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Työ syysmessuissa
on suuri,
mutta
palkitseva

M I I A PI E TI L Ä

Pyhäjoella sijaitsevan
yrittäjyyslukion
Yrttiksen
perustamisesta tulee
tänä vuonna täyteen
30 vuotta.
Miia Pietilä 
Pyhäjoen lukio

Yrittäjyyskasvatus on ollut muutaman vuoden ajan selvästi kasvava trendi. Pyhäjoen lukion perustamisesta asti yrittäminen on ollut osa lukion perusideologiaa. Se
näkyy Pyhäjoen lukion opiskelijoiden ja opettajien arkielämässä monin eri tavoin. Idea lukion perustamiselle lähti liikkeelle 30 vuotta
sitten, kun Pyhäjoen yhteisö tarvitsi korkeamman koulutuksen laitoksen. Ensin täytyi luoda paikka,
jonka olemassaolo tulisi opiskelijoiden tarpeesta.
Lukio toimii oppilaille ovena, jo-

Perinteiset Pyhäjoen messut
järjestetään tänä vuonna 23. kertaa.
Ensi viikon lauantai on Pyhäjoen
lukion toisen vuosiluokan oppilaille
suuri päivä.
Inka Rantala 
Pyhäjoen lukio

Seitsemän kuukautta kestänyt
messuprojekti alkaa olla loppusuoralla. Jäljellä on enää viimeinen rutistus ennen kauan odotettua messupäivää. Messujen jälkeen on vielä paljon talousasioita
hoidettavana. Keväällä edessä on
opintomatka ja uusien messujärjestäjien tutoroiminen projektia
varten.
Helmikuussa projekti lähti virallisesti käyntiin messuorganisaation valinnalla. Projektipäälliköiden Julius Yrjänän ja Victoria Peltoniemen mukaan oli itsestäänselvyys, että teemana olisi
satavuotias Suomi. Heidän mielestään organisaatio on toimiva, mutta joukosta erottuvat ne, jotka tekevät eniten töitä.
Messuorganisaatioon kuuluu
yksitoista tiimiä. Jokaisella tiimillä on omat tehtävänsä ja vastuualueensa, joista he huolehtivat parhaansa mukaan. Roolit eivät kuitenkaan ole rajoittaneet tekemistä liikaa.

Pyhäjoen lukio

Jo helmikuussa, projektin alkumetreillä oli selvää, että tämän
vuoden messuilla juhlittaisiin satavuotiasta Suomea. Suomi 100
-teema toimii myös hyvänä vastapainona viime vuoden messujen
kansainvälisyysteemalle.
Keväällä tuli tieto, että messut
ovat päässeet mukaan myös viralliseen Suomi 100 -hankkeeseen.
Hankkeen teemana on Yhdessä.
Jokaisella on mahdollisuus osal-

ka avaa maailmaa. Se toimii monelle myös miettimisaikana siihen, mikä minusta tulisi isona.
Opiskelijoita Pyhäjoella autetaan
löytämään oma alansa sekä hiotaan mahdollisuuksia yrittäjyyden
sekä kansainvälisyyden keinoin.
Yrttiksessä ainutlaatuista on
opiskelijoiden pyörittämä Pyhäjoen Kuulumiset -lehti sekä myös
opiskelijoiden järjestämät messut.
Pyhäjoen lukiossa tuotteita valmistetaan todellisille vastaanottajille. Oppilaat ovat subjekteja eli
tekijöitä, eivät tekemisen kohteita.
Pyhäjoen messut ovat lukion toisen vuosiluokan opiskelijoiden
järjestämä tapahtuma. Opiskelijat
vastaavat messuista täysin itse.
Apua tietenkin saa, mutta vastuu
on tekijöillä.
Messut ovat isotöinen ja haastava projekti, mutta niistä saa paljon
irti. Vuoden 2017 messuilla teemana on satavuotiaan Suomen taival
sekä tulevaisuus. Luvassa on esimerkiksi perinteikkäät muotinäy-

FAKTA

tös sekä paneelikeskustelu. Lisäksi
perinteiden mukaan on lisätty ripaus jotain uutta.
Kansainvälisyyttä Pyhäjoen lukiossa on käynnissä lähes koko
ajan. Yrttis on mukana monissa
EU -projekteissa. 90-luvulta alkaen on järjestetty leirikouluja. Ihmisiä on vaihtelevasti tullut ja lähtenyt vaihtoon. Lukiolla on ollut
myös vaihto-opettajia USA:sta sekä siellä on käyty leirikoulussakin.
Pitkän aikavälin kansainvälisenä hankkeena on esimerkiksi Sveitsissä tapahtuva Cern tiedeopiskelu, jossa Yrttis on mukana.
Yrittäjyys on asenne, jota Pyhäjoen lukio kehittää. Pyhäjoella lukio on valmis kehittymään myös
itse, jos tarve sitä vaatii. Tärkeänä
asiana on ajassa pysyminen, mikä
näkyy lukiossamme muun muassa tekniikan käytössä. Yrttiksessä
opetetaan opiskelijoille ajankohtaisesti tärkeitä asioita, joista on
hyötyä tulevaisuudessa.
I NKA R ANTAL A

Pyhäjoen messut
■■Messut lauantaina 23. syyskuuta klo 10.00 - 17.00 Pyhäjoen
monitoimitalolla
■■Messulehti ilmestyy lauantaina 16. syyskuuta
■■Järjestäjinä Pyhäjoen lukion
toisen vuosikurssin oppilaat
■■Näytteilleasettajia tulee paikalle noin 50 ja vuosittainen kävijämäärä on noin 2000
■■Teemana messuilla on Suomi
100 vuotta
■■Messut avaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Jussi Rämet
■■Ohjelmassa on luvassa muun
muassa paneelikeskustelu, muotinäytös, tanssia ja musiikkia
■■Aktiviteettialueella voi kokeilla
sumopainia sekä kuplapalloja

Julius Yrjänä, Veeti Tiirola, Victoria Peltoniemi, Niko Haapakoski, Hilja Rautio ja Tytti Hänninen suunnittelee syysmessujen ohjelmaa.

Projektissa jokaiselta vaaditaan
yhteistyötaitoja. Tähän mennessä yhteistyö on toiminut. Ohjelmavastaava Tytti Hänninen sanoo, että parasta messuissa onkin
juuri se, kun pääsee tekemään yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa. Looshipäällikkö Jutta Anttila
kertoo, että heidän tiimissään yhteistyö on toiminut hyvin. He jakavat työnsä ja sopivat asioista keskenään.
Messut ovat osa lukion yrittäjyyskasvatusta. Projekti antaa opiskelijoille käytännön harjoitusta ja kokemusta. Todellisen tapahtuman

järjestäminen vaatii oppilailta paljon uuden opettelua sekä tietysti
aikaa. Looshipäällikkö Rasmus
Hökkä kommentoi, että projektiin ei ole kenenkään pakko osallistua. Tehtävään ryhtyessä jokainen tiesi, että myös vapaa-aikaa
kuluu. Opettajilta ja edellisen vuoden messujärjestäjiltä on mahdollista saada apua ja ohjausta, mutta
pääosin vastuu järjestämisestä on
oppilailla itsellään.
Pyhäjoen lukio toimittaa ja taittaa viikoittain ilmestyvää Pyhäjoen Kuulumiset -lehteä. Materiaali tuotetaan äidinkielen kursseilla sekä soveltavilla lehtityön

Messuilla juhlitaan
satavuotiasta Suomea
Inka Rantala

Pienen paikkakunnan
kansainvälinen lukio

I NK A R A NTA L A

listua juhlavuoden ohjelman rakentamiseen. Pyhäjoella Yhdessä
-teema on myös vahvasti esillä, sillä messut ovat koko kunnan yhteinen perinne.
Juhlavuotta on pyritty tuomaan
esille muun muassa kahvilassa.
Tarjolla on perinteisiä suomalaisia herkkuja, kuten karjalanpiirakoita, pullaa ja mustikkapiirakkaa.
Luvassa on myös Suomi-aiheisia
leivoksia.
Yleensä ohjelman odotetuin
osuus on perinteinen muotinäy-

Messujen teema näkyy muun muassa tilojen koristelussa.

kursseilla. Projektin yksi osa on
messulehti, joka ilmestyy tapahtumaa edeltävänä lauantaina. Tämän vuoden messulehdestä vastaavat graafinen suunnittelija Ossi
Tuuttila sekä päätoimittajat Jenny
Tiikkaja ja Sofia Nuorala.
Ossi päätyi taittamaan Pyhäjoen Kuulumisia lehtityön kurssin
kautta. Hänen mukaansa lehden
taittaminen antaa hyvää kokemusta esimerkiksi Adoben ohjelmien
käyttöön. Jenny kertoo, että lehden tekeminen opettaa vastuuta.
Lisäksi koko ajan kehittyy kirjoittajana.
Budjetin suunnittelu, laskutta-

tös. Tänä vuonna muotinäytökseenkin on luotu vivahteita Suomesta. Lavalla nähdään muun
muassa Marimekkoa sekä kansallispukuja. Muotinäytöksen musiikki on suurimmaksi osaksi suomalaista; koristelussakin pyritään
pitämään sini-valkoinen linja.
Myös Yhdessä -teema näkyy messupäivänä.
Syksyn aikana messutiimiläiset ovat keränneet ihmisiltä kuvia kauniista Suomen luonnosta.
Messupäivänä nämä kuvat heijastetaan juhlasalin seinälle. Tällä
tavalla projektiin saatiin mukaan
useita kyläläisiä sekä ihmisiä muiltakin paikkakunnilta.
Tervetuloa juhlimaan kanssamme satavuotiasta isänmaatamme!

minen ja kirjanpito ovat Milja Kauralan ja Hilja Raution, talousjohtajien vastuulla. Hilja ja Milja kertovat oppineensa paljon raha-asioista. Projektissa opituista taidoista
on myöhemmin paljon hyötyä
heille työelämässä.
Pyhäjokisten Sofia Nuoralan ja
Milja Kauralan mukaan messut
ovat tärkeä perinne; he ovat käyneet messuilla lähes joka vuosi niin kauan kuin muistavat. Heidän mielestään on mahtavaa olla
tänä vuonna itse järjestämässä tapahtumaa.
Messujen järjestämisen vuoksi myös muutamat ulkopaikka-

kuntalaiset ovat päätyneet Pyhäjoen lukioon. Raahelainen Victoria Peltoniemi kertoo, ettei tullut
lukioon messujen vuoksi, mutta
niiden järjestäminen alkoi vaikuttaa kiinnostavalta, kun hän kuuli
asiasta lisää.
Projektipäälliköt toteavat, että
messujärjestäjät ovat oppineet ottamaan vastuuta projektin aikana.
Omien asioiden hoitaminen ajoissa on alkanut luonnistua jokaiselta. Juliuksen mukaan porukka on
aktivoitunut, mutta ripeä tahti täytyy edelleen pitää yllä, sillä edessä
on luultavasti koko projektin kiireisin viikko!

Monenlaista tekemistä ja
seurattavaa
Miia Pietilä 
Pyhäjoen lukio

Pyhäjoen messut on vuosittainen
lukion toisen vuosiluokan järjestämä tapahtuma. Joka vuosi uudet järjestäjät tuovat messuille jotain uutta.
Tämän vuoden messuilla on
käytetty paljon aikaa ohjelman
sekä aktiviteettien järjestämiseen.
On tärkeää, että messuilta löytyisi
ohjelmaa ja mielenkiintoista tekemistä kaikenikäisille.
Lavalla nähdään tasaisin vä-

Tytti Hänninen, Victoria Peltoniemi, Julius Yrjänä ja Hilja Rautio myymässä mainoksia Pyhäjoen messulehteen.

V E E R A RÖYTTÄ

liajoin erilaisia ohjelmanumeroita sekä messuilla löytyy myös monia aktiviteetteja niin sisältä kuin
ulkoa.
Pyhäjoen messut järjestetään nyt
23. kertaa, joten ihmiset osaavat
odottaa tiettyjä asioita messuilta. Vuodesta toiseen muotinäytös
sekä paneelikeskustelu ovat olleet
messujen kohokohtia.
Tämän vuoden huikeassa muotinäytöksessä olemme pyrkineet
tuomaan mahdollisimman hyvin
esille Suomen juhlavuoden. Lavaa

Messuilla pääsee tutustumaan
muun muassa Bodyzorb-palloihin ja
sumopainipukuihin.

on koristeltu siniristilipun väreillä
siniseksi ja valkoiseksi ja taustalla
soivat monet suomalaiset artistit.
Juhlamuotinäytökseen olemme
halunneet mukaan myös kansallispukuja.
Paneelikeskustelun aiheeksi
valikoitui ajankohtainen sekä paljon puhuttu sote-uudistus. Keskustelijoina ovat ainakin messujen avaaja ja maakuntajohtaja Jussi Rämet, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän johtaja Hannu Kallunki sekä kansanedustajat
Niilo Keränen (kesk) ja Katja Hänninen (vas).
Livemusiikkia messuilla esittää
Pyhäjoelta kotoisin oleva Marja Pisilä eli Maikki.
Messuilla järjestetään myös jo

viime vuodelta tutuksi tullut peliluola, jossa kävijät voivat käydä
kokeilemassa eri pelejä.
Meiltä löytyy myös suosiossa
oleva Escape Room, mikä on järjestetty yhteistyössä Pyhäjoen
vapaa-aikatoimen kanssa. Escape Room on tosielämän pakopeli,
jossa kävijät voivat koittaa ratkaista huoneen arvoituksen ja päästä
huoneesta ulos ennen ajan loppumista.
Viime vuoden messuilla oli aktiviteettialue, jonka olemme järjestäneet myös nyt. Aktiviteettialueella voi kokeilla suosittuja Bodyzorb-palloja sekä sumopainipukuja. Lisäksi markkinapaikat sekä
looshit täyttyvät tänäkin vuonna
mielenkiintoisista yrityksistä, yhdistyksistä ja seuroista.

