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MEIDÄN KULMA
Tänä vuonna Pyhäjoen messujen 
teemoina ovat  “Rohkeus ja liikun-
ta”. Rohkeus on valittu myös kun-
tastrategiaan yhdeksi Pyhäjoen 
kunnan toimintaa ohjaavaksi ar-
voksi. Kunnassa rohkeutta ja yrit-
teliäisyyttä riittää. 

Pyhäjoen lukiolla on kiireinen 
tunnelma. Vuosittaiset messut ovat 
lukion toisen vuoden opiskelijoi-
den vastuulla. Jokaisella on oma 
roolinsa ja tehtävänsä, jotta tapah-
tuma onnistuu. Paikan päällä on 
projektipäälliköitä, looshitiimiläi-
siä, päätoimittajia, graafikoita ja 
monia muita messuammattilaisia.  

Kaikki sai alkunsa, kun pyhäjo-
kiset yrittäjät halusivat julkistaa 
omia tuotteitaan ja palvelujaan. 
Yrittäjäyhdistys järjesti messut en-
simmäisen kerran yli 25 vuotta sit-
ten. Vasta myöhemmin vastuu on 
siirtynyt lukion toisen vuosikurssin 
opiskelijoille. Rehtori Tauno Raja-
niemi on ollut mukana luomassa 
messuja alusta alkaen. 

– Kun tulin lukiolle töihin, lukio 
oli mukana kehittämässä pyhäjo-
kista yhteisöä. Oli luonnollista ol-
la messuprojektissa mukana. Kun 
yrittäjäyhdistyksen vastuu alkoi vä-
hetä ja lukion rooli  kasvaa, alettiin 
saavuttaa messujen nykyistä muo-

toa, Rajaniemi muistelee messujen 
alkuaikoja. 

Tapahtuma on kasvanut, kun 
vuodet ovat vierineet. Messujen 
tuloilla rahoitetaan opiskelijoiden 
opintomatka. Viime vuoden mes-
suorganisaatio vieraili Barcelonas-

sa, Espanjassa. Projekti opettaa 
monipuolisia taitoja: vastuunkan-
toa ja stressin hallintaa. Tapahtu-
ma jättää mitä parhaimmat muis-
tot opiskelijoiden mieliin, vaikka 
matka messupäivään onkin ollut 
täynnä haasteita. Onnistumisen ilo 
välittyy vierailijoille varmasti. 

– Messut ovat pyhäjokisille koh-
taamispaikka. Mahdollisuus enem-
mänkin kohdata tuttuja kuin hakea 
konkreettista tavaraa, Rajaniemi 
kertoo messupäivän tunnelmista.

Pyhäjoen monitoimitalolla järjes-
tettävät syysmessut ovat suurin 
vuosittainen tapahtuma kunnassa. 
Ovet aukaistaan kello 10 ja avaajak-
si saapuu keskustan kansanedusta-
ja Hanna-Leena Mattila.

Mattila osallistuu myös Identi-
teetti ja rohkeus -paneeliin, jossa 
tärkeistä asioista hänen kanssaan 
ovat keskustelemassa toimittaja 
ja teatteriohjaaja Sari Jaatinen, 
kuvataiteilija ja hyvinvointiohjaa-
ja Henri Ylikulju, nuoriso-ohjaa-
ja Riikka Kylmäoja ja poliisi Har-

ri Hiitola. Paneelia vetää kirkko-
herra Jukka Malinen. Panelistit 
pohtivat muun muassa muuttuvaa 
maailmaa, oman identiteetin kehit-
tymistä ja sosiaalisen median vai-
kutusta.

Entinen jääkiekkoilija Hannes 
Hyvönen kertoo messuilla oman 
tarinansa. Mitä huippujääkiekkoi-
lijan ura on vaatinut? Miten ura 
on muuttanut Hyvösen identiteet-
tiä? Viisi SM-mitalia, kolme kultaa 
ja kaksi hopeaa, Venäjän mesta-
ruus, Ruotsin liigassa kaksi hope-
aa ja maailmanmestaruus pronssi 
on kunnioitettava saavutus 44-vuo-
tiaalle miehelle. Hyvönen on myös 
tuttu televisiosta. Miehellä on haa-
ve toimia tulevaisuudessa motivaa-
tiopuhujana, ja hän on juuri aloit-
tamassa sillä tiellä.

Messutapahtumia löytyy myös 
pihapiiristä ja lukiolta. Toivotam-
me vieraat tervetulleiksi nautti-
maan messupäivästä.6
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Rohkea liike kannattaa 
 "Lukiolaiset vastaavat Pyhäjoen syysmessuista tuttuun tapaan. Tapahtuma on kuntalaisten kohtaamispaikka.

Toisen vuosikurssin lukiolaistytöt Helvi Heikkilä ja Martta Rautakoski antavat esimerkin, miltä Pyhäjoen syysmessujen teemat rohkeus ja liikunta näyttävät.

Lukiolaisten 1,5 vuoden yrittäjyysnäyte
Pyhäjoen syysmessut on Pyhäjoen 
lukion toisen vuoden opiskelijoiden 
järjestämä kunnan suurin vuosittai-
nen tapahtuma, joka järjestetään jo 
25. kerran.
Messut ovat  lauantaina 21. syys-
kuuta 2019 Pyhäjoen monitoimita-
lolla, lukiolla ja sen pihapiirissä.
Vuosittainen kävijämäärä noin 
2 000.
Messut avaa kansanedustaja Han-
na-Leena Mattila. Pääesiintyjänä 
paikalle saapuu entinen jääkiekkoi-
lija Hannes Hyvönen 

Ohjelmassa on muun muassa Iden-
titeetti ja rohkeus -paneelikeskus-
telu, muotinäytöksiä ja escape-
room eli pakohuone. 
Lukiolaisten toimittama messuleh-
ti ilmestyi 12. syyskuuta
Messuprojekti on tärkeä osa Pyhä-
joen yrittäjyyslukion ideologiaa yh-
dessä Pyhäjoen Kuulumiset -leh-
den toimittamisen kanssa 
Projekti kestää kokonaisuudessa 
1,5 vuotta.
Messuista saaduilla rahoilla opis-
kelijat lähtevät opintomatkalle.


