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7 A vieraili kirjastossa. Kirjastossa on kivaa.
Lukuviikkoa vietetään 22.-28. huhtikuuta.
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Hankipallopäivä 1.3.
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Sanomalehtiviikko 4. -8.2.

Kouluissa ympäri Suomen vietettiin Sanomalehtiviikkoa 4. -8.2. Helsingin Sanomissa oli paljon
nuoria kiinnostavaa aineistoa. 7 A luokan opiskelijat tutustumassa paperilehteen; lehteä luettiin myös lukion iPadeilta.

ATK-ryhmässä viihdytään
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Tytti Karsikko:

”Huonoa kirjaa ei ole”
Hannes Halunen 7 A

Seitsemäsluokkalainen Tytti Karsikko harrastaa lukemista. Hän ei osaa mainita ikimuistoisinta kirjaa, koska on
lukenut niin paljon kirjoja. Parhaimman valitseminen on
hankalaa. Tytti rakastaa erityisesti Da Vinci -koodi kirjaa
sekä Langennut enkeli ja sen muut osat ovat mahtavia.
Hän pitää muun muassa Soturikissoista, Nälkäpelistä,
Twilight-kirjoista ja Harry Pottereista.
Huonoa kirjaa ei hänen mielestään ole olemassakaan,
sillä kauneus on katsojan silmissä. Eli vaikka itse ei pidä
jostakin kirjasta, joku muu voi rakastaa sitä. Lukemisessa
on hauskaa se, että pääsee erilaiseen maailmaan kuin missä itse elää. Jos esimerkiksi koulussa on koe, johon pitäisi
lukea, mutta aihe ei kiinnosta, on kiva lukea esimerkiksi
fantasiaa ja unohtaa koe hetkeksi. Sitten jaksaa keskittyä
paremmin.
Tytti ei tiedä, miksi pitää lukemisesta: jotenkin siihen jää
vaan koukkuun.
Lukemisesta on myös hyötyä koulussa. Sanavarasto paranee ja oppii esimerkiksi kirjoittamaan parempia aineita
koulussa. Nyt kun Tytti on siirtynyt yläkouluun, jää paljon
vähemmän aikaa lukea: ”Ennen saatoin lukea monta kirjaa viikossa. Nyt koulua on tunti pidempään kuin viime
vuona. Ja läksyihin menee oma aikansa. Loppuaika menee
kavereihin ja muihin harrastuksiin eli pianonsoittamiseen
ja tanssimiseen.”
Pyhäjoen kirjastossa Tytti ei enää käy niin usein, kun ei
jaksa lähteä kirkolle enää koulun jälkeen. Hän toivoisikin
kovasti, että Parhalahden kirjasto olisi edes yhtenä
päivänä auki illalla. Siellä tulisi käytyä varmasti viikoittain.
Tytti lukee kirjoja laidasta laitaan, mutta vähiten hän pitää
hevoskirjoista. Kun hän oli viidesluokkalainen, hänelle
soitettiin pääkirjastolta, että hänet on valittu Vuoden
lainaajaksi. Olo oli aika yllättynyt: ”Ei voinut kuin todeta:
että Wau.”
Hänen lukemisinnostuksensa alkoi pari vuotta sitten. Ideoita uusiin kirjoihin tulee kaikkialta: lehdistä, televisiosta,
netistä, kavereilta... Usein jos tyttö katsoo leffan, hän lukee myös siitä kirjan. Silloin aina huomaa, miten paljon
parempi kirja on.

KUVAAJA: ANNA-RIINA IKOLA

Tytin kirjavinkkaukset
•
•
•
•
•

Mustesydän. Kirjoittanut Cornelia Funke
Manhattanin blondit. Kirjoittanut Plum Skyes. Kannattaa
lukea, jos on tylsää.
Bree Tannetin lyhyt elämä, kirjoittanut Stephenie Meyer
Vieras. Kirjoittanut Jenny Downham
Ja totta kai Maggie Stiefvarenin kirjat!
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Valtakunnallinen Novelli palaa!
-hanke käynnistyi
NOVELLI PALAA! on
Nuoren Voiman liiton valtakunnallinen
suurhanke,
joka pyrkii siihen, että novelli näkyy ja kuuluu omana
itsenään ja löytää tiensä
lukijoiden luo. Hanke alkoi
lokakuussa 2012 ja kestää vuoden. Se toteutetaan
Suomen
kulttuurirahaston
Katapulttiapurahan turvin.
Suomalaiset ovat tottuneet
lukemaan ja arvostamaan
tiiliskiviromaaneja.
Novelli
voi kuitenkin tuoda aivan
uusia ja erilaisia kokemuksia
lukijalle – se viipyy kanssasi
hetken, mutta voi jättää jäljen
koko loppuelämäksi. Novelli
on kiinnostava, omalakinen
kirjallisuudenlaji.
Novelli.fi-sivustolle
on
avattu
Novellitietopankki,
jonne kootaan muun muassa
lukuvinkkejä, tietoa novellista kirjallisuudenlajina sekä
kirjailijoiden ja lukijoiden
puheenvuoroja.
http://novelli.fi
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Novellisti Riku Korhonen vieraaksi Pyhäjoelle
Novelli palaa! -hankkeessa kirjailijat jalkautuvat eri
paikkakunnille
kertomaan
omasta suhteestaan novelliin ja avaavat samalla novellin syntyprosessin ja
lukemisen saloja. Kirjailijavierailun tarkoituksena on
paitsi taiteilijan ja oppilaiden
kohtaaminen, myös novellin

lukemiseen ja kirjoittamiseen
innostaminen. Kohtaaminen
kirjailijan kanssa voi olla nuorelle vahva elämys, joka
herättää uudenlaisen kiinnostuksen kirjoittamiseen ja
kirjallisuuteen.
Kirjailijavierailut toteuttavat
yhteistyössä Nuoren Voiman
Liitto, Lukukeskus ja kustan-

nusyhtiö Otava.
Pyhäjoen lukion kirjailijavieraaksi saapuu novellisti Riku
Korhonen maanantaina 21.
tammikuuta. Lukiolaiset ja
yläkoulun
kirjallisuudesta
kiinnostuneet
opiskelijat
pääsevät kohtaamaan ihka
oikean kirjailijan, joka tekee
novellin eläväksi!
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Yrittäjyys on kasvattavaa puuhaa
Sanna Halunen
Pyhäjoen
yhdeksäsluokkalaiset Iida Korpela, Miia
Impola, Josefiina Nuorala
ja Sanna Halunen ovat perustaneet ysin valinnaisen
yrittäjyyskurssin mukaisesti
yhteisen yrityksen. Yrittäjyyttä aineena tytöt ovat
opiskelleet jo kahdeksannelta luokalta alkaen, jolloin harjoiteltiin yrittäjyyden
perusasioita. Yhdeksännellä
luokalla perustetaan oma
yritys. Kaikki tytöt ovat kokeneet yrittäjyyden hyvin hauskana ja myös kasvattavana.
Oman yrityksen perustaminen opettaa kantamaan vastuuta. Myös rahan ansaitseminen houkutteli yrittäjyyden
valitsemiseen.
Tyttöjen leivontalista on hyvin monipuolinen, ja tilauksiakin on tullut jo ihan mukavasti. ”Leivomme paljon
erilaisia tuotteita, makeita
ja suolaisia. Monet varmaan
ajattelevat, että leivomme
vain joillekin isommille porukoille, kuten kokouksiin, mutta se ei ole totta. Leivomme
myös yksityisille, ja kaikki
saavat tilata meiltä leipomuksia! Lisäksi kahvitamme
tilauksesta erilaisia tilaisuuksia. Mitään tiettyjä tuotteita,
joita leipoisimme, ei ole rajattu. Kaikkea saa aina pyytää.
Ja nyt joulun alla valmistamme mielellämme jouluisia herkkuja tilauksesta”,
Josefiina kertoo. Tytöt ovat
myös innokkaita tekemään

Iida Korpela (vas.) Sanna Halunen, Josefiina Nuorala ja Miia Impola ovat perustaneet
pitopalveluyrityksen Dessert.
perinteisiä leipomuksia sekä
kokeilemaan uusia ohjeita.
Juustokakkujen
tekeminen
on yksi heidän suosikkipuuhistaan. Se on ehkä rankkaa
puuhaa, mutta sen arvoista.
Aina kun mahdollista, tytöt
käyttävät leipomisessa hyväksi koulun suomia etuja ja
työskentelevät Saaren koulun opetuskeittiöllä. Siellä on
hyvät tilat ja astiat. Kuitenkin
jos on tarvis, niin yrittäjät
leipovat toistensa kodeissa.
Kaikki tytöistä ehkä asuvat
kohtalaisen kaukana toisistaan, mutta ei se haittaa;
kulkemiseen on jo totuttu.
Tyttöjen mukaan yrittäjyys
on tuntunut mukavalta, vaikkakin vähän haastavalta
puuhalta. Aikaa kuluu aika

paljon myös koulun ulkopuolella, mutta nuoria yrittäjiä
se ei häiritse. Vastuu ja sen
kantamisen oppiminen on
mukavaa, ja luovuutta tarvitsee paljon. Myös ongelmanratkaisukyky on hyvä juttu
yrittämisessä. Eteen tulee
helposti juttuja ja tilanteita,
joita ei ennen ole kohdannutkaan. Yrittäminen myös
tuppaa stressaamaan, tietenkin, mutta hyvällä porukalla
on hauskaa ja paljon mukavaa
aikaa yhdessä. Ja vaikka raha
ei yrittäjyydessä ole tärkein
asia, niin omasta työstä saatu
ansio tuntuu aina mukavalta.
Iida ja Josefiina kertovat, että
olisi hienoa, jos rahaa saisi
niinkin paljon, että pääsisi
käymään ulkomailla.

Yrittäjyys on aine, joka tietyllä tavalla on hyvin rentoa.
Yrittäjyystunnit, joita on kaksi
viikossa, saa käyttää yrityksen hoitamiseen. Läksyjäkään
ei tule, mutta tietenkin yrityksessä on paljon hoidettavaa ja siihen kuluu rutkasti
enemmän aikaa kuin läksyihin. ”Monia leipomiskeikkoja
ei ole vielä ollut, mutta monia
on edessä”, kertovat tytöt.
Hommia siis riittää. Suurista
töistä huolimatta – tai juuri
niiden vuoksi - tyttöjen fiilikset ovat jo katossa. ”Tulevia
yrittäjiä neuvoisimme olemaan luovia ja avoimia sekä
pitämään hauskaa!”

K OU LU

K UU LUM ISET
Ohjelmalliset joulumyyjäiset
Oona Rödlin
Hiljalleen perinteeksi muodostuneet
joulumyyjäiset
ovat taas tulossa. Myyjäiset
ovat keskiviikkona 28. marraskuuta. Ovet aukaistaan
kello 17.30. Tänä vuonna haluttiin lisätä iltaan muutakin
kuin pelkkää myyntiä. Ideaan
yhtyivät mukaan alaluokkien kuoro sekä ylä-asteen
musiikkiryhmät.
Voiko paremmin joulutunnelmaan päästä kuin ostamalla joululaatikoita pakkaseen, oveen kransseja
ja paljon muuta, ja samalla
kuunnella musiikkiryhmien
jouluisia esityksiä ja tervehtiä
joulupukkia!
   Myytävät leivonnaiset ovat
tuoreita, joten voi jatkaa joulutunnelmaa kotona syömällä
ne heti tai säästämällä pakkaseen. Kun lapset ovat terve-

Kahdeksasluokkailaiset yrittäjät talkoissa.
htineet joulupukkia, heille on juomassa kahvit joulutortun
tarjolla 7b luokan järjestämä kera. Myynnissä on myös
lapsiparkki. Ostosten ja esi- pihalla lämpimiä grillimakkarintymisten lisäksi on yhdek- oita!
säsluokkalaisten
yrittäjillä Luokat ovat järjestäneet
pieni kahvila, josta voi käydä kukin talkoita ja kokouk-

sia ja valmistautuneet joulumyyjäisiin. Myynnistä tulevat tuotot menevät luokkien
leirikoulurahastoihin.
Lämpimästi tervetuloa kaikille!

Aktiivista kerhotoimintaa
Tytti Karsikko 7 A
Muutamia viikkoja sitten Parhalahdella potkaistiin käyntiin 4h-puuhakerho. Kerhossa
leikitään, askarrellaan, pelataan
ja pidetään hauskaa porukalla. Vaikka kerhossa on jo vietetty halloweenit, askarreltu
isäinpäiväksi lahjoja, on suunnitelmissa tälle vuodelle ainakin
pikkujoulut joulun lähellä ja paljon muuta kivaa.
Parhalahtinen viidettä luokkaa
käyvä Sofia Sipilä kertoo kerhossa olevan hauskinta kavereiden
näkeminen ja askarteleminen.
Vuotta nuoremman Piehingissä
asuvan Inka Kyllösen mielestä

kerhossa on parasta askarteleminen, pelaaminen sekä leikkiminen, milloin sisällä, milloin ulkona.
Myös tutut ohjaajat, viime vuoden kuutosluokkalaiset, Tytti
Karsikko ja Pinja Oikarinen, ovat
hyvä asia.
Kerho on suunnattu alakouluikäisille ja sitä pidetään tiistaisin puoli viidestä kuuteen
Parhalahden koululla. Vaikka
Piehingistä Parhalahdelle on
useita kilometrejä, ei välimatka
tunnu kerholaisia harmittavan.
Silti osa jää tiistaisin koulun
jälkeen Parhalahdelle odottelemaan kerhon alkua.
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Halloween yläasteella
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Pyhäjokinen yleisurheilija
Vesa Kittilä
Elias Saari, 7 A
Parhalahdella asuva 13-vuotias Vesa Kittilä harrastaa
yleisurheilua. Hän aloitti yleisurheilun noin viisi vuotta
sitten, kun eräs yleisurheiluvalmentaja näki hänen hyvät
tuloksensa koulun kilpailuissa ja päätti kysyä poikaa
mukaan Pyhäjoen yleisurheiluseuran harjoituksiin. Vesan
vanhemmat ovat tukeneet ja
kannustaneet poikaa alusta
asti. ”Harrastus maksaa kohtuullisesti, muttei liikaa”, hän
toteaa. Esikuvaksi hän kertoo
pituushypyn Suomen ennätysmiehen Tommi Evilän.
Päälajeja hänellä on 60 m
juoksu, 60 m aitajuoksu ja
pituushyppy. Treeniä/liikuntaa tulee noin 14 tuntia viikossa, joista 6 tuntia on tekniikkatreeniä ja loput tunnit
tulevat koulumatkoista, lenkkeilystä, venyttelystä yms.
Hänellä on myös valmentaja,
joka tekee treeniohjelman ja
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valvoo treenit. Motivaation
harjoituksiin hän saa siitä,
että tietää, jos treenaa kovaa,
niin on paremmat mahdollisuudet pärjätä kilpailuissa.
Seuraava tavoite on ensi kesän nuorten SM-kisat.
Urheilijan ilon hetkiä ovat
ne, kun onnistuu kisoissa tai
tekee uuden ennätyksen tai

kovan suorituksen. Ikäväksi
asiaksi hän mainitsee sen, kun
epäonnistuu suorituksessa,
vaikka olisi mahdollisuuksia
parempaankin. Ikäviä asioita
ovat myös loukkaantumiset.
Vesa on jo kokenut kisakävijä,
ja hän on käynyt todella monissa kisoissa ja pärjännytkin
niissä. Menestyksen avaimia

ovat kova treeni ja kilpailukokemus. Ennen kilpailua hän
verryttelee huolella, venyttelee, tekee avausvedot ja
tietenkin alkaa kerätä tsemppiä
kilpailusuoritukseen.
”Hyvin menneiden kisojen
jälkeen fiilis on yleensä hyvä
ja iloinen onnistuneesta
suorituksesta”, Vesa kertoo.

Saaren koulun taksvärkkiläiset lahjoittivat taksvärkkirahat Pyhäjoen seurakunnan diakoniatyölle. Oppilaskunnan
hallituksen puheenjohtaja Arttu Lindelän kanssa lahjoittamassa rahoja kirkkoherra Jukka Maliselle.
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Alakoulujen yleisurheilukisat 15.9.
Sukkulaviestin palkintojen
jaossa voittajana on Pirttikosken koulu, toisena
Saaren koulun eteläinen
joukkue ja kolmantena
Saaren koulun pohjoinen
joukkue.

7 A luokan opiskelija Olga Kleine-Starmann lainasi Lukiolla vietettiin Huojuva talo työnäytepäivää.
kirjastosta kirjoja Lukudiplomia varten. Kirjasto- Peruskoulun oppilaat tutustuivat lukiolaisten kuvirkailija Riikka Rajaniemi otti lainauksen vastaan. vataiteen töihin.
5-6 luokkalaiset ottivat pitkän matkan juoksun tosissaan.
Senhän näkee jo ilmeestäkin!
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Luetko sinä –kisa?
8 C luokan opiskelijat Jesse
ja Taina Keskitalo lukevat
Keskipohjanmaa–lehdestä
Vilja-Tuulia Huotarisen novellia. Viime vuoden Finlandia
Junior -voittaja kirjoitti Luetko sinä –kampanjaa varten
novellin, joka julkaistaan Keskipohjanmaassa.
Suomen
kustannusyhdistys ja Sanomalehtien liitto haluavat innostaa kahdeksasluokkalaisia
tutustumaan kirjallisuuteen
ja sanomalehteen hauskalla
ja haastavalla tavalla. Kahdeksasluokkalaiset kirjoittavat novellista arvioita. Keskipohjanmaan levikkialueelta
on ilmoittautunut mukaan
874 kahdeksasluokkalaista.
Kampanjan kolme valtakunnallisesti parasta luokkaa
palkitaan luokkaretkirahastipendein (1500e, 700e ja
500e). Parhaan novelliarvion kirjoittanut saa taulutietokoneen.

