
Piehinkipäivät venetsialaisittain RS 20.8.1982 
RAAHEN PIEHINGISSÄ on valmistauduttu viettämään Piehinkipäiviä, jotka ovat jo huomenna. 

PIEHINKILÄISET ovat jo kolmannen kerran saaneet aikaiseksi omat juhlat käsityönäyttelyineen ja venetsia-

laisineen. viimemainittu on merenrantojen valaisu soihduin, jotka luovat kuvajaisensa veteen ja tummene-

vaan iltaan. 

Päivien avaus on lauantaina klo 12 Piehingin koulussa, jossa on myös piehinkiläisten käsitöiden näyttely 

avoinna lauantaina 12-18 ja sunnuntaina 12-16. Päiväjuhlaan kokoonnutaan Lännenrannalle ”Bomban” ta-

loon. Juhlassa on puheita, laulua, soittoa, kilpailuja ja lapsillekin hauskoja ajanvieteohjelmia. 

Iltajuhlassa Bomban talossa jatketaan monipuolisella ohjelmalla, mm. nähdään kuvaelma. Lopuksi tanssitaan. 

Ja illan viimeisenä sytytetään soihdut ja ihaillaan ”venetsialaisvaloja”. Rannalla sytytetään noin 200 soihtua. 

Piehinkiläiset ovat omatoimista väkeä. Tähänkin juhlaan on valmistauduttu yhteismielin. Aili Honka on sa-

noittanut Kotiseutulaulun, jossa sävelenä on Honkain keskellä ja sanat omalla murteella: ”Piehingin helmois-

sa kotimme seisoo”. 

Veikko Krekilä laulattaa, ja soittajiahan Piehingissä on melkein joka talossa. Oma yhtye; Donald Oja, Eelis 

Nylund ja Kaarlo Lehtola, aloittaa jo avajaisista musisoinnin. 

Kahvitarjoilut, limskat, makkarat ym. ovat yleisön nautittavana. Jokainen juhlaan osallistuja saa kympillä kä-

teensä koko päivän ohjelmalehden, jonka taiteellisuudesta vastaa Olavi Saarela. 

 
 

Kyläläisten voimannäyte  RS 24.8.1982 

Piehinkipäivät vailla vertaa 
PIEHINKILÄISTEN yhteishengen voimannäytöksi voidaan luonnehtia toimia, joilla kolmannet Piehinpäivät 

vietiin läpi. Yleisöä, oman kylän väkeä ja myös vieraita, oli kaikissa tilaisuuksissa. 

Iltajuhlassa jopa niin paljon, että Bomban talon tienoot ”kuhisivat”. 

Raahen piehinki on suuri kylä. Siihen kuuluu keskuskylän lisäksi monia periä, on Ylipää, Kultala ja Hurna-

nen . Jouni Kippola, joka on yksi juhlan järjestäjistä, kertoo, että pienellä pyynnöllä saatiin jokaisesta kylästä 

työntekijöitä ja järjestäjiä. Niin sitä pitää. 

Naurua ja laulua, hauskaa jutustelua ja huumoria. Sitä riitti,. 

Kohokohta illan hämärtyessä oli soihtujen tulet meren rannalla, ns venetsialaiset, jossa elävien tulien rivit 

kuvastuessaan tyyneen veteen antoivat tunnelmaa. 

Lapsille vetivät ulkoleikkejä Sirkka Tervonen ja Elina Saarela. Myös aikuiset kilpailivat hevosenkengän- ja 

tikanheitossa. Makkarat, kahvit ja limskat kävivät kaupaksi. 

Illalla vielä arvottiin Lauri Krekilän tuoma kalaämpäri ja Mirja Sepän vihanneslaatikko. 

Päiväjuhlassa vieraili entinen piehinkiläinen Timo Kyllönen perulaisen puolisonsa kanssa. He ovat molem-

mat opiskelemassa Moskovassa. Timo jo kapellimestarin diplomin omistaja. 

Illalla tultiin toimeen melkein omin voimin. Musiikkipuolelle oli houkuteltu Pyhäjoelta Timo Lahnaniemi. 

Oman kylän orkesteri Eelis Nylund ja Donald Oja oli koko illan remmissä säestäen mm yhteislauluja, joita 

veti Veikko Krekilä. Eikä pidä unohtaa Ojan Henrikiä ja Arvidia, jotka myös ovat soiton taitajia. 

Puheet toisella kertaa. 
Puheita ei paljon pidetty, kun kaupungistakaan ei ollut tullut  edustajaa kutsuista ja lupauksista huolimatta. 

Sitä ei kuitenkaan surtu, todettiin vain, etteikö piehinkiläisten omatoimisuutta osata arvostaa! 

”Myllyn Inkeri! eli Inkeri Sipola lähetti kaksi suurta kukkakimppua terveisiksi. 

Kukkia tarvittiinkin välttämättä onnitellessa synnytyslaitokselta tullutta isää?? 

Piehingissä tapahtui nimittäin maailman suurin ihme. Isä synnytti. Ja kaiken lisäksi hän ei edes tiennyt odot-

tavansa. Reipas tyttölapsi tuli ja yleisö onnitteli raikuvin taputuksin. Ensin kuitenkin synnyttäjälle annettiin 

kalikkanukutus. 

Tämä ”ihme” tapahtui näytelmässä, jossa Jalmari Tähjänjoki oli lääkärinä ja avustavana leikkaushoitajana 

Elina Kippola. Potilas otettiin yleisön joukosta. Onnellinen isä oli Tapani Karvonen. 



Yleisö eli ratkiriemukkaita hetkiä, kun se tajusi, että tästä sairauskohtauksesta kaikkien kommervenkkien 

jälkeen kehittyy ns. iloinen perhetapahtuma. Nuttuun puettu tyttölapsi lepäsi lopuksi autuaasti hymyilevän 

isä-äidin sylissä. 

Soittajat pöydälle! 
Meininki oli reilua koko illan. Soittajatkin istuivat pöydällä, vaikka yleensä sanotaan, että ainoastaan talon 

ainoa poika saa tätä tehdä. 

Mitä kaikkia lahjoja kyläläisiin kätkeytyykään, kunhan  ne osataan vetää esiin. 

Annikki Lehtola lauloi isä-Kaarlon säestämänä Uralin pihlajan ja Sirkka Tervonen veti yleisöä hauskoihin 

kilpailuihin. Eeli Yli-Mattila luki Nätti-Jussin kaskuja, eikä pidä unohtaa Aili Hongan kotiseutulaulua, jossa 

sanat oikein murteella sointuvat. Eeva Kippola oli päivällä sen laulanut. Ja olihan siellä vielä paikkakunnan 

muidenkin tekemiä juttuja ja murteen verryttelyä. 

Markku, Kimmo ja Ilkka myivät kympin lippuja niin tosissaan, ettei yksikään uskaltanut pujahtaa sisään 

pummilla. Makkaroita kehuivat maukkauksi Anja, Vuokko ja Eija. Ja kiireestä päätellen syötävät tekivät 

kauppansa. Kippolan Eeva keitti vahvaa kahvia ja hänellä oli apunaan liuta tyttöjä. 

Illan jatkuessa soittajat nousivat uudelleen pöydälle, penkit kasattiin ja väki ryhtyi pyörähtelemään. 

Kaikilla oli hauskaa, olihan tultu viettämään rattoisa kesäpäivä kirkassilmäisenä iloiten. Ja se onnistui. 

Kätten taitoja oli näytteillä koulun suojissa vielä sunnuntainakin. ”Osataan sitä meilläkin” , todistivat kauniit 

ja taitavat saavutukset. 

 

   
- TÄSTÄ KEHKEYTYY näytelmä jossa tapahtui ihme. Potilas palasi leikkauspöydältä pienen tyttölapsen 

kanssa. Jalmari Tähjänjoki on lääkäri, avustava hoitaja Elina Kippola ja onnellinen isä Tapani Karvonen. 

- Hurnasten tytöt olivat makkaramyyjiä. Anja Jussinniemi ja Titta. Vuokko Niemelä ja Eija Talus kysyivät 

uutteraan mausteilla vai ilman. 

- Pojat pitivät tarkasti huolen siitä, ettei yksikään vieras päässyt livahtamassa sisään kympin ohjelmalehtistä. 

Kuvassa Markku, Kimmo ja Ilkka. 

 

Yllätysvieras ilahdutti piehinkiläisiä 
PIEHINKILÄISTEN omat kyläjuhlat, Piehinki päivät, kokosivat jälleen kerran kyläläiset yhteen eilen lauan-

taina. 

Eivätkä piehinkiläiset olleet juhlassaan yksin, vaan tapahtumaan otti osaa moni Piehingin ”rajojen” ulkopuo-

leltakin tullut. 

Piehinkipäiviä vietettiin nyt kolmatta kertaa. Ohjelmarunko oli kolmiosainen: ensin Piehinkipäivät ja niiden 

yhteydessä järjestetty käsityönäyttely avattiin koululla puolelta päivin, sitten vietettiin päiväjuhlaa kahdesta 

lähtien ja illalla olivat vuorossa ihan oikeat iltamat. 

Näiden tilaisuuksien pitopaikkana oli Bomban talo. 

Tämänkertaisten Piehinkipäivien yllätysvieraana oli piehinkiläissyntyinen Timo Kyllönen, Martta ja Reino 

Kyllösen pojanpoika. Timo Kyllönen on monille tuttu muun muassa televisiosta, jossa hän on esiintynyt 

Hortto Kaalon mukana. Timo on musiikkia enemmänkin opiskellut, sillä opiskelupaikkana on Moskova ja 

taskussa jo kapellimestarin paperit. Nyt Timon instrumenttina oli hanuri. 

Piehinkipäivät ja oman kylän väen käsityötaitoja esittelevän näyttelyn avannut Piehingin kylätoimikunnan 

puheenjohtaja Jalmari Tähjänjoki oli iloissaan siitä, että kyläläiset ottivat näyttelyn järjestämisen ”ihan sy-

dämensä asiaksi”. 

Tähjänjoen Jalmari selvitti, että näille kolmansille Piehinkipäiville ei ensin aiottu näyttelyä lainkaan järjestää. 

Paine kuitenkin kasvoi niin, että pakkohan se näyttely oli pystyyn panna. 



Oman kylän asioitten hoidosta Tähjänjoki sanoi, että paljon hyviä aloitteita on tehty, mutta niiden toteutta-

minen vie aikansa. 

Piehinkipäivistä kerromme enemmän tiistain lehdessä. 

    
- Käsityötaidon näytteitä oli koottu koululle katsottavaksi ja ostettavaksi. 

- Piehinkipäivät avasi Jalmari Tähjänjoki. Tilaisuudessa oli totta kai haitarimusiikkia. 

 

Piehingin hankkeet toteutumisvaiheessa  RS  11.5.1984. 
Piehingin kylätoimikunnan pari vuotta jumputtamissa asioissa on nyt alkanut konkreettisen toteutumisen to-

teutumisen vaihe. 

Kalasatamassa ruoppaukset käyvät täydellä teholla, 80 km;n nopeusrajoitusmerkit on juuri pystytetty 8-tielle 

ja maanantaina ryhdytään talkoilla raivaamaan pururataa.  

Linja-autopysäkeilläkään ei tarvitse enää voihkia jalkojen väsymistä, sillä odotuspaikoille on nyt saatu penkit. 

Melkoiselta myllerrykseltä näyttää tällä hetkellä Piehingin ennen niin rauhallinen kalasatama. 

Työssä on kaksi kaivinkonetta, dumpperi ja pyöräkuormaaja. 

Kalasataman venepaikat on tarkoitettu ensi sijassa oman paikkakunnan kalastajien, jakokunnan osakkaitten 

sekä yleensä piehinkiläisten käyttöön. 

Veneitä jouduttiin aiemmin pitämään rannassa täysin suojattomina ja tuulen ja myrskyjen heiteltävinä. Jo-

kainen oli vain itse koettanut kaivaa jonkinmoista sijaa alukselleen. 

Piehingin kalasataman edustalla ei ole edes saaria suojana avomereltä. 

Kalasataman on tarkoitus valmistua syksyyn mennessä. 

Talkoisiin pururadalle 
Pururataa suunniteltaessa sovittiin Piehingissä, että radan merkintää seuraavana maanantaina aloitetaan rai-

vaustyöt talkoilla. Tällä viikolla rata on nyt sitten merkitty ja ensi maanantaina kutsutaan kyläläisiä kirvei-

neen ja moottorisahoineen klo 18 koulun pihalle, jossa laaditaan talkoosuunnitelma.  

Jokaisesta on apua ilman lisävälineitäkin. 

Pururadasta tulee aluksi 1050 metrin mittainen. Radan lähtöpaikka on koulun tontilla kaupan ja tien tuntu-

massa, jatkuu polveillen metsään ja päättyy Koskelantien tuntumaan.  

Syksyyn mennessä saadaan myös valaistus. Myöhemmin pururataa on tarkoitus mahdollisuuksien mukaan 

jatkaa. 

80:n rajoitus vihdoinkin! 
Pitkään ja sinnikkäästi piehinkiläiset hakivat koulua sivuavalle valtatie osuudelle nopeusrajoitusta ja lopulta 

se saatiin kuin saatiinkin. 

Asia ei ollut aivan mutkaton. TVL:n Oulun piiriltä tuli ensin anomukseen kieltävä vastaus, mutta asiasta pis-

tettiin toiveikkaasti valitus he Helsinkiin, varmuudeksi paikallisen kansanedustajan matkassa. 

Valitukseen liitettiin perinpohjaiset selostukset henkilölaskentoineen ja valokuvineen. Välillä jo valitustakin 

ehdittiin kiirehtiä. 

Ajatuksena oli, että jos ei mene nytkään läpi, niin valitetaan taas ylöspäin, mutta periksi ei anneta! 

Ja niinhän se myönteinen päätös tuli. Nyt on 80:n kilometrin nopeusrajoitus kilometrin matkalla Piehingin 

koulun kohdalla.  Samalla saatiin myös Ylipään koko tielle 60 km:n nopeusrajoitus. 

Seisakkeille saatujen 19 penkin lisäksi Piehingin kylätoimikunnalla on vielä yksi merkittävä hankinta taka-

naan: uusi komea, kymmenen litran teräksinen kahvipannu. 

Sillä kelpaa taas hoidella tarjoilubisnestä tapahtumissa ja hankkia varoja tulevia suunnitelmia varten. 

Seuraavaksi Piehingissä keskitytään monitoimitalo-hankkeeseen ja kirjaston laajentamiseen. 


