet, klementiinit ja 
sipulit ja uuni hoitaa loput.
Katso resepti k-ruoka.fi tai 

K-Ruoka-sovellus.

KLEMENTIINIKANA

Katso resepti 
k-ruoka.fi tai

K-Ruoka-sovellus.

APPELSIINI- 
SALAATTI

FAZER
Herkuttelujäätelöt 
480 ml (6,94/l)

1000
3 KPL Ilman Plussa-korttia

 4,65 kpl/ (9,69/l)
-28%

PLUSSA-KORTILLA

3
KPL

Appelsiini
Espanja

100
KG

Idared omena
Puola

059
KG

TARJOUKSET VOIMASSA TO-SU 18.-21.3.2021

LOPPUVIIKON EDULLISET TARJOUKSET

Ollaanko Facebook-kavereita?
kmarketsuomi

Avoinna Ma-La 7-21 Su 9-21
K-Market Pyhäjärvi
08 7727800 arto.makimartti@k-market.com
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Burgeria ja
 pizzaa mukaan 

kaupparei
ssulla! 

Kauppa on auki MA-LA 7-21,  SU 9-21, Tervetuloa!

Kaikki kesäe
väät 

K-Market Pyhäjärvest
ä! Mainari Takeaway

MA-LA klo 11-20.30
Otamme vastaan myös 

puhelintilauksia! 
Soita 08-7727800
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PYHÄJÄRVEN KIRJAS-
TON Tarja Komun mu-
kaan ihmiset tarttuvat ke-
sällä herkästi harrastamis-
ta tukevaan kirjallisuuteen.

– Esimerkiksi grillaamis-
ta, valokuvausta ja puutar-
hanhoitoa käsittelevät kir-
jat kiinnostavat kesäisin. 
Kevyemmän kesälukemisen 
ohella lainataan myös elä-
mäkertoja sekä dekkareita.

Lapsillekin löytyy kirjo-
ja, jotka voi liittää osaksi ke-
säpuuhiin.

– Meiltä löytyy erilaisia 
luonto- ja kalastusaihei-
sia kirjoja, jotka innostavat 
varmasti tutkimaan luon-
toa. Näinä aikoina ei haa-
veilla ulkomaanmatkoista 
vaan kesä vietetään lapsi-
en kanssa kotona. Juuri sik-
si tällaiset kirjat voivat tuoda 
lisää mielenkiintoa yhdessä 
touhuamiseen.

KAUNOKIRJALLISUUDEN 
PUOLELTA Komu nostaa 

esille klassisia, kaikille tut-
tuja kirjailijoita.

– Tove Janssonin Ke-
säkirja on aina hy-
vä valinta – kuin 
myös Astrid 
Lindgrenin 
tuotanto. 
Myös Väi-
nö Riiki-
län Pert-
sa ja Kilu 
-teosta voi-
si suositella, 
sillä siitähän on 
valmistumassa elo-
kuvakin.

Komu vinkkaakin käväi-
semään kirjastolla ja etsi-
mään itselleen kesäkirjan. 

– Jokaiselle löytyy kyl-
lä jotakin. Kevyttä lukemis-
ta ovat vaikkapa sarjakuvat. 
Ne ovat aina kova sana.

Joonas Kärkkäinen

Kesälukemista
Kesä on hyvää aikaa kirjojen lukemiselle. Jot-
kut tykkäävät lukea ulkona hyvässä säässä, ja 
lukuharrastus pelastaa myös sateisen päivän. 
Mitäs tänä kesänä kannattaisikaan lukea?

Ihmiset tarttu-
vat kesällä herkästi 
harrastamista tuke-

vaan kirjallisuu-
teen.

 Lapsille löytyy kirjastosta oma kesäkirjahylly.

Hinnat voimassa 1.6.-31.7.2021, ellei toisin mainita 
S-MARKET PYHÄJÄRVI JA KIURUVESI

Atria
Kanan sisäfileevarras
hunaja, 400 g (14,88/kg)

Kotimaista
Kirjolohifilee
ruodoton, n. 700 g

Savo-Karjalan
Liha
Porsaan 
kasslerpihvi 3 kpl
Smoky BBQ, 410 g 
(12,07/kg)

HK
Kabanossi 
Original 
400 g (5,48/kg)

595

1390

219Fazer
Domino Mansikka täytekeksi
350 g (9,40/kg) 329

129Pingviini 
Vanilja kermajäätelö
1 l329

Meira
Kulta Katriina kahvit 
450-500 g 
(7-31-6,58/kg)
SJ tai PJ
Perinteinen, Luomu ja Tumma
Ei erikoissekoitukset

kg

grilliin tai 
pannulle

Kesän herkut

995Coca-Cola 15 x 0,33 l
4,95 l (1,56/l)
 (sis. 7,70 + pantit 2,25)

495
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– MÖKILLÄ ei tarvitsisi koko ajan 
puuhastella, mutta me keksimme 
aina jotain projekteja. Emme ole 
sellaisia ihmisiä, että vain oleili-
simme ja ottaisimme aurinkoa, 
Sisko Sillanpää kertoo.

PARISKUNTA ETSISKELI mök-
kiä pari vuotta, he kävivät katso-
massa tarjontaa Oulujärvellä ja 
meren rannikollakin. Veijo Han-
nula bongasi Pyhäjärven Hiiden-
kylässä myynnissä olleen hirsi-
mökin.

– Tultiin ja ihastuttiin heti tä-
hän. On metsäinen rinnetontti jär-
ven rannalla ja meille kahdelle ih-
miselle hyvän kokoinen mökki, 
Veijo sanoo.

MATKAA KOTOA on reilut 90 ki-
lometriä, eli mökki ei ole liian kau-
kana. Nelostietä pitkin mökkimat-
ka sujuu joutuisasti.

– Täällä tuntuu, että on sivis-
tyksen äärellä eikä syvällä korves-
sa. Matkustelemme Etelä-Suo-
messa aika paljon ja tästä on kiva 

jatkaa matkaa, Sisko sanoo.

SISKON JA Veijon mielestä Py-
häjärvi on hyvä paikkakunta lo-
ma-asukkaiden kannalta. On hy-
vät ulkoilumaastot ja retkeilykoh-
teita, marja- ja sienipaikkoja sekä 
kalaisa järvi.

– Toritapahtumissa 
olemme käyneet, ne 
ovat mukavia. Muu-
ten riittää, että on 
kauppa, apteekki, 
puutarha ja tans-
silava, Sisko ker-
too.

Mökiltä on sa-
man verran mat-
kaa Pyhäsalmeen ja 
Pihtiputaalle. Kum-
massakin paikassa käy-
dään ja joskus vaihtelun vuok-
si asioidaan Haapajärvellä.

HIIDENKYLÄN RANNALLA on 
rauhallista, voi kuunnella linnun-
laulua ja muita luonnon ääniä, ja 
ukonilmatkin kiertävät mökkipai-

kan. Lähistöllä pesii joutsenpari, 
joka tuo poikueensa näytille mök-
kirantaan. Orava on tontin vakio-
asukas ja viime kesänä oli koti-
jäniskin. Peuroja on joskus näh-
ty jäällä. Supikoirakin asuu lähi-
maastossa.

Keväällä teeret kukertavat ja pi-
tävät menojaan jäällä. Nii-

den tekemiä siivenjäl-
kiä Sisko ja Veijo ih-

mettelivät, kunnes 
hoksasivat yhdis-
tää ne teerten soi-
dinmenoihin.

METSÄSTYSTÄ 
HARRASTAVA 

Veijo Hannula on 
huomannut, että Hii-

denkylän hirvet osaavat 
harhauttaa metsäkoiria jahti-

aikaan. Koira jäljittää hirveä kape-
an kannaksen kautta lähisaareen, 
josta hirvi sitten ui mantereelle.

Veijo kalastaa Pyhäjärvellä ym-
päri vuoden. Verkkoon ui ahve-
nia, kuhia, haukia, siikoja, matei-

ta ja muutaman kerran on tullut 
taimenkin. Kalaa pakastetaan tal-
veksi. Vakuumiin pakattuna kaloja 
mahtuu pakkaseen paljon.

TALVIASUTTAVA MÖKKI läm-
piää sähköllä. Ilmalämpöpumpun 
voi ajastaa kotoa lähtiessä ja niin 
mökki on lämmin heti tullessa. 
Tien aurauksen mökkiläiset kus-
tantavat porukalla.

Ensimmäisenä koronakeväänä 
pariskunta vietti pitkiä aikoja mö-
killä. Sisko teki etätöitä. Molem-
mat ovat ammattipuolen opetta-
jia, mutta Veijo on jo päässyt eläk-
keelle.

SISKON JA Veijon kädenjälki nä-
kyy mökkipalstalla. He ovat puu-
hanneet muun muassa lisää teras-
sia, laiturin, pihakiveyksiä, kukka-
penkkejä ja kasvihuoneen. Seuraa-
va projekti on terassien muutta-
minen yksitasoiseksi. Tulee isom-
pi tanssilattia, lisää tilaa pariskun-
nan tanssiharrastukselle.

– Kyllä joskus pyörähtelemme 

terassilla. Tiistai-iltaisin on kiva 
kipaista Pyhäsalmen lavalle. Mar-
joniemi on lähellä ja sieltä kuuluu 
karaokelaulua. Olemme käyneet 
sielläkin tanssimassa, tanssia har-
rastavat mökkiläiset kertovat.

Kirsi Haapea

Pyhäjärven rannalta on löytynyt juuri sopiva lomapaikka pulkkilalaisille Sisko Sillanpäälle ja Veijo Hannulalle. He ovat viettäneet vapaa-ajat siellä 
jo kymmenisen vuotta.

Mökillä joka viikonloppu

Rinnetontti ja sopivan kokoinen uudehko mökki viehättivät lomapaikkaa etsinyttä pariskuntaa.

Täällä tuntuu, että on Täällä tuntuu, että on 
sivistyksen äärellä eikä sivistyksen äärellä eikä 

syvällä korvessa.syvällä korvessa.
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Maa- ja vesirakennus

TUOHIMAA Oy
08 781 405               0400 687 850

OSTAMME / NOUDAMMEOSTAMME / NOUDAMME
• romuautot• romuautot

• metalli- ja rautaromut• metalli- ja rautaromut
• rekisteristäpoistot• rekisteristäpoistot

• romutustodistukset• romutustodistukset

0400 515 088
Toimipisteet: Oulainen, Pyhäsalmi

PELLON PIENNAR -PÄIVÄ PYHÄJÄRVELLÄ! 
AJANKOHTAISTA MANSIKAN VILJELYSTÄ 
NYT ASIAA LANNOITUKSESTA JA BIOLOGISESTA 
KASVINSUOJELUSTA MANSIKAN AVOMAA- JA 
TUNNELITUOTANNOSSA 9.6.2021 klo 12 – 15! 

Saamme tutustua Ilpo ja Ilkka Korholan (Toivolantie1, 
Pyhäsalmi) marjatilaan PAIKAN PÄÄLLÄ! 
Tilaisuuteen pääsevät mukaan 25 nopeinta 
ilmoittautunutta. 
 
Tapahtumassa mukana alansa huiput/ 
Wilhelmiina KALLIO, IPM marjapromoottori, Biotus Oy  
Raija ROOS, Sales Manager, Yara Suomi Oy 
 
Tilaisuus kuvataan ja aineisto tallennetaan hankkeen sivulle.  
63 Degrees North – Pohjoisen erikoiskasvit €uroiksi – Haapave-
den-Siikalatvan seutukunta (haapavesi-siikalatva.fi ) 

Ilmoittautumiset 8.6.2021 mennessä/ 
projektipäällikkö Kirsti Voho, kirsti.voho@hspseutukunta.fi  

Tilaisuuden järjestää 63 Degrees North – Pohjoisen erikoiskasvit 
€uroiksi -hanke, Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä. 
Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin. Tapahtuma on kaikille avoin 
ja maksuton. Kyseessä viimeinen hankkeen järjestämä tapahtuma – 
hanke päättyy.

TENHUSEN MAANSIIRTO

• MURSKEET 
• SORAT 
• HIEKAT 
• MULTA 

• SEPELIT 
• LUONNONKIVET 

• KAIVINKONETYÖT

TENHUSEN MAANSIIRTO JA KULJETUS OY

040 743 9816
0400 581 315

www.tenhusenmaansiirto.� 

Velj. Kärkkäinen
040 719 5931

KAIKKEEN 
RAKENTAMISEEN

• hiekat • murskeet • mullat • sorat • sepelit • kivet

Maansiirto

Marjoniementie 15              044 540 0008     0400 643 980

PYHÄSALMEN JÄTEKULJETUS
K. Saastamoinen

P. 0400-513 608

• lika ja viemärikaivojen tyhj.
• vaihtolavapalvelu • talousveden ajo

• Hiab-työt ja kuljetukset
• koneen ym. kuljetukset • kolari- ym. 

autojen hinaukset  Myös viikonloppuisin

 

Pyhäjärven Sanomien 
digitilaus 

kätevästi mukaasi 
tien päälle!

Kesätarjouksena Kesätarjouksena 4,904,90€ /kk€ /kk
Tilaa: pyhajarvensanomat.fi 

Tarjous voimassa kesäkuun loppuun saakka.

Norm. 6,90€
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Mukavaa kesää! Heippatirallaa 
minkälainen tämä nyt sitten on 

JUNNU KERTOO aiemmin 
harrastaneen streetfighter-
tyyppisiä moottoripyöriä. 
Harley Davidson -innostus 
syttyi nelisen vuotta sitten.

– Silloin päätin, että ko-
vaa ajaminen saa riittää ja 
aletaan ajamaan rauhalli-
semmin. Niinpä ostin Har-
rikan. V-moottorit ovat aina 
viehättäneet aina.

TÄMÄN KESÄN tavoittee-
na Junnulla on saada pyörä 
ajokuntoon, että pääsee ko-
koontumisajoihin. Pyöräi-
lyharrastusta varjostaa kui-
tenkin työt Ruotsin Jäl-
livaarassa, missä 
Junnu kulkee 
joka toinen 
viikko.

– Tänä 
kesänä tus-
kin pääsee 
enempään 
kuin pariin 
ajoon, sil-
lä kaikki ko-
koontumisajot 
ovat niillä viikoilla, 
kun olen töissä.

AJANKÄYTTÖ KUULUU 
olevan kortilla myös vapaa-
viikoilla.

– Perhe tulee ensin ja sit-
ten vasta harrastushommat. 
Kun on kolmevuotias tena-
va, niin vietän sen kanssa 
vapaaviikoilla päivät – il-

taisin ehtii joskus harrasta-
maan.

JUNNU KERTOO rakenta-
vansa pyöräänsä kolmatta 
kertaa uudelleen.

– Nyt saa sitten olla vii-
meinen kerta, hän toteaa 
virnuillen.

TÄLLÄ KERTAA pyörä teh-
tiin runkomuutoksen takia 
uudestaan.

– Oli tarkoitus tehdä 
muutenkin tällainen Swe-
dish style chopper, niin sit-
ten selvisi vielä hiekkapu-

halluksessa, että run-
ko oli murtunut. 

Toinen syy ra-
kentamiseen 

oli se, että 
täytyi saa-
da isompi 
tankki.

JUNNUL-
LA ON it-

sellään kol-
me luottotoimit-

tajaa, joilta hän saa 
tarvitsemansa osat pyörän 
rakentamiseen.

– Tällä kertaa osia on ka-
teltu pikkuhiljaa läjään. Li-
kipitäen viime talvena oli 
kaikki kasassa, niin ruettiin 
tekemään tuota pyörää taas.

HARRASTAJAN MUKAAN 
osien löytymisen helppous 

riippuu lompakon paksuu-
desta.

– Rahaa, kun on niin 
saa mitä vain. Periaattees-
sahan tähän menee kaikki 
rahat niin kuin harrastuk-
siin yleensäkin – omat, lai-
natut ja varastetut, Junnu 
vitsailee.

AJOKAUDEN KILOMET-
RIMÄÄRÄ riippuu Junnun 

mukaan monista asioista.
– Siinä on monta kysy-

mysmerkkiä. Pysyykö pyö-
rä läjässä ja kerkeääkö aja-
maan? Edelliset vuoden on 
ollut poikkeuksellisen vähä 
kilometrisiä, kun on ollut jo-
takin paskana, että riippuu 
vähän tilanteesta – rahan ja 
vapaa-ajan mukaanhan sitä 
mennään, hän nauraa.

PISIMMÄT KILOMETRIT 
ovat rullaantuneet mittariin 
edelliskesänä.

– Viime kesänä ajoin 
Ruotsiin, sieltä Rukalle ja 
takaisin kotiin.

TÄNÄ KESÄNÄ suunni-
telmissa on myös pidempi 
reissu.

– Olisi tarkoitus ajaa Poh-
jois-Ruotsiin ja sieltä Poh-

jois-Suomen kautta Itä-Suo-
meen, mutta saas nähdä, 
hän tuumailee.

TYÖMATKALLE HÄN ei 
kuitenkaan pyörällä lähtisi.

– Töihin pitää kuitenkin 
päästä, niin autolla varmaa 
kannattaa kuitenkin men-
nä. Tai no mikäs siinä – va-
raa vapaa viikon verran ajo-
aikaa eli käy kalsarit pese-

Pysyykö pyörä läjässä ja kerkeääkö ajamaan? 
– Junnun harrastuksessa on monta muuttujaa
Juho ”Junnu” Laitinen on harrastanut mootto-
ripyöräilyä teiniajoista lähtien. Harrastus kään-
tyi Harrikoiden suuntaan vuonna 2017. Moot-
toripyöräharrastuksessa vain pienen osan ajas-
ta saa nauttia ajelusta – onhan ajokausikin niin 
lyhyt. Iso osa ajankäytöstä kuluu pyörän kun-
nostukseen ja rakentamiseen. Harrastus vaatii 
pitkää pinnaa ja huumorintajua. Lisäksi harras-
tukseen kuuluu kerhotoiminta. Junnu kuuluu 
Rigidheads MC North -moottoripyöräkerhoon.

Moottoripyöräharrastuksessa rassaaminen ei lopu koskaan. Junnu kertoo, että myös Rigidheads MC North- kerhon jäsenet ovat jeesanneet projek-
tissa tarvittaessa. 

Tähän harrastuk-
seen kuuluu, että 

kaikenlaista saattaa 
sattua.

Junnun harrikka on rakennettu uudelleen kolmeen kertaan. Projektikuvat: Junnu Laitinen. 
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Pyhäjärven Sanomat on pyhäjärvinen yritys.

Pysyykö pyörä läjässä ja kerkeääkö ajamaan? 
– Junnun harrastuksessa on monta muuttujaa

MOOTTORIPYÖRÄKERHON VOI perustaa kuka tahan-
sa, mutta kerhossa on oltava vähintään viisi jäsentä. Kai-
killa kerhon jäsenillä on oltava moottoripyörä.

BIKER UNION Finland kertoo, että ennen kuin kerho voi 
kantaa liivejä, joissa on selkämerkit, sen täytyy saada hy-
väksyntä Biker Meetingissä.

SELKÄMERKEISSÄ JA MC -merkin käyttöön liittyy eri-
laisia rajoituksia kuvan ja värin suhteen.

Rigidheahds MC 
North

KERHOSSA ON 10 jäsentä.

KERHON MUKAAN jäseneksi pääsevät Harrikan omis-
tavat saman henkiset kaverit. Kerhoon liittynyt on aluk-
si parin vuoden ajan prospect-jäsen. Aktiivisesti toimin-
taan osallistumalla ja mukana ajelemalla jäsenyys muut-
tuu täysjäsenyydeksi.

RIGIDHEADS MC North on perustettu vuonna 2012.

RIGIDHEADS MC North on mukana järjestämässä muun 
muassa Emolahti Meeting -tapahtumaa 7. kertaa. Kerho 
toimii tapahtuman järjestelyissä kuten lipunmyynnissä 
ja alueiden rakentamisessa.

Kaivinkoneurakointi
Maarakennus

Tele- ja sähkökaapeliverkon rakennus

www.jmskonepalvelu.�

0400 681 074       Pyhäsalmi www.harriponkko.�

- Kiinteistöhuollot
- Talonmiespalvelut
- Koneurakointi
- Viherrakentaminen

AMMATTITAIDOLLA
- Minikaivurityöt
- Salaoja -ja sadevesi-
  järjestelmät

Yli 30 vuotta 
kiinteistöhuolto-

palveluita
Pyhäjärvellä!

• Kolarikorjaukset   • Maalaukset• Kolarikorjaukset   • Maalaukset
• Vahinkotarkastukset kaikille• Vahinkotarkastukset kaikille

vakuutusyhtiöille vakuutusyhtiöille 

PYHÄSALMEN AUTOMAALAAMO 
RÄIHÄLÄRÄIHÄLÄ

Juhani Räihälä  040 966 0006  maalaamo.raihala@hotmail.comJuhani Räihälä  040 966 0006  maalaamo.raihala@hotmail.com
Hallikankaantie 7, 86800 PyhäsalmiHallikankaantie 7, 86800 Pyhäsalmi

mässä kotona ja lähtee takai-
sin ajamaan, hän naureske-
lee harrastuspelilleen luot-
tavaisena, ja jatkaa:

– Tähän harrastukseen 
kuuluu, että kaikenlaista 
saattaa sattua. Urheiluhen-
kisille suosittelen vahvasti!

JUNNUN MUKAAN moot-
toripyöräharrastus on yleis-
tynyt ja harrikkakunta kas-
vaa tasaiseen tahtiin. Neljä 
kertaa vuodessa ilmestyväs-
sä harrastajien HDCF-leh-
dessä on joka kerta parikym-
mentä uutta jäsentä.

– Tämä on hyvä ja muka-
va harrastus sellaisille, joil-
la pysyy työkalut käsissä ja 
osaa itse tehdä. Toki uudet 
vehkeet ovat erikseen, mutta 
esimerkiksi tuo minun pyö-
rä on lähes 50 vuotta vanha, 
hän kuvailee.

YKSI HARRASTUKSEN 
parhaista puolista onkin 
Junnun mukaan laaja har-
rastajakunta.

– Aika paljon tulee uu-
sia tuttuja ympäri Suomen ja 
jos jotain sattuu, niin yleen-
sä löytyy auttajia. Mieleen-
painuvimmat reissut ovatkin 
sellaisia, kun sattuu jotakin, 
mutta joka reissulta jää jota-
kin kerrottavaa. Yhtään huo-
noa reissua ei ole kyllä ol-
lut, vaikka kerran on pitänyt 
emännälle soittaa, että tu-
lee kärryn kanssa hakemaan 
Kokkolasta, kun pyörästä hä-
visi lataus, Junnu muistelee 
naureskellen.

JENNI KANKAANPÄÄ

Moottoripyöräharrastuksessa rassaaminen ei lopu koskaan. Junnu kertoo, että myös Rigidheads MC North- kerhon jäsenet ovat jeesanneet projek-
tissa tarvittaessa. 

Niilontie 11, 86800 Pyhäsalmi
p. 010 3261220

Huollamme autot, moottoripyörät/mopot, 
veneet, mönkijät, moottorikelkat ja 

viherlaitteet!

Ne 
moottoripyöräkerhot
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044 500 0924
044 300 0331

KAIKKI RAKENNUSALAN TYÖT

Kaarina 
Julkunen 
050 572 5996
kaarina@markkinointivartti.fi

MARKKINOINTITUOTTEITA 

YRITYKSESI JA YHDISTYKSESI 

TARPEISIIN, LAAJASTA 

TUOTEVALIKOIMASTA. 

KÄTEVÄSTI “PAKETTINA”

www.markkinointivartti.fi

SuositutSuositut

jatkuvat taas

heinäkuussa!jatkuvat taas

heinäkuussa!
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Seuraa ilmoitteluamme!Seuraa ilmoitteluamme!

GRILLI-
ILLAT

GRILLI-
ILLAT

p.0500-587 997
Juha Laitila

Suosi� u 
menopaikka

Pyhäsalmessa!
Karaoke & Biljardi

Tervetuloa 
viihtymään! 

Pasi Lehtinen Ky
• Kiinteistöhuollot • Koneurakointi

• Muutot • Pakettiautovuokraus

p. 040 172 4929

Sähköasennus

RISTO LAITILA
p. 0500 6425 17

Pyhäsalmi

Sähköasennukset- ja urakointi

johannes@sjpakanen.�

Iloa ammattitaitoon

asennukset ja suunnitelmat

Päivystys 24/7
www.sjpakanen.�

Päivystys 24/7

p.0440 609 511p.0440 609 511

 Puu- ja parkettilattian
 HIONTA JA LAKKAUS

T:mi T.Leväpelto
044 508 6967

Pyhäsalmi

Pyhäsalmi

Pyhäsalmi

MÖKKITALKKARITYÖT
yms. Sopimuksen mukaan

- Muutot, kuljetukset pakettiautolla
- Työt pienkaivinkoneella ja/tai traktorilla

- Ruohonleikkuut ja pihahommat

K.Niemelä       0400 699 182
Pyhäsalmi

Sonja Kauranen
045 261 1020, sonja@salamentili.� 

Raili Komu
040 481 1393, raili@salamentili.� 

Kati Junttila
040 528 4737, kati@salamentili.� 

Päivi Ravantti
040 821 3956, paivi@salamentili.� 

Ollintie 17, 86800 PYHÄSALMI, 
www.salamentili.� 

Paikallista tilitoimisto- ja isännöintipalvelua 
luotettavalla ammattitaidolla
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ARJA RUUSKA laittaa kuulosuo-
jaimet päähän ja muu maailman 
hälinä jää taka-alalle. Kiekonam-
munta on Arjalle tärkeä harras-
tus, jonka poltteelle tuskin tulee 
loppua.

– Jossain harrastusvuosien vä-
lissä oli taukoa, kun penskat oli 
pieniä, niin ei päässyt radalle. Nyt 
huomaa, että se on sitä omaa aikaa 
ja tuntuu lisivän vaan, hän kertoo.

ARJAN MUKAAN monet kesäillat 
kuluivat ampumaradalla jo ennen 
harrastukseen ryhtymistä.

– Hankin ensimmäisen puo-
liautomaattihaulikon ja metsäs-
tyskortin vuonna –92. Olin tuol-
loin seurannut jo vuosia, kun Harri 
ampui. Silloin kiekonheittimietkin 
olivat erilaisia, ne viritettiin käsi.

KIEKONAMMUNTA SAATTAA 
näyttää helpolta. Todellisuudessa 
harrastus on yhdistelmä tekniik-
kaa, keskittymiskykyä ja aseen-
käsittelytaitoa turvallisuusasioita 
unohtamatta.

– Kiekko viipyy noin neljä se-
kuntia koppien välillä, mihin se 
tulee ampua. On oltava koko ajan 
skarppina. Ja vaikka kiekonheitin 
lähettää kiekon aina samalla taval-
la voi lentorata muuttua esimer-
kiksi tuulesta.

ARJA KERTOO, että kaikki radat 
ovat erilaisia, vaikka ne ovat sa-
mojen ohjeiden mukaan raken-
nettuja.

– Jos kisoissa meinaa pärjä-
tä, niin pitäisi käydä ampumassa 

mahdollisimman paljon eri radoil-
la. Omalle radalle on helppo am-
pua, hän tuumaa.

KUUSENMÄEN ERÄVEIKKOI-
HIN kuuluva Arja harjoittelee ke-
säaikaan kaksi kertaa viikossa 
Kuusenmäen radalla.

– Kyllä kisat ovat kuitenkin 
kisat. Harkoissa tulee otettu lii-
an löysästi. Kisoissa suoritukseen 
vaikuttaa tietenkin muut katso-
jat ja kisaajat, jotka luovat suori-
tuspainetta.

ARJA KERTOO, että kiekonam-
muntaharrastuksesta on hyötyä 
myös tietyissä metsästystilanteis-
sa. Hän kannustaa osallistumaan 
ammuntoihin.

– Harrastus tuo varmuutta tie-
tenkin aseenkäsittelyyn ja harjoit-
taa nopeutta. Esimerkiksi sorsa-
metsällä lintu tippuu äkkitilanteis-
sa varmemmin.

KIEKONAMMUN-
TOIHIN VOI osal-
listua myös ilman 
kilpailutavoittei-
ta.

– On ollut ilo 
huomata, että nyt 
harjoituksissa on 
alkanut käymään 
nuorempaakin met-
sästäjäkuntaa.

PYHÄJÄRVELLÄ KILPAILEVIA 
harrastajia on harvassa. Vielä har-

vemmassa ovat naisharrastajat.
– Muistan ensimmäiset SM-

kisat, miten outoa siellä oli am-
pua. Sanoin Harrillekin, että mitä 

minä täällä teen, kun tääl-
lä on naisia. Olen aina 

harrastanut mies-
ten keskuudessa, 

niin se tuntuu jo-
tenkin paljon ko-
toisammalta, Ar-
ja nauraa.

KISAREISSUT 
KULJETTAVAT 

useimmiten kauaksi 
kotoa – lähialueella ei jär-

jestetä nykyisin isompia kisoja, 
sillä harrastajat ovat vähentyneet.

– Kyllä ne on useamman päivän 

reissuja, kun ajomatkat on pitkiä. 
Nuorena pystyi suunnilleen teltta-
majoituksella lähtemään tai päivä-
seltään käymään, muttei enää, Ar-
ja tuumaa.

KOSKA KISAT ovat pienentyneet, 
myös SM-kilpailuihin pääsee mu-
kaan ketterämmin.

– Ennen piti käydä kaikki piiri-
kisat, että pääsi ampumaan suo-
menmestaruudesta ja nykyisin ky-
sytään mukaan. Aikaisemmin pii-
ri myös maksoi sm-osallistumisen, 
mutta nyt se on maksettava itse.

JENNI KANKAANPÄÄ

Arja on harrastanut kiekonammuntaa 
pian 30 vuotta

Arja aloitti kiekonammun-
nan miehensä Harrin pe-
rässä 29 vuotta sitten. Har-
rastusvuosiin on mahtu-
nut monet radat ja useam-
pi mitali. Plakkarissa ovat 
muun muassa henkilökoh-
tainen metsästysammun-
nan Sm-hopea vuodelta 
-98 ja joukkuehopea muu-
taman vuoden takaa.

Arja Aaltokoski on päässyt kiekonammunnassa SM-mitaleille.

Nyt harjoituksissa 
on alkanut käymään 

nuorempaakin 
metsästäjäkuntaa

Tilaa Pyhäjärven Sanomat 

ilahduttamaan sinun

sateisiakin kesäpäiviä! 

pyhajarvensanomat.fi
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PYHÄ-KALA
Metsänomistajat

Metsäni on minulle arvokas - Siksi annan puukaupan osaaviin käsiin!

PUUNMYYNTI-

SUUNNITELMA

Puunmyyntisuunnitelma

jäsenille 0 e!

Hinta sisältää:

• Puumääräarvion

• Hinta-arvion

• Työmaakartan

• Metsänkäyttöilmoituksen

• Uudistamissuunnitelman 

  tarvittaessa

PUUKAUPPAVALTAKIRJALLAAVAIMET KÄTEEN
JÄSENETU 
Hinta sisältää: 
• Puunmyyntisuunnitelman• Puukaupan kilpailutuksen• Tarjoukset ja hintalaskelmat- Ostajien katkontatilastot   huomioituna• Ostajan valinnan• Kaupan ehtojen valvonnan• Korjuun, katkonnan ja   mittauksen valvonnan

Puulla on hyvä kysyntä 

- tee turvallinen 

puukauppa vaivattomasti

Luota asiantuntemukseen ja kokemukseen 

puukaupassa. Kun varmistat, että puukauppa 

hoidetaan Sinun eduksesi, ei puukauppaan 

jää jossiteltavaa. Puukaupan kilpailuttaminen 

kannattaa aina.

- Olemme Sinua varten.

Katso yhteystietomme nettisivuilta www.mhy.fi/pyha-kala

-10%

 PYHÄJÄRVEN   KALATALOUSALUE  TIEDOTTAA

10€/vrk 
sis. max. 2 lohikalaa.

Komujoki ja Komujoen edusta Pyhäjärvessä 
rauhoitettu kokonaan kalastukselta.

Ravustus kielletty Pyhäjärvessä  

Juha Tikka 0400 187 121

ALAMITTARAJAT: Kuha 45cm, harjus 35cm

Eväleikattu taimen 50cm
(rasvaevällinen rauhoitettu)

sekä Komujoessa istutusten vuoksi.

Pyhäjärven Kalatalousalue 
toivottaa kaikki kesävieraat

tervetulleiksi
Pyhäjärven viihtyisille 

vesialueille!

MetsäkoneurakointiaMetsäkoneurakointia

p.0400-381 016p.0400-381 016

Juha Siika-aho
Maatalouskoneurakointi

0400 584 986
Pyhäsalmi

*Nuohoustoimi 
*Ilmanvaihtolaitteiden 
- puhdistus 
- korjaus ja huolto 
- suodattimet ja varaosat 

Pyhäsalmen Talohuolto      0400 – 284 045 
 

*Nuohoustoimi 
*Ilmanvaihtolaitteiden 
- puhdistus 
- korjaus ja huolto 
- suodattimet ja varaosat 

Pyhäsalmen Talohuolto      0400 – 284 045 
 

*Nuohoustoimi 
*Ilmanvaihtolaitteiden 
- puhdistus 
- korjaus ja huolto 
- suodattimet ja varaosat 

Pyhäsalmen Talohuolto      0400 – 284 045 
 

*Nuohoustoimi 
*Ilmanvaihtolaitteiden 
- puhdistus 
- korjaus ja huolto 
- suodattimet ja varaosat 

Pyhäsalmen Talohuolto      0400 – 284 045 
 

Ilmanvaihtohuolto Tikka
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ST. LAKE Golf Clubia on 
ehostettu 30 vuoden kun-
niaksi. Pyöreitä täyttävällä 
St. Lake Golf -osakeyhtiöllä 
on edessään tavoitteellinen 
kesä. Viime vuosina kehi-
tettyä golf-kenttää pyritään 
nostamaan kesä kesältä ”eri 
levelille”. 

– Kenttämme vahvuus 
on eritoten kauniit maise-
mat. Melkein jokaiselta yh-
deksältä reiältä on näköyh-
teys järvelle. Golfliiton kent-
täasiantuntijan mukaan ne-
losväylämme on helmi – 
Suomen hienoimpia väyliä, 
hymyilee St. Lake Golf Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja 
Eero Niskanen.

Kenttämestarina ja toi-
minnanjohtajana häärivä 
Merja Liuska opiskelee töi-
densä ohella kentänhoitoa 
Kajaanin ammattikorkea-
koulussa.

– Aina kun ammennan 
uutta oppia, pyrin toteutta-
maan sen käytännössä ken-
tällemme. Hoitosuunnitel-
ma on ollut jo keväästä lähti-
en. Aisaparinani toimii He-
li Saarimaa, Liuska kertoo.

Edessä on kalkitusta, hie-
koitusta ja lannoitusta koko 
kentän alueella. Sen lisäk-
si huonoimmille väylille on 
tarkoituksena kylvää uutta 
siementä.

LIUSKA USKOO, että hä-
nen vahvuutensa on se, et-
tei hänellä ole golftaustaa. 
Niskanen allekirjoittaa väit-
teen.

– Merja tuo hyvin ulko-
puolista näkemystä. Hän on 
raikastanut toimintaamme 
ja hän näkee asioita, mitä 
me emme. Olemme nyt pyr-
kineet esimerkiksi kehittä-
mään klubin kahviota ja tar-
joamaan minigolfia, Niska-
nen avaa.

– Jos kentällämme vallit-
see joka puolella hyvä tun-
nelma, se saa ihmiset tule-
maan tänne toisenkin ker-
ran, Liuska nyökkää.

Liuska haluaa erityises-
ti kiittää paikallisia sekä tal-
koolaisia.

– Paikalliset ovat aina 
olleet auttamassa, mikäli 
meille on tullut sellaisia on-
gelmia esimerkiksi konei-
den kanssa, joihin emme 
löydä ratkaisua. Meillä on 
myös 22 tehokasta talkoo-
laista – ilman heitä 32 heh-
taarin alue ei pysyisi niin hy-
vin huippukunnossa.

ST. LAKE Golf Club järjestää 
koulutusta sekä kilpailutoi-
mintaa. Klubin puheenjoh-
taja Leo Pihlajaharjun mu-
kaan yksi päämääristä on ta-
voittaa lisää uusia pelaajia.

– Aiomme pitää avoi-
mien ovien päivät. Meil-
lä on myös ajatuksena, että 
jokainen uusi pelaaja pyr-
kii saamaan yhden kave-
rin mukaan golf-harrastuk-
seen. Harrastusta harkitse-
va voi lähteä jonkun jo green 
cardin omistavan pelaajan 
kanssa kipinäkierrokselle 
kentälle, Pihlajaharju ker-
too.

Kipinäkierros on peliker-
ta, jolloin lajia voi käydä ko-
keilemassa ennen varsinais-
ta alkeiskurssia. Kierros on 
monelle sytyttänyt alkuki-
pinän golfiin.

– St. Lake Golf on mata-
lan kynnyksen golfia. Erityi-
sen hyvä asia kentäl-
lämme on se, että 
tänne voi tulla 
ilman ajan-
varausta ja 
pelata yötä 
päivää.  

Golf-
kouluttaja 
Jussi Mä-
hönen on sa-
moilla linjoilla.

– Täällä on kii-
reetön ja rento tunnel-
ma. Muilla kentillä pelaajat 
juoksevat, hymähtää Mä-
hönen.

Pihlajaharju toivoo, että 
golfin maine vain eliitin la-
jina vähenisi.

– Golf ei ole niin kallista 
kuin moni ajattelee. Myös 
tiukka etiketti on löystynyt 
hyvin paljon vuosien varrel-
la. Kentällämme ei ole tiet-
tyä pukukoodia, jota tulisi 
noudattaa. Kunhan paita ja 
housut pysyvät päällä, niin 
tervetuloa!

GOLF TARJOAA tutkitusti 
terveyshyötyjä.

– Kyseessä on matalalla 

sykkeellä tapahtuvaa, pitkä-
kestoista liikuntaa. Pelikier-

roksen aikana aske-
lia tulee yli kym-

menentuhat-
ta, kertoilee 

kesän kurs-
seja vetävä 
Jussi Mä-
hönen.

– Itse-
kin olen jo 

yli 70-vuoti-
as eikä minul-

la ole mitään ter-
veysongelmia. Uskon, 

että golf on iso tekijä tässä, 
Pihlajaharju pohtii.

Golf onkin nostanut suo-
siotaan korona-aikana, sillä 
se on terveysturvallinen peli 
ulkoilmassa turvaväleineen.

MÄHÖNEN ON saanut ke-
säisin tienestejään enem-
män ja vähemmän golfin 
parissa.

– Minulla on kokemus-
ta niin kouluttamisesta kuin 
kentänhoidostakin. 

Kesän kursseja järjeste-
tään kuusi ja ne ovat kak-
sipäiväisiä. Ensimmäinen 
päivä tutustutaan lyöntei-
hin ja toisena päivänä ko-

keillaan pelaamista väylillä. 
Samalla sivutaan golf-ken-
tän etikettiä ja tasoitusjär-
jestelmää.

– Kurssin suoritettuaan 
saa golfin ajokortin eli green 
cardin. Tämä green cardin 
myötä saa luvan alkaa pela-
ta kentällä itsenäisesti. Sil-
loin varsinainen golfin itse-
opettelu vasta alkaakin, Mä-
hönen taustoittaa.

– Kurssille tultaessa riit-
tää se, että on säänmukai-
nen varustus.

MAKSAMALLA SEURAN 
jäsenmaksun pelaaja pääsee 
muillekin golfkentille pelaa-
maan green feen eli päiväpe-
limaksun hinnalla. 

Mähösen mukaan hänel-
tä on mahdollista saada oma 
golfkurssi varsinaisten ke-
säkurssien lisäksi. Ainoana 
vaatimuksena omalle kurs-
sille on 2 – 10 henkilön ope-
tettava ryhmä.

– Minulta voi kysyä myös 
yksityisopetusta tai koke-
neemman, noin 14-hen-
kisen ryhmän koulutusta. 
Olen onnistunut valmenta-
maan erään golfaajan tasoi-
tuksesta 15 tasoitukseen 5, 

ja nykyään hän pelaakin Eu-
ro Tourilla.

Kesällä tarjolle tulevat 
myös junioreiden ilmaiset 
harjoitukset, joita olisi tar-
koituksena pitää joka toinen 
viikko.

MÄHÖNEN NÄKEE, että 
golfin parasta antia on so-
siaalisuus. 

– Kavereiden kanssa ki-
saileminen ja toisten tsemp-
paaminen tekevät lajista 
niin mukavan. Golf on muu-
takin kuin täysillä kilpaile-
mista – kun olet lyönyt ava-
uksen 200 metrin päähän 
ja lähdet kävelemään sinne, 
mihin pallo putosi, alkaa ka-
vereiden kanssa kuulumisi-
en vaihtaminen. 

Mähösen mukaan golf 
kuluttaa kaloreita huomaa-
matta.

– Kiloja tippuu, vaikka 
söisikin mitä haluaa. Golf on 
parasta kesäliikuntaa! 

Joonas Kärkkäinen

St. Lake Golf viettää 
tänä vuonna 30-vuo-
tisjuhliaan. Kesän ta-
voitteina ovat kentän 
kehittäminen sekä 
uusien pelaajien haa-
liminen.

Golf on sosiaalista kesäliikuntaa

Merja Liuska (vas.), Eero Niskanen, Leo Pihlajaharju ja Jussi Mähönen suosittelevat jokaista kokeilemaan golfia. Pyhäjärven golfkent-
tä on erinomainen valinta leppoisan golfin ystäville.

Täällä on kiireetön ja 
rento tunnelma.
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Pikku
hukka.
Vedetön rotaatiopainotekniikkamme 
on huomattavan ympäristöystävälli-
nen. Prosessissa muun muassa syntyy 
hukkapaperia eli makulatuuria poik-
keuksellisen vähän.

Ja kun painolaatummekin on 
maailman parasta ja palvelumme 
mutkattoman nopeaa ja tuttavallista 

kiittelee meitä luonnon lisäksi asiak-
kaammekin.

PALLON PARASTA PAINOLAATUA
  www.botniaprint.fi
  

Ajat muuttuu 
mutta 

Pyhäkäs 
pysyy 

ajan hermolla.
Nyt myös 

digilehtenä.
pyhajarvensanomat.fi  

Ilmoitus Pyhäjärven Sanomissa vuonna 1971

Pyhäjärven Eläkeläiset ry 
Luotorannan kesäpaikka
Lomakylämme sijaitsee PARKKIMAJÄRVEN rannalla, 
valtatie nro 4:tä viitta ITÄRANTA, Itärannantie 890. 
Alue on marjastajien ja kalastajien paratiisi, kalastaa saa 
Pyhäjärven kalastusluvalla. Soutuvene ja uimapaikka.
Alueella on 3 kpl kesäkäyttöön tarkoitettua mökkiä.

Luotorannan mökkejä vuokrataan Eläkeläiset ry:n jäsenille 
sekä muillekin halukkaille. Huom Pyhäjärven Eläkeläiset 
ry:n jäsenille 20 % alennus.

Mökki nro 1 Petipaikkoja 6, keittiö, Mikro, Jääkaappi, 
Ruokailuvälineet , TV , 60 € vrk, 150 € viikonloppu, 250 € 
viikko, 600 € kuukausi.

Mökki nro 2 Petipaikkoja 5 varusteet samat, 50 € vrk, 
100 € viikonloppu, 145 € viikko, 500 € kuukausi.

Mökki nro 3 Petipaikkoja 2 minikeittiö, Jääkaappi, Mikro, 
35 € vrk, 75 € Viikon loppu, 120 € viikko, 360 € kuukausi.

Asuntovaunu / auto, Sähköliitännällä 25€/vrk
Puulämmitteisen saunan käyttö kuuluu vrk: n hintaan
Erillinen Wc-rakennus ja grilli.

www.pyhajarvenelakelaiset.com
Luotoranta avoinna 1.6.2021 – 6.10.2021.
Lisätietoja ja varaukset: Armas Niemi 0400 689735
Ville Piiroinen 050 5538176

Tehostettua palveluasumista 
ja tuettua asumista 

mielenterveyskuntoutujille.

www.aurinkorantakoti.net
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Iltatorit Makasiinitorilla, ei 
toistaiseksi sovittuja iltatoreja. 
Järjestetään mikäli koronatilan-
ne sallii.

Jonna Tervomaa ja Jussi Jaa-
konaho Sähköduo, 12.6., Marjo-
niemi Camping

Laivaristeilyt m/s Ahdilla, ti-
lausristeilyihin mahdollisuus pää-
asiassa pe – la. Myös reittiristeilyjä 
tulossa kesän mittaan, ensimmäi-
set lähdöt juhannusaattona 25.6. 
ja juhannuspäivänä 26.6. Marjo-
niemen rannasta. Järjestää Pyhä-
järven Laivaristeilyt.

Kotiseutumuseo ei auki aina-
kaan alkukesästä, seuraa ilmoit-
telua.

Naistentanssit Pyhäsalmen 
Suurlavalla tiistaisin alkavat mi-
käli koronatilanne helpottuu, 
seuraa ilmoittelua Pyhäjärven 
Sanomista.  

Poweria Pohkeeseen ja Ren-
nosti Lenkille – juoksuryhmä 
sekä Oksennusämpäritreenit vii-
koittain, voi osallistua myös ker-
tamaksulla. Järjestää Johannan 
Liikunta ja Lihashuolto.

Golfkursseja läpi kesän per-
jantaisin ja lauantaisin, junnuil-
le ilmaiset junnukurssit lauan-
taisin. 

Kouluttajana toimii Jussi Mä-
hönen. Golfkenttä auki päivit-
täin. St. Lake Golf Club.

Liikuntatoimen kesäryh-
mät urheilukentällä kesäkuun 
ajan, mukaan voi mennä ilman 
ilmoittautumista. Ryhmät ovat 
maksuttomia. Treenipotpuri 
maanantaisin alkaen klo 17.00, 
nuorten harrastejalkapallo tiis-
taisin klo 15.00, Liikuntaryhmä 
60+-vuotiaille keskiviikkoisin klo 
15.00, Workout – toiminnallinen 
harjoittelu torstaisin klo 18.00. 
Järjestää Pyhäjärven kaupungin 
liikuntatoimi. 

Lasten ikärit, urheilukilpailut 
urheilukentällä keskiviikkoisin 
16.6., 23.6., 30.6., 7.7. Hippokisat, 
14.7., 21.7 ja 28.7. Järjestää Pyhä-
järven Pohti, yleisurheilujaosto. 

Tanssi- ja joogakurssi 18. – 
20.6. Ikosen koululla. Tanssia, joo-
gaa ja rentoutusta. Järjestää Jo-
hannan Liikunta ja Lihashuolto. 
Ilmoittaudu ennakkoon. 

Tyyni Olo- päiväretriitti Emo-
lahden koululla 20.6. Joogaa, 
makramee-askartelua sekä ruokaa 
tarjolla. Ilmoittaudu ennakkoon. 
Järjestäjät Mirellaika / Cafe Hymy.

Jesse Kaikuranta, 25.6., Mar-
joniemi Camping

Delirium Tremens, 26.6., Mar-
joniemi Camping

Kihupäivät 2021 on peruttu 
mutta Kihuviikolla on tapahtu-
mia koronarajoitusten puitteissa.
Kihuviikolla järjestötoimijat voi-
vat kuitenkin harkita omien ter-
veysturvallisten tapahtumien to-
teuttamista. Kihuviikko on heinä-
kuun toinen viikko eli 5. heinäkuu-
ta alkava viikko. 

Täydenkuun Tanssit 20.– 
24.7. Esityksiä Makasiinitorilla, 

Keskuskoululla ja Inmet-Areenal-
la, festivaaliklubit iltaisin vaihdel-
len Pub Lyhdyssä ja Hotelli Pyhä-
salmessa. Järjestää Täydenkuun 
Tanssit ry.  

Mr. Breathless ja Sounds of 
the Clouds, 24.7., Marjoniemi 
Camping

Lasten ja nuorten tanssi- ja 
lyhytelokuvan työpajat Ruota-
sen koululla 26. – 29.7.

Lasten ja nuorten työpajoihin 
liittyvä drive in – elokuvanäy-
tös Ruotasen urheilukentällä 30.7. 
Järjestää Ruotasen kyläyhdistys, 
Veteraanivekottimet, Emolahti 
Meeting.

Emolahti Meeting 30.7.- 1.8 
Emolahden leirintäalueella. Rom-
petori ja peräkonttikirppis 30.7. al-
kaen, lauantaina lasten ja nuorten 
päivätapahtuma jossa mm. taiku-
ri ja poniajelua, yhteistyössä Py-
häjärven MLL:n kanssa. Cruising 
klo 15 alkaen. Iltabileet klo 18 alka-
en, esiintyjinä The Aftons ja Maya 
Paakkari. Myös perjantai-illalle tu-
lossa esiintyjä. 

Venetsialaiset, Heikki Silven-
noinen Bad, Delirium Tremens, 
28.8., Marjoniemi Camping.

Pyhäjärven kesän tapahtumia

Koronapandemia on luo-
nut epävarmuutta tämän-
kin kesän tapahtumien 
suhteen, mutta monenlais-
ta mukavaa toimintaa on 
kesälle luvassa. Tapahtumi-
en toteutumista kannattaa 
seurailla järjestävien taho-
jen verkko- tai Facebook-
sivuilta.

Emolahti Meeting järjestetään tänäkin kesänä, kuva viime vuoden cruisingista. Seuraa tapahtumailmoittelua Pyhäjärven Sano-
missa sekä järjestäjien omissa kanavissa.

Arkistokuva / Anna Kuusiniemi

ristikon ratkaisu s. 30 tai 26 tai ilmosivuille sivun 24 jälkeen

LISTAN KOKOSI
MIRKA KAURANEN

Sivun 24 sanaristikon ratkaisu. 
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OP Suomenselän omistaja-asiakkaana voit sijoittaa kotimaisen, vastuullisen pankin 
omaan pääomaan. Tavoittelemme Tuotto-osuudelle tänä vuonna 3,25% tuottoa. 
Tuottotavoite voi muuttua vuosittain. Tuotto-osuuden korko ja sen maksaminen 
riippuvat aina pankin toiminnan tuloksellisuudesta.

Tuotto-osuuden takaisinmaksuun liittyy ehtoja ja sijoittajalla on riski sijoitetun pääoman 
menettämisestä. Tuotto-osuus ei ole talletus eikä se siis kuulu talletussuojan piiriin.

Tutustu esittelyasiakirjaamme op.fi/suomenselka

Tuotto-osuuden tarjoaa Osuuspankki.

Tuotto-osuuden mainio
tuottotavoite 3,25% vain
omistaja-asiakkaille

Kaikki linja-auto- ja taksipalvelut 
nykyaikaisella ja monipuolisella 

kalustolla.

Tee tilaus sivuillamme:Tee tilaus sivuillamme:
pyhajarvensanomat.fi pyhajarvensanomat.fi 

Tai soita: 040 772 0231Tai soita: 040 772 0231

Pyhäjärven Sanomat (digi- ja paperilehti) kesätarjoukPyhäjärven Sanomat (digi- ja paperilehti) kesätarjouksena hintaan sena hintaan 
KKesäretkilleesäretkille mukaan! mukaan!

2525€ /3kk€ /3kk

Tarjous voim
assa heinäkuun 2021 loppuun saakka ja koskee vain uusia kotim

aan tilauksia.
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Tiesithän että saat meiltä

myös kaikenlaiset mökkiremontit.Tiesithän että saat meiltä

myös kaikenlaiset mökkiremontit.
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LAADUKKAAT STIGAT SEO PYHÄSALMESTA
Tule tutustumaan malleihin ja kysymään päivän kovin tarjous!

Pyhäsalmen Auto- ja 
Traktorihuolto Oy

Köpsintie 2 
86800 Pyhäjärvi

P. 08 780 370

ESTATE 3098 H

2 790 €
Keräävä traktori 240 litran keruu-
säiliöllä. 500 cc B&S-moottori. 
Poljintoiminen hydrostaattivaih-
teisto. Leikkuuleveys 98 cm. 

MULTICLIP 
50 SX

465 €
Itsevetävä, biosilppuava 
ruohonleikkuri 166 cc STIGA-
moottorilla. Galvanoitu teräs-
runko. Leikkuuleveys 48 cm.

PARK 120

2 690 €
414 cc STIGA -moottori. 
Hydrostaattivaihteisto. 85 cm 
Combi QF -leikkuulaite.
Quick Flip -mekanismi. Leikkuulaitteen 
nosto pesu- ja huoltoasentoon helposti ja 
nopeasti yhdestä nupista hihnoja irroitta-
matta.

TORNADO 2098

1 650 €
Sivullepuhaltava/silppuava 
traktori. 352 cc STIGA-moottori. 
Vaihteet 5E + 1T. Leikkuuleveys 
98 cm.

Saatavana myös 
itsevetävänä 
Multiclip 47 SQ 
-mallina, 369,-

MULTICLIP 
47 Q

299 €
Työnnettävä, silppuava ja 
sivullepuhaltava leikkuri 139 cc 
STIGA-moottorilla. Teräsrunko. 
Leikkuuleveys 45 cm.

COMBI 
48 SQ

369 €
Itsevetävä ruohonleikkuri 139 cc 
STIGA-moottorilla. Leikkuume-
netelmät: keräys, silppuaminen, 
sivulle- ja taaksepuhallus. Teräs-
runko. Leikkuuleveys 46 cm.

COMBI 53 SQ

399 €
Itsevetävä ruohonleikkuri 166 cc 
STIGA-moottorilla. Leikkuume-
netelmät: keräys, silppuaminen, 
sivulle- ja taaksepuhallus. Teräs-
runko. Leikkuuleveys 51 cm.

SGT 
226 J

149 €
Kevyt, tasapainoinen, tärinä-
vaimennettu ja helppokäyttöi-
nen. Pienikulutuksinen 25,4 cc 
moottori. Katkaistava runko-
putki. Tap&Go-siimapää.

COMBI 
50 SVQ

425 €
Itsevetävä ruohonleikkuri sää-
dettävällä vetonopeudella. 
166 cc STIGA-moottori. Leikkuu-
menetelmät: keräys, silppuami-
nen, sivulle- ja taaksepuhallus. 
Teräsrunko. Leikkuuleveys 
48 cm.

SGT 
100 AE KIT

99 €
Helppokäyttöinen akkutrimmeri.
45° kääntyvä leikkuupää ja te-
leskooppinen runkoputki. Leik-
kuuleveys 25 cm. 20V litium-
ioniakku (2,0 Ah) ja laturi sisäl-
tyy hintaan. Työskentelyaika 
n. 20 min.

HHuollammeuollamme
myös pienkoneet!myös pienkoneet!

Sekä tietenkinSekä tietenkin entiseen tapaan  entiseen tapaan 
auto- ja traktorihuolto!auto- ja traktorihuolto!

PYHÄSALMEN AUTO- JA TRAKTORIHUOLTO
Köpsintie 2, Pyhäsalmi 
p. 08-780 370Meillä Matkahuollon 

pakettipalvelut!

MoottoriveneetMoottoriveneet

MoottorisahatMoottorisahat

MoottoripyörätMoottoripyörät

RuohonleikkuritRuohonleikkurit

Mönkijät Mönkijät 
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