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TosiPitkä asuntolaina on myös TosiVakaa

laina-aika jopa 60 vuotta
kiinteä korko jopa 20 vuotta

Handelsbanken
KOKKOLA - Mannerheiminaukio 2

Puh. 010 444 5330
kokkola@handelsbanken.fi 

Yhteisvastuukeräys 
käynnistyy 4.2. 
Yhteisvastuukeräys 2007 käyn-

nistyy sunnuntaina 4. helmikuu-

ta. Tasavallan presidentti Tarja 

Halosen avauspuhe lähetetään 

TV1:ssä 4.2. klo 13.15. 

Tänä vuonna keräys auttaa 

suomalaisia ja perulaisia lapsia, 

joiden vanhemmilla on mielen-

terveyden ongelmia. Keräyksen 

teemana on “Ehjä lapsen mieli”. 

Ulkomailla Yhteisvastuuke-

räys keskittyy erityisesti Peruun. 

Keräystuloilla perulaisvanhem-

mille järjestetään vanhempain-

kouluja, joissa opastetaan vas-

tuulliseen vanhemmuuteen. 

Lasten itsetuntoa ja oikeuksia 

pyritään tukemaan muun muassa 

lasten työpajojen ja nukketeatte-

rin avulla. 

EU ruokajako
La 10.2. klo 10-13

VapaaSRK:n tilassa

Toritie 16

Tervetuloa!

VapaaSRK/ruokatuki

Nivalan Viikon voi lukea kokonaan internetissä
www.nivalanviikko.fi 
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Nimipäivät  

Sunnuntai  
4.2.2007

Kalenteri

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Sunnuntai: Armi, Ronja.

Maanantai: Asser.

Tiistai: Terhi, Teija, Tiia.

Keskiviikko: Riku, Rikhard.

Torstai: Laina.

Perjantai: Raija, Raisa.

Lauantai: Elina, Ella, Ellen.

1. Miten vanha Kirka oli 

kuollessaan?

2. Mitä ovat Vartius ja Niirala

3. Mitä säilytetään 

monstranssissa?

4. Minkälainen kuva on 

serigrafi a?

5. Mitä ovat digger ja tetris?

Vastaukset takasivulla.

- Kerro aina totuus, se on helpoin 

muistaa.

 David Mamet 

Jumala, maan ääriin saakka 

kiiriköön sinun nimesi,

kaikukoon ylistyksesi!

Sinun kätesi on hyvyyttä 

täynnä.

Iloitkoon Siionin vuori, rie-

muitkoot Juudan kaupungit,

sillä sinun tuomiosi ovat oikeat.

Lähtekää, kulkekaa Siionin ym-

päri, laskekaa sen tornit.

Katsokaa sen muureja,

tutkikaa sen palatseja,

niin että voitte kertoa tuleville 

polville: Suuri on Jumala!

Hän on Jumalamme ajasta 

aikaan.

Hän johdattaa meitä ainiaan.

Ps. 48: 11-15 

Puolueiden ehdokaslistat edus-

kuntavaaleihin 2007 alkavat olla 

täynnä. Syytä onkin, sillä vaali-

asiamiesten on jätettävä ehdokas-

listansa vaalipiirilautakunnalle 

viimeistään 06.02 mennessä.

Viimeisimpiä ehdokaslisto-

jensa täydennyksiä on tehnyt 

Kristillisdemokraatit jotka ovat 

taivutelleet Heikki Häyrysen 

ehdokaslistoilleen. Häyrynen 

on läänin Eteläisen osan ehdo-

kas. Syntyjään Pudasjärvinen 

nyt jo parikymmentä vuotta 

Nivalalainen. 

Hänet tunnetaan alueella ja 

laajemminkin monista kannan-

otoistaan jotka ovat monesti 

varsin kriittisiä ja vaihtoehtoja 

hakevia. Hänen mielestään kun 

päätökset monesti tehdään selvit-

tämättä ennen päätöstentekoa si-

tä, mitä esitetyt päätökset merkit-

sevät mikrotasolle eli kansalasille 

makrotason vaikutusten lisäksi. 

Hän ei pidä tällaista päätöksen-

tekomallia ja tapaa fi ksuna eikä 

hyvän hallintotavan mukaisena. 

Häyrynen ennakoi Kristillis-

demokraattien tekevän Oulun 

vaalipiirissä historiallisen hyvän 

vaalituloksen ja vähintään kah-

den, mahdollisesti jopa kolmen 

ehdokkaan läpimenoa vaaleissa.

Oulun vaalipiirissä täydet 

listat eli 18 ehdokasta on ase-

tettu Vasemmistoliitosta, Vih-

reistä, SDP:stä ja Keskustasta. 

Kokoomuksella ehdokkaita on 

17, Kristillisdemokraateilla ja 

Perussuomalaisilla on 15 ehdo-

kasta, SKP:lla 7, Köyhien asial-

la 3 ja Itsenäisyyspuolueella 2. 

Vaaliliitoissa ovat KD – Köyhi-

en asialla ja Perussuomalaiset 

– Itsenäisyyspuolue. 

Kaikkiaan ehdokkaita vaali-

piirissä on 131 joten kisa edus-

kuntapaikoista tulee olemaan 

ennätyksellisen tiukka.

Ehdokaslistat täydentyvät

Häyrynen KD:n 
ehdokkaaksi Nivalasta

Lukemista

Monissa miehin on koottu tämä 

pieni kovakantinen kirjanen, jo-

ka kertoo kuvin ja sanoin ladosta, 

tuosta aikoinaan niin tuiki tär-

keästä rakennuksesta. Enää ei 

voida puhua latomerestä, jäljellä 

on vain yksittäisiä, aikaa vastaan 

taistelevia suojia.

Kirjan värikuvat ovat selkeitä 

ja monipuolisia. On latoja ke-

sä- ja talvimaisemassa, on hyvä-

kuntoisia ja nyykähtämäisillään 

olevia latoja. Aikoinaan hyvin 

tuttu näky Pohjanmaalla on ol-

lut laajojen tulvavesien keskelle 

jäänyt lato. Silloin hiirtenkin oli 

noustava suojaan korkealle hir-

sien päälle.

Jos kuvat ovat onnistuneita, 

niin teksti on hienoinen petty-

mys. Olin kai odottanut juhla-

vampaa ja asiallista käsittelyä. 

Yleisellä tasolla itse ladosta ker-

rotaan vähän. Kero mainitsee, et-

Uhanalainen 
lakeuden symboli

Lato

Teksti: Esa Kero, Juha 

Taskinen

Kuvat: Risto Kautiainen,

  Teemu Tuovinen

Grafi ikka ja taitto:

  Jussi S. Karjalainen

Multikustannus 2006, 62 s.

Heikki Häyrynen ennakoi 

Kristillisdemokraateille 

historian parasta vaalitulosta.

Tervetuloa Nivalaan,Tervetuloa Nivalaan,
tekstiilisisustamisentekstiilisisustamisen
erikoismyymälään.erikoismyymälään.

Varaudu kevään kirkkauteen
säle- tai rullaverhoilla.
Paljon värejä ja vaihtoehtoja.

Varastorullaverhot edullisesti.
Myös II-laatua

Uusia verhokankaita saapuu
päivittäin.
Uusia, kuviollisia voilee-
kankaita, useita eri värejä.

Katse
kevääseen

OmpelupalveluOmpelupalvelu

Nivala, Teollisuuskylä,
puh. (08) 4458 800
ma-pe 9-17, la 9-13

www.nivalanviikko.fi 
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tä ladon katosta törrötti nauloja, 

niin että ladossaolija joutui niitä 

väistelemään pääparkaansa suo-

jaten. Ja että ladoilla oli nimi. Esi-

merkkinä hän antaa neljä nimeä, 

joista kaksi on kirjoitettu pienellä 

alkukirjaimella. Taskinen kertoo 

ladosta hieman enemmän.

Teksti käsitteleekin latoja hen-

kilökohtaisiin heinäntekomuis-

toihin ja tarinoihin liittyvinä. 

Sanastossa on sekä pohjalaista, 

että itäsuomalaista virettä. Talon 

suurinta latoa on jossain päin sa-

nottu saraaniksi. Vähän oudolta 

tuntuu, kun heiniä mätetään sei-

päille ja pyöröpaaleista käytetään 

kauttaaltaan nimitystä valkoinen 

pallukka. Teksti harhailee milloin 

missäkin aiheessa. Siinä on tavoi-

teltu kepeyttä ja huumoria, mutta 

jää ontumaan. Persoonallista se 

kuitenkin on, ja epäilemättä mo-

net pitävät siitä tällaisenaan.

Jos haluaa tutustua entisajan 

heinäntekoon tarkemmin, voi 

hankkia kirjan Hellettä ja hei-

näpoutaa - Heinänteon kult-

tuurihistoriaa, jonka tutkija 

Sirkka-Liisa Ranta on äskettäin 

julkaissut.

Lato on kirjansa ansainnut. 

Useimmilla keski-ikäisillä ja si-

tä vanhemmilla maaseudun ih-

misillä on jokin suhde siihen. 

Kirjoittajien tavoin hekin voi-

vat pohtia kumpi vaakakupissa, 

ikävät vai mukavat muistot, pai-

naa enemmän. Heinätyöt ovat 

eriskummallinen asia. Hullun 

hommaahan se oli, isä aina sa-

noi. Tuskin tarkoitti. Mutta silti 

siitä jäi merkillinen muisto. Vas-

taniitetyn heinän tuoksu. Ennen 

aikojaan rempsahtanut ladon ovi. 

Kuivan heinän tuoksu. Kahvin ja 

usein myös lämpöisten pullien 

tuoksu pellonpientareella. Hiki 

oikeasta työstä. Järven (joen, lis. 

RR) viileä vesi, saunan leppoisat 

löylyt työrupeaman päätteeksi. 

Nälän tunne ja vaikkapa karja-

lanpaisti. Makoisa uni aitan vii-

leydessä olkipatjoilla.

Raija Raudaskoski
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Nivalan seurakunnan järjes-

tämän Aikuisten kirkkopyhän 

aiheena on tänä sunnuntaina 

4.2. Energiakysymysten äärellä. 

Jumalanpalveluksen jälkeen on 

seurakuntakodilla kirkkokahvit, 

jonka jälkeen tilaisuus alkaa..

Pääalustuksen pitää johtaja 

Anneli Nikula Teollisuuden Voi-

ma Oy:stä. Pohjois-Pohjanmaan 

Liitossa puolestaan on valmis-

tumassa maakunnallisen tason 

energiastrategiset selvitykset, 

joihin suunnittelujohtaja Tuomo 

Palokangas antaa katsauksen. He 

ovat perehtyneet kaikkiin ener-

giatuotannon muotoihin,  joskin 

työn painopiste viimeaikoina 

lienee bioenergiakysymyksis-

sä. Käytännön neuvoja puun ja 

pelletin hyödyntämisestä tuo 

Metsäkeskuksen puunenergia-

neuvoja Timo Vanhala. Panee-

likeskustelussa puhetta johtaa 

kansanedustaja Pekka Vilkuna, 

joka tuo asiaan eduskuntatyön 

nykyvaiheita liittyen energi-

an tuotantoon, verotukseen ja 

lainasäädäntöön. Yrittäjän ym. 

näkökantoja tuo paneelissa Ve-

sa Aitto-oja. Aiheesta nousevan 

keskustelun avauskysymykset te-

kevät projektipäällikkö Airi Ha-

kala ja Nivalan tekninen johtaja 

Ari Nurkkala. 

Energiahan kaiken kaikkiaan 

on strateginen hyödyke työllisyy-

den aikaansaamiseksi ja pysyt-

tämiseksi, yleiselle hintatasolle 

ja turvallisuudelle. Tuotannon 

määrällä hintaan nähden lienee 

kaikkein suurin vaikutus. Haluat-

ko sähkösi ja lämpösi edullisesti? 

Niinpä, hinta ja tuotannon määrä 

kiinnostanevat yksityistä kulut-

tajaakin, joka ei voi neuvotella 

hinnoista suurostajien tapaan. Ja 

eri myyjien hinnat lähenevät aina 

varsin nopeasti toisiaan. Yleen-

sä seminaarissa tullaan käsittele-

mään aihetta tuottajien, kuluttaji-

en ja alueellisesta näkökulmasta. 

Nivalan kaukolämpöyhtiölläkin 

on kehityksensä ja investointinsa 

edessään. Niin voi olla myös mo-

nella maanviljelijällä, yrittäjällä ja 

asunnon omistajalla.

Aseiden keräily on kuulunut 

Kimmo Korkiakosken harrastuk-

siin jo pitemmän aikaa. Toinen 

toistaan upeampia aseita Kim-

molla on esillä tarkoin eristetyssä 

tilassa kaltereiden takana. 

Vanhin ja tunnearvoltaan kal-

lis ase on vuodelta 1956. Se on 

Valmet merkkinen 1-piippuinen 

haulikko, joka jäi Kimmolle isoi-

sältään. Joukossa on myös erään 

tunnetun suomalaisen asesepän 

valmistama muunnosase “Lop-

po-Petra”, joita on valmistettu 

ainoastaan 25 kappaletta, ja niistä 

osa ulkomaille.

- Tämä on upea ja kaunis ase, 

joka on viimeisen päälle viimeis-

telty. Aseen kaliiperia on muutet-

tu suuremmaksi alkuperäisestä. 

Tässä aseessa näkyy kyllä suoma-

laisen asesepän kädenjälki. Puu-

osat on tehnyt Kestilässä vaikut-

tava tukkiseppä. Tällä aseella tuli 

ammuttua pari hirveäkin viime 

syksynä, tämä on oikea metsästä-

jän “helmi”, Kimmo kertoi. 

Kimmo on harrastanut met-

sästystä vuodesta 1986 lähtien. 

Myös ampumaharrastus on lä-

hellä  sydäntä, aktiivisemmalla 

pohjalla se on ollut nyt nelisen 

vuotta. 

- Hirvi on suurin eläin mitä on 

tullut jahdattua tähän mennes-

sä. Ja siitä pienemmät kuuluvat 

myös pyydettäviin. Joka reissulle 

Kimmolta löytyy kaapista mielei-

nen ase, vaikka Afrikkaan lähtisi 

norsujahtiin. 

- Pitäähän niitä aseita ulkoilut-

taa vuorotellen, Kimmo naurahti. 

Aseetkin kaipaavat säännöllistä 

huoltoa ja puhdistusta. Itse tulee 

ase puhdistettua aina reissun jäl-

keen, vaikka sillä ei olisi ammut-

tukaan. Sitten kauden päätteeksi 

tehdään vähän perusteellisempi 

puhdistus ja voitelu. Se on vaan 

tärkeä asia tuo aseen hoito. Tai-

sipa muutama hirvi nahkansa 

Nivalassakin pelastaa huonosti 

hoidettujen aseiden takia, Kim-

mo arvelee. Suomen aselaki vaatii 

tiettyjä sääntöjä aseiden säilytyk-

seen. Kimmo on aikoinaan ano-

nut keräilijäluvat Oulun läänin-

hallitukselta. Sitä ennen tilat piti 

tarkastuttaa. 

Työ ja harrastus 
yhdistettynä                                                                                        
       

Metsästys kuuluu myös todel-

la tärkeänä osana Kimmon 

arkeen. 

- Olen kuulunut Karvoskylän 

hirviporukkaan vuoden verran. 

Aikaisemmin olin toisessa poru-

kassa. Nivalan eränkävijöissä on 

8 hirviseuruetta. Vuodesta 1998 

olen hirviä metsästellyt. Meitä on 

nykyisessä porukassa yli 30 mies-

tä. Hirvenkaatoluvat jaetaan po-

rukoille miesmäärän mukaan.

-Mukava se on, kun saa olla 

rennossa porukassa ja tehdä sitä 

mistä todella pitää. Kimmo työs-

kentelee Nivalan Halpa-Hallin 

asepuolella, joten siinä samalla 

saa harrastuksenkin yhdistettyä 

mukavasti. Kimmolta saa erit-

täin asiantuntevaa tietoa aseista 

ja kaikesta niihin ja metsästyk-

seen liittyvästä. 

-On tullut tuota tietoa vuosi-

en varrella päntättyä päähän alan 

lehdistä. Lähes kaikki kotimaiset 

lehdet löytyy ja osa ulkolaisista-

kin. Kilpailuvietti on myös Kim-

moon puraissut. - Käyn lähialu-

eiden järjestämissä kilpailuissa. 

Ammun metsästystrappia, johon 

odottaa uusi ase kevään kauden 

alkamista. SM-kisat järjetetään 

myös joka vuosi, nyt ne on jo 

toistamiseen Ylitorniolla. Niissä 

olen käynyt ja aion tänäkin vuon-

na mennä. Lähelle fi naalia olen 

päässyt, yhden kiekon päähän, 

mutta kokeillaan taas kesällä uu-

destaan, Kimmo nauroi. Kisoissa 

ammutaan 25 kiekkoa ja yleen-

sä vain yhden kärsii pummata 

päästäkseen fi naaliin. Nivalaisia 

haulikkoampujia kisoissa kiertää 

kymmenkunta.

Keväällä aletaan sitten Pys-

symäellä harjoittelemaan heti 

kun lumet sulaa pois. Erityisesti 

toivoisimme, että nuoria tulisi 

enemmän lajin pariin. Voisim-

me opastaa ja rohkaista heitä 

mukaan. Lajin pariin on helppo 

tulla, kun vaan ase on ja tuo itsen-

sä radalle niin varmasti pääsee 

kokeilemaan. Radalla voi sitten 

harjoitella niin paljon kuin ha-

luaa. Annettuja ampuma-aikoja 

kuuluu noudattaa ettei lähiasuk-

kaat häiriinny. Tässä kesän aika-

na Halpa-Hallit järjestävät hen-

kilökunnan trap-kilpailut.

-Eiköhän me Matin 

kans hoidella poika Ni-

valaan, Kimmo naurahti.                                                                                           

          

Haastattelun lomassa taus-

talta kuului “VK:n” ohjastamaa 

ketun pyyntiä jahtipuhelimen 

välityksellä. 

-Katja Kokkoniemi-

Metsästäjän “helmi”

Ampumakilpailuista voitettuja palkintoja. Kimmon harrastuksiin kuuluu myös elokuvat. Kotona on Kimmon 

itsensä tekemä elokuvateatteri.

 Erityiskohtelun Kimmo antaa aseilleen.

Aikuisten kirkkopyhässä mielenkiintoinen aihe

Tuomo Palokangas. Kuvassa oik. Anneli Nikula.
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

MAANANTAI: Jauhelihapihvit, 

muusi, tuoresalaatti.

TIISTAI: Possukastike, pe-

runat, kaali-kurkkusalaatti, 

salaatinkastike.

KESKIVIIKKO: Peruna-

sose-kirjolohilaatikko, 

punajuuri-purjo-omenasalaatti.

TORSTAI: Italianpata, 

kiinankaali-persikkasalaatti.

PERJANTAI: Makkarakeitto, 

sämpylä.

Su 4.2. Kynttilänpäivä klo 10 

messu kirkossa, Aikuistyön 

kirkkopyhä, saarna ja lit. Olli, 

kanttori

Rautio, avustaa Nivalan Sekakuo-

ro joht. Rautio. Kolehti: Yhteis-

vastuukeräys 2007. Jumalanpal-

veluksen  jälkeen kirkkokahvit ja  

tilaisuus  seurakuntakodissa, ai-

heena “Energiakysymysten äärel-

lä”, luento Anneli Nikula, katsaus 

aiheeseen, Tuomo Palokangas ja 

paneelikeskustelu. Paneelissa 

mukana Pekka Vilkuna, Anne-

li Nikula, Tuomo Palokangas, 

Timo Vanhala, Vesa Aitto-oja, 

avauskysymykset Airi Hakala ja 

Ari  Nurkkala. Klo 12.30  Pidis-

järven kinkerit Niva-Onnin ker-

hohuoneessa, Kalliosaarentie 11 

(Jukkola, Rautio). Klo 18.30 seu-

rat Nivalan ry:llä (O Hosionaho). 

Kolehti rakennusrahastoon. Klo 

19 seurat seuratuvalla (P Rönkkö, 

E Jaatinen, Viljanen). 

Ma 5.2  klo 11 näkövammaisten 

kerho seurakuntakodissa, kerhon 

jälkeen menemme kirjastoon, 

oppaana kuvailutulkki Marja 

Kuisma. Klo 18.30 raamattu- ja 

keskustelupiiri seurakuntakodis-

sa, järj. Kansanlähetys.

Ti 6.2   Klo 13 päiväveisuut seu-

ratuvalla, uudet Siionin virret tu-

tuiksi. Klo  18.30 gospel-kuoron 

harjoitukset seurakuntakodissa 

(Rautio). Klo 18.30 Jokikylän 

kinkerit Elina ja Pauli Hautalah-

della, Tuomelantie 35 (Viljanen, 

A Ylikoski).

Ke 7.2  klo 11 hopeaiän ker-

ho seurakuntakodissa. Klo 11 

päiväpakanat Maila Ojalla Kal-

liontie 22 B (Olli). Klo 11 vart-

tuneiden kerho Nivalan ry:llä 

(H Ohtamaa). Klo 17 virsipiiri 

seurakuntakodissa (Katajala). 

Klo 18.30 Karvos-Pahkakylän 

kinkerit Kaija ja Osmo Myllyläl-

lä Kilparannantie 23 (Jukkola, 

Rautio). Klo  18 virsipiiri seura-

kuntakodissa (Katajala).

To 8.2  klo 17 lapsikuoron har-

joitukset seurakuntakodissa 

(Katajala). Klo 18.30 Järvikylän 

kinkerit Tanja ja Pasi Kaarlelalla 

Järvikyläntie 571 (Olli, Katajala). 

Klo 18.30 ystäväkerho Kaija ja 

Alpo Linnalla (P Mehtälä).

Pe 9.2   klo 19  kynttiläillallinen 

kahdelle seurakuntakodissa. Il-

ta sisältää illallisen (20 €/paris-

kunta), musiikkia ja  iltamessun 

kirkossa. (Jukkola, Katajala). Il-

moittautumiset kirkkoherranvi-

rastoon 31.1.2007 mennessä puh. 

(08) 440 025. Klo 18.30 raamat-

tuluokka Nivalan ry:llä.

La 10.2 klo 19.30 seurat Nivalan 

ry:llä, (E Kautto), järj. Korpiran-

nan ry.

Su 11.2.  2. sunnuntai ennen 

paastonaikaa klo 10 sanajuma-

lanpalvelus kirkossa, saarna ja 

lit. Viljanen, kanttori Katajala. 

Kolehti Unkarin ystävyysseu-

rakuntatoiminnan hyväksi. Klo 

13 seurat Nivalan ry:llä (M Jo-

kitalo). Klo 13.30 Ojala-Junttilan 

diakoniatoimikuntien ja kyläläis-

ten vierailu Kotikeskukseen (Vil-

janen). Klo 14 seurat Korpiran-

nan ry:llä (E Hosionaho).

Klo 18.30 seurat Nivalan ry:llä  

(M Jokitalo, P Mehtälä).

Lapsityö

Perhekerhot  tiistaina, tors-

taina ja perjantaina klo10-12 

seurakuntakodilla.

Su 4.2 klo 12 Vilkunan pyhäkou-

lu Hanna-Suoma Savolaisella

Varhaisnuorisotyö

To 1.2. klo 17 Kokkikerho yli 10 

vuotiaat seurakuntakoti nuorten 

tilat, klo 18 Varhaisnuorten ker-

ho 1 - 4 luokkalaisille Järvikylän 

koululla.

Pe 2.2. Ei ole sähly- ja puuha-

kerhoa Jokigospel-tapahtuman 

vuoksi.

Ma 5.2. klo 17 Kokkikerho 1 - 4 

luokkalaisille seurakuntakodin 

nuorten tilat, klo 16.40 

Tyttökerho Erkkilän koululla, klo 

17 Varhaisnuorten kerho Malilan 

koululla.

Ti 6.2. klo 17 Liikuntakerho Junt-

tilan koululla.

Rippikoulutyö

Su 4.2. klo 10 jumalanpalveluk-

sessa kolehdinkantavat: Jukka 

Palosaari, Laura Stenroth, Erkki 

Siltala, Riika Tyhtilä.

Su 11.2. Niko Aitto-oja, Minna 

Aitto-oja, Tanja Aitto-oja, Ville-

Matti Linna

Nuorisotyö

Pe. 2.2 klo 18-22 Jokigospel Tuis-

kulassa. Esiintyy Taika-Petteri, 

KLS ja Pater Noster.

Pe. 2.2 Jokigospel-talkoot nuoril-

le ja vanhemmille. Kysy lisää ja 

ilmoittaudu Reettalle p. 

040-5325578.

Tulossa:

Päivämät-toiminnallinen päivä 

koko perheelle 18.2.2007 Yh-

teisvastuun hyväksi. Päivämien 

ohjelmassa mm. messu kirkossa, 

perheiden lauluvisa, kasvomaa-

lausta, askartelua, piirustuspiste, 

villasukan tarina, kaunein villa-

sukka-kilpailu, tuohityönäytös, 

yhdessäoloa, arvontaa, ongin-

taa, hernekeittoa, laskiaispullia 

jne. Haastamme seurakuntalaiset 

kutomaan villasukkia ja osallis-

tumaan Kaunein villasukka-kil-

pailuun. Kilpailutöitä voi tuoda 

kirkkoherranvirastoon viikkoa 

aikaisemmin, 12.2.2007 men-

nessä! Tule mukaan tukemaan 

Yhteisvastuukeräystä!

Suviseurat Kouvolassa 

29.6-1.7.2007.

Heikkilän Liikenne järjestää lin-

ja-autokuljetuksen seuroihin, 

majoituksen varmistamiseksi 

ennakkoilmoittautuminen on 

tärkeä jo nyt. Hinta 220 €, sis. 

majoitus 1-4 hengen huoneissa 

hotelli Turistihovissa, aamupala, 

iltasauna, kuljetukset seurapai-

kalle aamuisin ja takaisin, auto 

lepopaikkana päivän ajan. 

Autossa on vielä vapaita paikko-

ja! Kyydin hinta ilman majoitusta 

50 €/sivu. Tiedustelut  Heikkilän 

Liikenne puh. 0400 468 529.

Kanttori päivystää keskiviikkoi-

sin klo 12-13.30 kännykkänume-

rossa:  p. 044 344 2174/Katajala, 

vapaapäivät ma ja ti tai p. 040 

532 9051/Rautio, vapaapäivät to 

ja pe. 

Radio Pookin Etappi-ohjel-

massa (100,5 mHz)  maanantai-

sin klo 17.05 käsitellään erilaisia 

teemoja henkilökuvien kautta ja 

pohditaan ajankohtaisia asioita 

ja arvoja.

Lähetyksen kirpputori Kantto-

rilassa, Kalliontie 5, avoinna ke 

ja la 9-13. 

Perheasiain neuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pihan 

puolelta) 84100 Ylivieska. 

Seurakunnan kotisivujen osoite: 

www.nivalansrk.fi 

Sähköpostiosoite: nivalan.seura-

kunta@evl.fi  

Kastettu: 

Urho Matias Mäkinen,

Arttu Rasmus Korkiakoski

Kuollut:

Kirsti Hilma Kristiina Kivimäki 

s. Haapala  81 v.

Onni Matias Katajaniemi  73 v. 

Kati Annika Aitto-oja  12 v.

Kirkolliset tapahtumat

Lähetä kannanottosi, mielipiteesi 

ja havaintosi kätevästi tekstivies-

tillä. Numero toimii vain teksta-

reille, muut yhteystiedot löytyvät 

toisaalta tästä lehdestä.

Puhelinnumero on

044-9181363
Onko pakko ajaa autot oven 

eteen ku käy abc:llä? Kai niitä 

sixpäkkejä ja mäyräkoiria voi 

muutaman metrin enempi kan-

taa ja pysäköidä autonsa oikeille 

parkkipaikoille. Olis vaan kiva 

tankata mut ku ei pysty ku aina 

autoläjät eessä. Miksei poliisi sa-

kota väärinpysäköiviä?

Täällä oli yksi ihana kassa joka 

aina hymyili ja tervehti mutta se 

häippäs johonkin.

Se yksisilmäinen vastaantulija voi 

olla mopoilija, joten lyhyet valot 

päälle! On myös viksua vaihtaa 

lyhyet kun kohtaa kävelijän tai 

pyöräilijän…

On se kumma homma ku ei voida 

pitää koiria kiinni. Ne käy ihmis-

ten ja toisten koirien päälle. Nim. 

Koirat kiinni!

Vaihdan lyhyet kaikille jalan-

kulkijoille joilla on heijastin, ne 

huomaa ajoissa. Niille en vaihda, 

jotka pimeänä kulkee. Heijasti-

met heilumaan!

Milloinkahan ne herrat saa hom-

mattua haapalan koululle sen pa-

lijon luvatun kaukalon… Eikö se 

entinen purettu pois uuven tiel-

tä!! Ja siitäki on kulunu jo muu-

tama vuosi!!!

Mitä se luulisi ketään haittaa-

van, jos seurakunnan tiloissa on 

myyjäiset ja saa ostetuksi halvalla 

ruokaa jouluksi ja kolehti on va-

paaehtoinen lahja.

Hyvä Koskenperän linkomies. 

Otit lumet autotallin eestäkin et-

kä tukkinu liiteripolkua. Kiitos!

Cowboys nettisivuilla vallitsee 

kuolio.

Mitä on gobilisaatio? Asuessani 

kirkonkylällä perääni lähdettiin 

mennessäni asioille! Olen rehel-

lisellä työllä ansainnut eläkkee-

ni, enkä kellekään pahaa tehnyt, 

haluan vainelää rahassa, mutta 

jos vaino jatkuu, otan kamera-

kännyllä rekkarin, silloin tulee 

tupenrapinat!

Jos haluat heilua hengissä, tääl-

lä maanpäällisessä jengissä. Älä 

trokarilta pimmeetä pulloo hae. 

Se voip olla Virosta ja onko sen 

laavulla varmasti tae. Jos haluat 

kuitenkin mieltäsi nostaa, älä ai-

jokkaan trokarilta pulloo ostaa ja 

muutenkin se on kallista, palijon 

palijon halavemmalla saat hal-

lista. Älä trokari unta nää, luulet 

ettet kiinni jää. Polliisi oveesi ko-

puttaa ja kuulusteluun hoputtaa. 

Siihen loppu kiire ja hoppu.

Laittakaa jo nivalankin eläinlää-

kärin puh. numerot lehteen!

Arvoisa kaupunginhallitus. Säi-

lyttäkää nämä meidän sivuky-

lien koulut. Ainakin jotka ovat 

hyvässä kunnossa ja ovat kol-

miopettajaisia. Tämä olisi hyvä 

esimerkki muille kunnille miten 

hienosti Nivalassa huolehditaan 

lapsista ja heidän tulevaisuudes-

taan. Ansaitsisittapa luottamus-

lauseen myös meiltä tavallisilta 

”pulliaisilta” Tsemiä haasteelli-

seen työhönne!

Tammikuun säätiedot

SUNNUNTAI: Karjalanpais-

ti, perunat, italiansalaatti, 

luumukiisseli.

MAANANTAI: Nakkikastike, 

perunat, kiinankaali-ananassa-

laatti, marjakiisseli.

TIISTAI: Kalakeitto, juusto, 

ruispuolukkapuuro.

KESKIVIIKKO: Italialainen 

jauhelihalaatikko, tomaat-

ti-päärynä-jäävuorisalaatti, 

vadelmakiisseli.

TORSTAI: Kirjolohi-

pihvit, perunat, kastike, 

porkkana-persikkaraaste, 

mustaherukkakiisseli.

PERJANTAI: Broiler-kasvis-

keitto, juusto, marjapuuro.

LAUANTAI: Lindströminpih-

vit, perunat, kastike, kaali-to-

maattisalaatti, porkkanakiisseli.

SUNNUNTAI: Lihahöys-

tö, perunat, perunasalaatti, 

metsämarjamousse.

Nivala

A-klinikan erikoissairaanhoita-

ja, osastonhoitaja, sairaanhitaja, 

perushoitaja, sosiaalityöntekijä 

(sosiaalitoimi, perhepäivähoi-

tajia, myyntineuvottelijoita, 

karjanhoitaja, tuotantotyönte-

kijä, konepuuseppä, puualan 

tuotantotyöntekijä, pakkaaja, 

kokki, ravintolatyöntekijä, 

kauneuskonsultti.

Ylivieska

Katsastusmies, toimintatera-

peutti, kodinhoitaja, lähihoita-

ja, puistotyöntekijä, kirvesmies, 

maalari, rengasmiehiä- ja 

naisia, metallityöntekijä, kokki, 

parturi-kampaaja.

Haapajärvi

Liikenneopettaja, sairaanhoita-

ja, sosiaalityöntekijä, kirppis-

yrittäjä, Alkon myyjä, kokooja 

(puutuote).
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Kolmisen viikkoa sitten tässä 

lehdessä lainattiin Kalajokilaak-

son jätevedenpuhdistamoita kos-

kevaa professori Esko Lakson 

konsulttityönä Vesikolmiolle te-

kemää raporttiluonnosta. 

- Teksti oli täysin raakile, jo-

ka jollain epämääräisellä tavalla 

joutui lehteen. Myös vaikutti sil-

tä, ettei tekstin lehteen hoitanut 

henkilö ymmärtänyt lainaaman-

sa luonnoksen sisältöä. Tekstillä 

ei ole mitään merkitystä, jos ar-

vioidaan Kalajokilaakson jonkun 

puhdistamon käyttöä toistaiseksi, 

prof. Lakso sanoo.

Koko tekstin lähtökohta 

todetaan sen ensimmäisessä 

kappaleessa: ”Kalajokilaakson 

kaupungit (tarkoittaa Kalajoki, 

Ylivieska, Nivala ja Haapajärvi) 

suunnittelevat puhdistamojen-

sa myymistä Vesikolmio Oy:lle, 

jonka tarkoituksena on keskit-

tää jätevesien puhdistus Kala-

joelle. Nykyisiä puhdistamoita 

joudutaan käyttämään tehtyjen 

suunnitelmien mukaan ainakin 

8 -12 vuotta. Mikäli suunniteltu 

yhteistoiminta toteutuu, nykyisiä 

puhdistamoja voitaneen käyttää 

mainittu aika suunnilleen ny-

kyisillä lupaehdoilla.”  Pari puh-

distamoa on saanut jatkoluvan 

siitä lähtökohdasta, että niiden 

toiminta lakkaa mainitun ajan 

kuluessa.

Mikäli syystä tai toisesta pää-

tetään, että nykyisiä puhdista-

moita tai osaa niistä käytetään 

toistaiseksi, niiden jätevesien 

purkua koskevat lupaehdot tule-

vat kiristymään muista puhdis-

tamoista saatujen kokemusten 

mukaan. Ympäristölupaviran-

omaiset määräävät lupaehdot 

yksilöllisesti kullekin puhdista-

molle. Uusien lupaehtojen en-

nakointi on melko mahdotonta, 

mutta puhdistusvaatimuksiin 

tulee todennäköisesti uusia pa-

rametreja, joiden täyttäminen 

nykyisillä puhdistamoilla ilman 

merkittäviä lisäinvestointeja on 

mahdotonta. 

Nykyisillä lupaehdoilla Joki-

laakson paras puhdistamo on 

Lakson käsityksen mukaan Ni-

valan puhdistamo. Se toimii va-

jaalla kuormituksella ja velvoi-

tetarkkailuraportin mukaan sen 

käyttökustannukset jätevesikuu-

tiota kohti ovat Kalajokilaakson 

kalleimmat. Jos yhteistyöhanke 

kaatuu tai muuttuu niin, että 

tätä puhdistamoa aiotaan käyt-

tää toistaiseksi, sille saattaa tulla 

mm. typenpoiston velvoite, jonka 

toteuttamiseksi joudutaan mitta-

viin investointeihin.

Lehdessä julkaistu teksti oli 

aivan ensimmäinen versio. Kon-

sulttina toiminut Lakso lähetti 

luonnoksen normaalin konsultti-

toiminnan pelisääntöjen mukaan 

kommentoitavaksi työn tilaajalle. 

Sanottujen pelisääntöjen mukaan 

luonnosten käsittely tapahtuu ai-

na konsultin ja työn tilaajan vä-

lisenä asiana. Lakson lähes 40 

vuoden työuran aikana tämä oli 

ensimmäinen poikkeama tästä 

säännöstä

Tässä luonnoksessa vielä ke-

hitysasteella olevia asioita ovat 

muun muassa mahdollinen nes-

temäisen lietteen siirto puhdis-

tamolta toiselle kuivattavaksi ja 

Haapajärven jätevesien mahdol-

lisimman pikainen tuonti Niva-

laan käsiteltäväksi. Tällaiset asiat 

vaativat paljon lisää selvitystyötä 

ennen kuin niitä kannattaa esit-

tää edes julkisina ehdotuksina.  

Lisäksi luonnos sisältää epätark-

koja ja tarkistamattomia lukuja.

Hätiköityä tekstiä puhdistamoista

Suuret määrät ihmisiä kerääntyi 

Nivalan ammattiopistolla järjes-

tettyihin avoimien ovien päivään 

lauantaina 27.1. Monipuolista 

tarjontaa löytyi ammattiopiston 

toiminnasta niin opiskelupaik-

kaa miettiville kuin vanhemmille 

ja muillekin opiston toiminnasta 

kiinnostuneille.

Koulutusta on saatavilla 13 

eri perustutkintoon. Opetusalat 

esittäytyivät työnäytöksin omis-

sa työtiloissaan. Alojen esitte-

lyjä oli mm. Catering-osaston 

koulutuksen esittely, käsi-ja tai-

deteollisuusosasto, johon kuului 

värianalyysit ja paperipaja. Kau-

neudenhoito-osastolta sai tutus-

tumishoitoja ja kasvomaalausta. 

Sieltä jäi erityisesti mieleen  uusi 

alipainerullauskone, joita on vas-

ta noin 20 Suomessa. Tämä kone 

ottaa kudoksen väliinsä ja poistaa 

elimistöstä nestettä ja saa veren 

kiertämään.  

Auto- ja kuljetusosastolla esi-

teltiin opiskelumahdollisuuksien 

ohella näytteillä olleita VW ja 

Seat henkilöautoja. Metalliosas-

ton upeat messinkivalunäytökset  

keräsivät katsojia upeiden eri-

laisten esineiden työstämiseen. 

Myös sähköosasto, rakentamis-

osasto ja Pyhäjärveltä kivialan 

koulutus toivat oman alan tutuksi 

kiinnostuneille.  

KAMin Aikuiskoulutus esitte-

li oman toimintansa infopistees-

sä. Nivalan työvoimatoimiston/ 

työnhakukeskuksen infoa sai 

myös auditoriossa, johon saattoi 

tulla miettimään työnhakua, siel-

lä esittelijänä oli työvoimaneuvo-

ja Jani Haavisto Nivalasta. 

Uusina koulutuksina ammat-

tiopistolla käynnistyvät syksyllä 

hotelli- ja ravintola-alan perus-

tutkinto- koulutus Nivalassa ja 

Pyhäjärvellä kivialan perustut-

kinto. Avointen ovien päivänä 

ammattiopistolla nautittiin myös 

erittäin maukkaista leivonnaisis-

ta kahvin kera.   - KK -  

Ammattiopisto esitteli toimintaansa

Kauko Kurvinen testaamassa uutta alipainerullauskonetta. Ennen hoitoa täytyy pukeutua 

verkkomaiseen kokopukuun. Hoitokäsittelyä tekemässä aikuisopiskelija Maija Salminen.

Väkeä oli suurin joukoin katselemassa ammattiopiston tarjontaa.                                                              

                                             

Metalliosastolla tehtiin messinkivaluista upeita esineitä. Messinki- 

ja pronssitöiden materiaalina oli ylijäänyttä romua.
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Parhaat palvelut  

Oulun Palvelualan Opisto Elämän
eväät

Yhteishaku syksylle 2007

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT:

CATERINGALAN PERUSTUTKINTO,
Palveluvastaava, pk 120 ov / yo 80 ov (valintakoe)
Cateringalalla voi opiskella myös pienryhmässä yksilöllisen
opetussuunnitelman mukaisesti.

KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN
PERUSTUTKINTO,
Kotitalousyrittäjä, pk 120 ov / yo 80 ov (valintakoe)

PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO,
Toimitilahuoltaja, pk 120 ov / yo 80 ov

KOTITALOUSOPETUS: (Talouskoulu)

KOTITALOUSOPETUS (Talouskoulu) 20 ov pk/yo

KANSAINVÄLISPAINOTTEINEN
KOTITALOUSOPETUS
(Talouskoulu, osa opetuksesta englannin kielellä) 20 ov, pk/yo.

Kotitalousopetus kestää viisi kuukautta ja antaa
3 lisäpistettä yhteishaussa ammatilliseen perus-
koulutukseen.

Talouskoulun tai ravitsemisalan opintoja aiemmin suorittaneet
voivat kysyä vapaita opiskelupaikkoja suoraan oppilaitoksesta
ammatillisiin perustutkintoihin; catering-, kotitalous- ja kuluttaja-
palvelut tai puhdistuspalvelualoilta.

Lisätietoja koulutuksista opinto-ohjaaja Päivi Sarkkiselta
(08) 535 2014 tai s-postilla info@opo.oulu.net

OULUN PALVELUALAN OPISTO TEUVO PAKKALAN KATU 15 90100 OULU
Puh. (08) 535 2000 Internet: opo.oulu.net Email: info@opo.oulu.net
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Päätoimittaja
Maritta Raudaskoski
Puh. 040-841 9213

Ilmoitusmyynti
Mika Moilanen
Puh. 040-416 8958

Osoite
Kalliontie 25, 85500 Nivala

Sähköposti
toimitus@nivalanviikko.fi 
ilmoitukset@nivalanviikko.fi 

Internet
www.nivalanviikko.fi 

Ilmoitushinnat
Etusivu 1,00 €/pmm

Takasivu 0,95 €/pmm

Sisäsivut 0,85 €/pmm

Nivala toimii
-yhdistyspalsta 85 €/vuosi

Kodin kirpputori
yksityishenkilöille ilmainen

Kustantaja
Camlind Oy

Sivunvalmistus ja taitto
Nivalan Viikko

Painopaikka
Pyhäjokiseudun Kirjapaino

Jaetaan lauantaisin jokaiseen kotiin Nivalassa Hinnat ilman arvonlisäveroa

Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

Kuivaa KOIVUHALKOA ja -
klapia. Puh. 045-1370268.

Korpirannalla RINTAMAMIES-
TALO 3 h + tupakeittiö, rak-
ala 102 neliöm. Rak. -58. Ait-
ta, navetta/talli. Tontti 3500 
m2. Puh. 0400 977 398.

SALAOJAPELTOA noin 1,8 ha, 
sopii myös tontiksi, Järviky-
lällä. Puh. 040-582 9646.

Ostetaan  

Pienehkö OK-TALO keskus-
tasta tai lähialueelta. Puh. 
040-843 6095.

Käytetty TRAKTORI, 4-veto, 
etukuormaajalla. Puh. ilt. 
440 878.

Halutaan vuokrata  

KAKSIO tai kolmio keskustas-
ta. Puh. 046 847 2564.

YKSIÖ / tai pieni kaksio. Puh. 
046-848 9048.

Kolmio tai pieni OMAKOTITA-
LO Nivalan keskustasta. Puh. 
040-771 1539.

Halutaan vuokrata YKSIÖ Ni-
valasta. Puh: 08-441604 tai 
040-8414887

Vuokrattavana  

RT-YKSIÖ 1.3 alkaen vapaa. 
Nivalan keskustasta. Puh. 
040-561 5797.

KT-KAKSIO 48 neliömetriä, 
uusi, sauna on Nivalassa 1.3. 
alkaen. Puh. ilt. 08-440 974.

Sekalaista  

RAKENTAJA. Kun tarvitset 
pääsuunnittelijan ja vastaa-
van työnjohtajan, soita 044-
283 0794.

Kodin kirpputori  

ILMOITA ILMAISEKSI
Nyt yksityishenkilöt voivat ilmoittaa Kodin kirpputorilla aivan ilmaiseksi. 

Ilmoitukset tulee jättää Nivalan Viikon toimistoon tai 
postittaa osoitteella Nivalan Viikko, Kalliontie 25, 85500 Nivala.

Ilmaisia ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse.

Tori-, marjanmyynti ym. ammatti-ilmoitukset maksavat 5 euroa.

Tuttu vihreä postilaatikko, johon ilmoituksen voi jättää toimiston
ollessa kiinni, löytyy talon päädystä valkean aidan takaa.

Kodin kirpputori  

00€€
Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

Maisteriksi Kokkolan yliopistokeskuksessa!
Tiesitkö, että voit opiskella Kokkolan yliopistokeskuksessa maiste-
rintutkintoon asti useissa pääaineissa. Opintopolku maisteriksi alkaa 
joko avoimesta yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta. Kun pohja-
opintoja on kertynyt tarpeeksi, voit hakea opiskelijaksi Chydenius-
instituutin – Kokkolan yliopistokeskuksen maisteriopintoihin. Opinnot 
suoritetaan Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti 
kasvatustieteessä, sosiaalityössä ja tietotekniikassa. Kemian osalta 
tutkinnon myöntää Oulun yliopisto.

Haku tietotekniikan ja sosiaalityön maisteriopintoihin on juuri käynnis-
tynyt, luokanopettajakoulutuksen opiskelijavalinta on syksyllä. Kemian 
maisteriopintojen haku toteutetaan vuoden 2007 aikana. Avoimen 
yliopiston opintopolulle voit astua milloin tahansa sinulle sopii. 
Avoimet yliopisto-opinnot ovat avoimia kaikille. Ota yhteyttä!

 opintoneuvonta@chydenius.fi   •  www.chydenius.fi 
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JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

CHYDENIUS-INSTITUUTIN –
KOKKOLAN YLIOPISTOKESKUKSEN

MAISTERIOPINNOT

LUOKANOPETTAJIEN AIKUISKOULUTUS
TIETOTEKNIIKKA • SOSIAALITYÖ • KEMIA

Pääainekohtaiset täydentävät opinnot

Ammatti-
korkea-
koulun
väylä

- insinööri
- tradenomi
- sosionomiO

P
IS

K
EL

IJ
A

K
S

I 
Y

LI
O

P
IS

TO
O

N

Pääsykoe
tai avoimen
yliopiston

väylä

Opinto-
polulle

avoimesta
yliopistosta
- koulutusala-

kohtaiset
pohjaopinnot

Harjoitusajat. Tässä ovat kaikkien joukkueiden talvikauden 

harjoitusajat.

AMMATTIKOULULLA

T-96-98 ja 99/00 la 11.30-13.00 T-93 ma 19.00-20.30

B-tytöt su 15.00-16.30 P-95, -96/97 ke 16.30-18.00

Edustus, miehet su 16.30-18.30

TUISKULASSA

P-98/99 ma 18.30-20.00 P-94 la 14.30-16.00

Edustus miehet    ke 18.30-20.00

YSIKAKS' NIVALA RY

Huomasin että

Menipä merehen päivä,

päivä harmaa pilvinen.

Siksi meni

koska en tajunnut

ettei aina ole pakko -

Voi olla ja ajatella -

aika rientäköön

Niinhän ne kuusetkin

kuuntelevat tuulen huminaa -

Ovat ikionnellisia

vaikka keskellä rämeikköä.

 

Kivaranmummu

Sinä

myöhäisiltanahan se tuvanpöytä lensi kumolleen,

ja se lasipurkki särky.

Varmaan voimat pakotti, vai?

Mutta ähäskutti -

voimaa sitä oli näissäkin nyrkeissä,

vaikka se siunatussatilassa oleva russakka

kiipesikin katonraijjaa kohti.

Se ainua muuttokuormassa tullut russakka.

Mutta, henkensä heitti, kun koppasin sen

kirvesvarren tekeleen ja näytin

kumpi on kumpi.

Eikä siinä mitään ulkotulia poltettu,

ja sehän nyt olisikin tullut liian tyyriiksi.

 

Kivaranmummu

Lukijan runo
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1. 56-vuotias.

2. Raja-asemia.

3. Ehtoollisleipää.

4. Silkkipainatuksia.

5. Tietokonepelejä.    
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Viljellään huumoria  

- Mitä aiotte sanoa puheessan-

ne työajan joustoista ja ilmaston 

lämpenemisestä? kyseli kiireinen 

toimittaja kansanedustajaehdok-

kaalta ennen tilaisuuden alkua.

- Enpä juuri mitään erikoista, 

vastasi ehdokas.

- Sen minä kyllä tiedän, mut-

ta miten te aiotte muotoilla 

sanottavanne?

- Kaikkia niitä eläimiä, jotka 

imettävät poikasiaan, kutsu-

taan nisäkkäiksi, selosti opettaja 

eläinopin tunnilla koululaisille. 

– Ja miksikäs sitten kutsumme 

noita siivekkäitä, jotka lentelevät 

tuolla ulkona, hän kysyi.

- Munakkaiksi, vastasi 

Pikku-Kalle.


