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KASTELLI-TALOT OY
Pajalankatu 3, Ylivieska
Pekka Palokangas p. (08) 420 865
pekka.palokangas@kastelli.fi

TaloSuosikkiTarjous
vakiotoimitus

66 370 
+ toimituskulut

€

www.kastelli.fi

Hoviherra 146 K
5 H, K, RUOK, KHH, 
SAUNA, TEKN.TILA
Huoneistoala  146 m2

Kerrosala        166 m2

Se. Ostetuin.

Komea sisäänkäynti, persoonal-
linen sauna ja olohuoneen valo-
kaari ovat tämän suosioon 
nousseen uutuuskodin erityis-
piirteet. Soita ja kysy lisää tai 
pyydä Kastellin Suosikit 2007 
-mallistoesite!
Myös muutosten teko onnistuu
loistavasti Kastelli-talossa. 
Kysy tarjous myös omiin 
suunnitelmiisi!

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 
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Nivalan Viikon voi lukea kokonaan internetissä

www.nivalanviikko.fi 
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Nimipäivät  

Sunnuntai  
18.2.2007

Kalenteri

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Peurakivessä viime sunnuntaina 

järjestetty runo- ja kanteletuokio 

oli kaikin puolin hieno ja onnis-

tunut tilaisuus.

Peurakiveen, joka on entinen 

Koskenperän koulu, oli saapunut 

väkeä peräti satakunta henkeä. 

Ohjelmassa oli mukavn yhdes-

säolon ja kahvittelun lisäksi Sirk-

ka Järven esitys, jossa hän lausui 

omaa tuotantoa olevia runojaan 

sekä Hanna-Liisa Mattilan esit-

tämää kantelemusiikkia.

Tilaisuuden tuotto, yli 1000 

euroa, lahjoitettiin heti tapah-

tuman jälkeen käytettäväksi eri-

tyistä tukea tarvitsevien lasten 

hyväksi. Lahjoituksen ottivat vas-

taan Kyösti Kallion koulun rehto-

ri Jukka Turunen ja vanhempien 

edustajana Kaisa Tölli.

     

Lämmin tunnelma runo- ja kanteletuokiossa

Kuvasarjan Runo- ja 

kanteletuokiosta Peurakiven 

viihtyisissä tiloissa on ottanut 

Kalevi Mattila.

Kuvassa oikealla illan 

pääesiintyjät Hanna-Leena 

Mattila, Peurakiven yrittäjä 

Helga Oxman-Näsälä sekä 

runoja lausunut Sirkka Järvi.

Sunnuntai: Linda, Tuomi

Maanantai: Jalo, Patrik

Tiistai: Otto

Keskiviikko: Valto, Valdermar

Torstai: Pilvi, Pälvi

Perjantai: Lauha

Lauantai: Anssi, Anselmi

Kun sinulla on tiukka paikka ja 

kaikki menee pieleen,

ja juuri kun sinusta tuntuu, ettet 

jaksa enää hetkeäkään,

niin älä luovuta, koska vuorovesi 

on juuri silloin kääntymässä.

Harriet Beecher Stowe 

1. Ketkä kuuluivat Intiassa 

vaisia-kastiin?

2. Missä sijaitsee Tanskansalmi?

3. Minkä maalaisia koneita ovat 

JAS- hävittäjät?

4. Missä rakennuksessa on ns. 

soikea huone?

5. Mikä on abskissa? 

Vastaukset sivulla 11.

Herra, sinuun minä turvaan.

Älä milloinkaan hylkää minua.

Sinä olet vanhurskas, pelasta 

minut!

Kuule minua, riennä avukseni!

Ole minulle kallio, jonka suo-

jaan saan paeta,

vuorilinna, johon minut 

pelastat.

Sinä olet minun kallioni ja 

pakopaikkani.

Sinä johdatat ja ohjaat minua, 

sillä sinä olet minun Jumalani.

Sinä päästät minut verkosta,

jonka viholliset ovat virittäneet 

eteeni.

Sinä olet minun turvani!

Sinun käsiisi minä uskon 

henkeni.

Herra, sinä lunastat minut 

vapaaksi,

sinä uskollinen Jumala.

P.s. 31:2-6

Juttusarjamme Steve Hill on ensi 

kesänä valtakunnalliseksi TV-ka-

navaksi tulevan TV-7:n vieraana 

loppuviikosta. Steveä haastatte-

lee Elävä yhteys -ohjelmassa Juha 

Ketola. Juha vieraili joulun alla 

Nivalassa, toimien tulkkina kan-

sainvälisen Israel –ystävien tilai-

suudessa. Juha on Anne Hyppö-

sen veli, Anne ja hänen miehensä 

Hannu olivat usean vuoden 90-

luvun lopulla Nivalassa, Hannun 

toimiessa helluntaiseurakunnan 

saarnaajana. Nykyisin he ovat 

Floridassa.

TV-7 voi katsoa internetistä 

ympäri maailmaa. Kanava on-

kin ainoa suomalainen tv-kana-

va, joka on näkyvissä internetin 

kautta missä päin maailmaa ta-

hansa. Nivalan Viikon katselu 

internetistä näköispainoksena 

kautta maailman on paikallisleh-

titasolla harvinaisuus. Eli nivala-

laiset voivat näin lukea kotikun-

tansa lehden kannesta kanteen 

viikonloppuisin. Voisimmeko 

nivalalaisina olla jopa terveesti 

ylpeitä, että olemme mediaken-

tässä näin edistyksellisiä.

TV-7:llä 
hämmästyttävä 
eteenpäinmeno

Sanoma Oy:stä eläkkeelle jäänyt 

varatoimitusjohtaja, viestintä-

neuvos Martti Ojares perusti TV-

7:n vuonna 2003. Kanavaa katsel-

tiin kaapelin kautta aluksi noin 

1000 taloudessa. Ensi syyskesällä 

kun menemme digitaali-aikaan, 

menee kanava valtakunnallisek-

si kanavaksi, jolloin katselumah-

dollisuus on jo lähes 1.000.000 

taloudessa. Huima kasvu.

Viestintäneuvos toteaa omilla 

kanavansa esittelysivuillaan saa-

neensa sisäisen näyn perustaa 

maahamme kristilliseltä pohjal-

ta toimivan televisiokanavan. Tä-

nään sanoo Martti Ojares vision 

olleen Jumalasta, niin ihmeellistä 

on TV-7:n liikkeellelähtö ollut.

TV-7 voi internetistä katsel-

la ympäri vuorokauden. Kana-

va on todellinen perhekanava, 

siellä on ohjelmia ja katseltavaa 

”vauvasta vaariin”. Kanavan yksi 

katsotuimmista ohjelmista on ol-

lut David Pawsonin opetusohjel-

ma. Polvijärven pastorin viikoit-

tainen ohjelma on myös monen 

yksi suosikkiohjelma. Kanavalla 

vierailee tunnettuja suomalaisia 

vaikuttajia. Samoin on monilla 

tunnetuilla julistajilla omat oh-

jelmansa. Kanavalla voit tavata 

mm. Pirkko Jalovaaran, Kalevi 

Lehtisen jne. Nyt lauantaina on 

kanavalla klo 20.00 tunnin oh-

jelma evankelista Pirkko Vesa-

vaarasta, joka ihan hiljan vieraili 

puhujana Nivalassa.

Juttusarjamme Steve Hill TV:n vieraana
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Nivalassa

A-klinikan erikoissairaanhoi-

taja, osastonhoitaja, sosiaali-

työntekijä, perhepäivähoitajia, 

myyntineuvottelija, karjanhoi-

taja, remonttityömies/yrittä-

jä, kesätyöntekijä (Mecanova 

Oy), konepuuseppä, puualan 

tuotantotyöntekijä, pakkaa-

ja, kokki, ravintolatyöntekijä, 

kauneuskonsultti.

Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja 

Tekstarit  

MAANANTAI: Jauheliha-kas-

viskeitto, juusto, ruisleipä.

TIISTAI: Perunaso-

se-kirjolohilaatikko, 

punajuuri-omenasalaatti.

KESKIVIIKKO: Nakkikastike, 

perunat, kaalisalaatti.

TORSTAI: Merimiespihvit, 

kiinankaali-salaattivihannes-

ananassalaatti.

PERJANTAI: Riisi-ohrapuuro, 

puolukka-vadelmakeitto, leik-

kele, ruispalat.

Su 18.2. Laskiaissunnuntai klo 

10  perhemessu kirkossa, Yhteis-

vastuutempaus Päivämät, saarna 

ja lit. Junttila, kanttori Katajala, 

avustaa seurakunnan lapsikuo-

ro joht. Katajala. Kolehti:  Naiset 

sodan ja konfl iktien jälkimainin-

geissa-hankkeelle Afrikassa, Kir-

kon Ulkomaanavun kautta. Mes-

sun jälkeen Päivämät- tapahtuma 

Yhteisvastuulle seurakuntakodis-

sa. Ohjelmassa mm. hernekeittoa 

ja laskiaispullia, perheiden lau-

luvisa, kasvomaalausta, piirus-

tuspiste, tuohityönäytös, askar-

telua, myyntipöytä, villasukan 

tarina, Kaunein villasukka- kil-

pailu, kilpailutöitä voi toimittaa 

kirkkoherranvirastoon 12.2.2007 

mennessä, osallistu kilpailuun 

tai lahjoita sukat Yhteisvastuu-

keräykselle. Klo 13 Nivalan ry:

n vuosikokous. Klo 18.30 seurat 

Nivalan ry:llä (S Joentakanen,  J 

Poikkimäki).

Ma 19.2. klo 11 näkövammais-

ten kerho seurakuntakodissa, 

vieraana Kaarina Haikara. Klo 

18.30 raamattu- ja keskustelu-

piiri seurakuntakodissa, järj. 

Kansanlähetys.

Ti 20.2. klo 13 päiväveisuut seu-

ratuvalla, uudet Siionin virret 

tutuiksi. Klo18.30 Aittolan kin-

kerit  Marita ja Lauri  Hankki-

lalla, Vaardi  109, (Viljanen, Yli-

koski). Klo 18.30 gospelkuoron 

harjoitukset seurakuntakodissa 

(Rautio).

Ke 21.2. klo 11 varttuneiden ker-

ho Nivalan ry:llä (O Tölli). Klo 

11 hopeaiän kerho seurakunta-

kodissa. Klo 18 virsipiiri seura-

kuntakodissa (Katajala). Klo 18 

seurakunnan luottamushenkilöi-

den koulutus seurakuntakodissa, 

E Kurronen,  Viljanen.

To 22.2. klo 17 lapsikuoron har-

joitukset seurakuntakodissa (Ka-

tajala). Klo 18.30 Nivalan ry:n

ompeluseurat ompeluseurapii-

reissä. Klo 19 Korpirannan ry:

n vuosikokous ja ompeluseurat 

ry:llä.

Pe 23.2. klo 18.30 raamattuluok-

ka Nivalan ry:llä.

La 24.2.   klo 9-13 Uusheräyk-

sen lähetysmyyjäiset Kalliontien 

kirpputorilla, tarjolla leivonnai-

sia, laatikoita, ym. sekä käsitöitä 

ja arvontaa. Klo12 Oulun eteläi-

sen sotaorvot ry:n vuosikokous 

Nivalan seurakuntakodin mo-

nitoimisalissa. Klo 19 Nivalan 

ry:n isot seurat alkavat, seurat 

Nivalan ry:llä (A Kemppainen, 

A Ojala).

Su 25.2. 1. paastonajan sunnun-

tai  klo 10 sanajumalanpalvelus 

kirkossa, saarna J Niinikoski, 

lit. Olli, kanttori Rautio, H Hal-

metoja, laulu. Kolehti: Nivalan 

rauhanyhdistyksen hyväksi. Ju-

malanpalveluksen jälkeen kirk-

kokahvit seurakuntakodissa. Klo 

12.30 Karvos-Ojakylän kinkerit 

Tuula ja Asko Junttilalla, Mak-

karatie 102 (Olli, Katajala).  Klo 

12.30 seurat jatkuvat ry:llä, (A 

Kemppainen, A Ojala, J Niinikos-

ki). Klo 14 kotiseurat Peräahossa, 

Peräahontie 160 (K Silvola, J Pe-

räaho). Klo 18 ehtoollispalvelus 

kirkossa (J Niinikoski, S Kautto, 

R Österberg).  Klo 19 Herättäjän 

perinteiset seurat seuratuvalla. 

Klo 20 seurat jatkuvat ry:llä ( T 

Poikkimäki).

Lapsityö  

Su 18.2 klo 10 perhemessu kir-

kossa, jonka jälkeen koko per-

heen “Päivämät” yhteisvastuu-

keräyksen hyväksi 

seurakuntakodilla. 

Pyhäkoulutyö

Su 18.2 ei pyhäkouluja. Osal-

listumme perhemessuun ja 

Päivämät-tilaisuuteen!

Perhekerhot          

Perhekerhot kokoontuvat tiistai-

na, torstaina ja perjantaina klo 

10-12 seurakuntakodilla.        

Varhaisnuorisotyö

To 15.2. klo 17 Kokkikerho yli 10 

vuotiaat seurakuntakoti nuorten 

tilat, klo 18 Varhaisnuorten ker-

ho 1 - 4 luokkalaisille Järvikylän 

koululla.

Pe 16.2.2. klo 15.30 Sählykerho 

Tuiskulassa. Oma maila ja sisäpe-

likengät mukaan, klo 17 Puuha-

kerho seurakuntakodilla.Klo 18 

Varhaisnuorten kerho Haapalan 

koululla.

La 17.2. klo 12 Retkikerhon hiih-

tokoulu Pyssymäellä. Hiihtova-

rusteet mukaan.

Su 18.2. Perhemessu kirkossa klo 

10 ja sen jälkeen Päivämät laskiais-

tapahtuma seurakuntakodilla.

Ma 19.2  klo 17 Kokkikerho 1 - 

4 luokkalaisille seurakuntakodin 

nuorten tilat, klo 16.40 

tyttökerho Erkkilän koululla, Ti 

20.2. klo 17 Liikuntakerho Junt-

tilan koululla. Sisäpelikengät 

mukaan.

Rippikoulutyö 

Pe 23.2. klo 17.30 alkaa tal-

virippikoulu Vinnurvan 

leirikeskuksessa.

Kolehdinkantajat:

Su 25.2. Minna Eskola, Virpi 

Hosionaho, Emilia Hosionaho, 

Maija Haikara

Su 4.3. Maria Isoaho, Sanni 

Koskela, Janne Kivioja, Jouni 

Kivirinta

Nuorisotyö

Ti. 20.2 klo 18-19 Raamis 

Nuorisotiloissa

Ti. 20.2 klo 19-20.30 Teema -ilta 

Nuorisotiloissa 

Tulossa:

Su 25.3.2007 Naisten päivän tilai-

suus, alustajana kasvatuspsykolo-

gian professori, “rakkausprofes-

sori” Kaarina Määttä, aiheena 

Kestävä rakkaus voimavarana, 

musiikkia ja pakina.

To 1.3.2007 klo 17 Seuratu-

payhdistyksen vuosikokous 

seuratuvalla.

Lomalla: Valtteri Olli 26.2-

6.3.2007, Martti Viljanen 

1-10.3.2007.

Kanttorit päivystävät kes-

kiviikkoisin klo 12-13.30 

kännykkänumerossa:  

p. 044 344 2174/Katajala, vapaa-

päivät ma ja ti tai p. 040 532 9051/

Rautio, vapaapäivät to ja pe. 

Radio Pookin Etappi-ohjelmas-

sa (100,5 mHz)  maanantaisin 

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. 

Kirkolliset on luettavissa myös 

Nivalan seurakunnan kotisivuil-

ta, www.nivalansrk.fi /kirkolliset 

ilmoitukset.

Seurakunnan kotisivujen osoite: 

www.nivalansrk.fi 

Sähköpostiosoite: nivalan.seura-

kunta@evl.fi 

Kastettu:  

Tilda Alma Maria Hatula, Oona 

Maiju Kristiina Kangas, Valto 

Onni Johannes Hintsala, Nelly 

Ada Aurora Kupsala

Kuollut:  

Aarne Matias Mattila  97 v.

Elina  Seppälä e Similä s Seppälä 

48 v.

Seurakunnan tapahtumat

Varkeilla (vah. 10 v.) ja nuoril-

la on 23.-25.2. viikonloppuleiri 

Nivalan helluntaiseurakunnan 

tiloissa. Leiri alkaa perjantai-il-

tana, ja sunnuntaina klo 13.00 

on koko perheen päätöstilaisuus 

lähtökahveineen.

Leirillä on mm. raamattu-

tunteja, mainio joukkuetalviki-

sa ja huikea iltaohjelma. Ilmoit-

tautua voi keskiviikkoon 21.2. 

mennessä Veikolle puh. 440680. 

Leirijärjestelyistä vastaavat Ni-

valan ja Haapajärven helluntai-

seurakunnat sekä Haapaveden 

vapaaseurakunta.

Viikonloppuleiri
nuorille ja varkeille 

SUNNUNTAI 18.2.: naudan-

lihakastike, perunat, italiansa-

laatti, sekahedelmäkiisseli.

MAANANTAI: Jauheliha-

kastike, perunat, jäävuori-

tomaatti-persikkasalaatti, 

mustaherukkakiisseli.

TIISTAI: Hernekeitto, juusto, 

aprikoosipuuro.

KESKIVIIKKO: Kirjo-

lohilaatikko, punajuuri, 

punaherukkakiisseli.

TORSTAI: Broilerpyörykät, 

perunat, kastike, mustaheruk-

kahillo, hedelmäkiisseli.

PERJANTAI: Lihakeitto, juusto, 

marjapuuro.

LAUANTAI: Punajuuripihvit, 

perunat, juustokastike, kiinan-

kaali-tomaatti-mandariinisa-

laatti, boysenmarjakiisseli.

SUNNUNTAI 25.2.:

Stroganoff , perunat, perunasa-

laatti, luumukiisseli.

Lähetä kannanottosi, mielipiteesi 

ja havaintosi kätevästi tekstivies-

tillä. Numero toimii vain teksta-

reille, muut yhteystiedot löytyvät 

toisaalta tästä lehdestä.

Puhelinnumero on

044-9181363

"Vanhan viisauden" kirjoittajalle: 

- Sellaista ihmistä ei maanpäällä 

ole, jolla ei olis ns. "luurankoa 

kaapissaan"! ts. jotai henk.koht. 

salattavaa.

Ei laskiaissunnuntaina kirkkoon. 

Siellä kuin kotonakin on akkaval-

ta. Täytyy keksiä muuta. tv. Isän-

nän mies.

Aikanaan ihmettelin miksi Van-

hanen jätti päällisin puolin mu-

kiin menevän näköisen Susan 

Kurosen. Nyt on sekin paljastunu 

ilman kysymistä. Matille ei näytä 

kelpaavan pelkkä ulkokuori.

Eikö Nivalan kaupungin luotta-

mushenkilöillä tule muuta sääs-

tökohdetta mieleen kun nämä 

meijän kyläkoulut. Onko tullu-

na mieleen oisko johtavia viran-

haltijoita liikaa tai voisko jotain 

hoitaa naapurilkunnan tai kau-

pungin kansssa.

Jos on koko ikänsä asunut sa-

malla paikkakunnalla - kenties 

synnytysreissua tai armeijaa lu-

kuunottamatta - niin eihän se 

maailmankatsomus voi kovin 

laaja-alainen olla.

Sinä porojen rääkkäyksestä pu-

huva: Oletko ikinä seurannut 

possujen elämää ennen lauta-

sellesi tuloa? Porot pääsee kuule 

helpolla sikoihin verrattuna!

Kiitos Nivalan kaupungin ylläpi-

tämille hiihtoladuille. Niissä on 

hyvä hiihdellä, kirkolla Kyösti 

Kallion koulun takana aivan lois-

tava paikka. Tv. Hiihtelen joskus 

myös suksien kera.

Kaali on sitä parasta laihutus-

ruokkaa ja halappaa. Vaa tiet-

tääkö kukkaa, miten keitoksen 

hajun saa pois huoneista. Hävet-

tää ku tulee vieraita niin sisällä 

on aika sankka haju joka muis-

tuttaa muuta ko ruokaa... Nim. 

Pyllerö.

Oletteko sähkönkuluttajat huo-

manneet että meiltä peritään 

mittarimaksua omasta mittarista. 

Entinen sähköyhtiö ei keksinyt 

varsin näin älytöntä maksua.

Kiitos sille rehelliselle ihmiselle 

joka löysi Juhon lompakon ja vei 

sen poliisilaitokselle.

Kiitos kaikilta Nivalan asuk-

kailta kuuluu antaa päättäjille 

kauaskantoisista ja arvokkaista 

päätöksistä. Nyt se on nähty eka 

laskun saavuttua uudelta jäte-

yhtiöltä. Lähes puolta kalliimpi 

Aale. Maksaako kaupunki puo-

let laskusta kun on sopimuksen 

tehnytkin?

Viihde on nykyisin tärkeintä po-

litiikkaa. Ehdokkailla pitää olla 

tilaisuuksissaan kaikenlaisia rim-

pauttajia viihyttämässä. Kyselyt 

kuinka monta prosenttia vastaa-

jista haluais olla Vanhasen kans-

sa autiolla saarella on sairautta. 

Pääministeriehdokkaat juokse-

vat viihdenikkareitten perässä 

sokkona niinku sokon pitääkin. 

Asioista ei uskalleta keskustella, 

ei tule tällaista demokratiaa mie-

leen muissa länsimaissa. Toivot-

tavasti järkevät Soinit ja Jukkolat 

saavat vaaleissa äänivyöryn.

Kiitos, te terävät kaupungin asuk-

kaat, jotka vaaditte kuntalain mu-

kaista tiedotustilaisuutta. Sinne 

tulemme sankoin joukoin. Nyt 

päättäjät, nopsaan toimeksi.

Suomen luonnonsuojeluliitto on 

tyytyväinen Europarlamentin 

jätepuitedirektiiviäänestykseen, 

jossa parlamentti totesi jätteen-

polton olevan edelleen jätteen 

loppusijoitukseen verrattavaa 

toimintaa eikä kierrätystä. Parla-

mentti vahvisti myös jätehierar-

kian sisällyttämisen direktiiviin ja 

otti ensimmäiset askeleet jätteen 

määrän vähentämisen ja kierrä-

tysyhteiskunnan suuntaan.

Äänestyksessä hyväksytty jä-

tehierarkia on myös suomalaisen 

jätepolitiikan perustana. Jätehie-

rarkia pyrkii ensisijaisesti jätteen 

synnyn ehkäisyyn. Sitten tulevat 

tuotteen uudelleenkäyttö ennen 

jätteeksi joutumista, jätemateri-

aalin kierrätys raaka-aineeksi ja 

jätemateriaalin poltto energiaksi. 

Listan viimeisenä on turvallinen 

loppusijoitus esimerkiksi kaato-

paikalle. Parlamentti totesi, että 

jätehierarkiasta tulee voida poi-

keta vain silloin, kun se on tie-

teellisesti perusteltua.

"Luonnonsuojeluliitto on 

tyytyväinen siihen, ettei jät-

teenpolton asemaa vahvistettu 

äänestyksessä. Asialla on suuri 

kansallinenkin merkitys: pää-

kaupunkiseudulla ja Päijät-Hä-

meessä tehdyissä selvityksissä 

on havaittu, että vain noin 16 % 

kaatopaikalle menevästä jätteestä 

Suomessa palaa haitatta, tuottaa 

energiaa ja on kierrätyskelvoton-

ta. Tämän 16 % vuoksi oltaisiin 

Suomessa hylkäämässä muita 

jätepoliittisia tavoitteita ja siirty-

mässä laajamittaiseen luonnon-

varojen tuhlaukseen niitä poltta-

malla. Nyt Keski-Euroopassakin 

aletaan ymmärtää jätteenpolton 

sopimattomuus kestävään raaka-

ainetalouteen", toteaa Luonnon-

suojeluliiton ympäristönsuoje-

lukoordinaattori Jouni Nissinen 

tyytyväisenä.

Europarlamentilta tukea
jätteenpolton vastustamiselle
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Vuokrakotien asuntokanta uudistuu

Nivalan Vuokrakodit Oy:n toimitusjohtaja Johanna Laitalan “työmaa” kasvaa entisestään kun vuokra-asunnoissa aletaan toteuttaa 

mittavaa uudistusohjelmaa. 

Nämä Niittytien rivitaloasunnot ovat jo tyhjillään. Ne on rakennettu 1970-luvulla ja peruskorjattu 

1990-luvulla. Lainaa on vielä jäljellä, mutta asunnoista luopuminen on taloudellisesti järkevää.

Kiinteistö Oy Nivalan Vuokra-

kotien hallitus on hyväksynyt 

toimenpideohjelman omista-

miensa asuntojen käyttöasteen 

kohentamiseksi ja kiinteistö-

kannan parantamiseksi vuosille 

2007-2010. 

Puolitoista vuotta Vuokra-

kotien toimitusjohtajana ollut 

Johanna Laitala sanoo, että nyt 

on helpompi toimia, kun on ole-

massa selkeä suunnitelma asun-

tojen saattamiseksi nykyaikai-

seen kuntoon. 

Asuntoja on tarkoitus sekä 

peruskorjata että luopua osasta 

asuntokantaa. Peruskorjauksia ei 

ole tehty vuoden 1998 jälkeen, jo-

ten toimenpiteillä on jo kiire.

- Vuokrakodeilla on asun-

topinta-alaa noin 25.000 m2 ja 

asuinrakennuksia on noin 90 

ja sen lisäksi muut rakennuk-

set. Rakentaminen ja perus-

korjaukset ovat vaatineet pal-

jon pääomia,joten kiinteistöistä 

huolehtiminen ja asuntokannan 

uudistaminen on tärkeää. Hyvi-

en vuokra-asuntojen saatavuus 

on kaupungille myös tärkeä 

imagokysymys. Vuokrakotien 

asunnot on rakennettu vuosina 

1972-2002.

Kysyntä 
vastaamaan 
tarjontaa

Vuokrakodeilla on liian paljon 

tyhjiä vuokra-asuntoja. Tyhjil-

leen jäämisen syynä voi olla ta-

lon huono kunto, talon tai alueen 

huono maine tai yksinkertaisesti 

se, että asunnot ovat liian suuria 

ja varustetasoltaan puutteellisia.

- Sinkkuasunnoista on kova 

kysyntä. Asunnonhakijoista 82 

% on yhden hengen ruokakuntia. 

Ennen rakennettiin paljon suuria 

kaksioita ja kolmioita, joita juu-

ri kukaan ei kysy, koska niissä ei 

ole saunoja eivätkä ne välttämät-

tä vastaa asumiseen vaadittavia 

vaatimuksia, Laitala sanoo.

Tyhjistä asunnoista aiheutuu 

yhtiölle taloudellisia menetyk-

siä. Tyhjilläänkin ne tarvitsevat 

säännöllisesti varoja hoitokus-

tannuksiin sekä lainojen hoi-

toon. Vuokratuloja niistä ei kui-

tenkaan tule. Lisäksi kun talo 

on tyhjillään, se myös rapistuu 

entistä nopeammin.

Niittytien 
rivitaloista 
luovutaan

Vuokrakodit on päättänyt luo-

pua Niittytie 18-20 rivitalois-

ta. Niiden maa-alueet laitetaan 

myyntiin joko rakennuksineen 

tai ilman niitä. Vuokrakotien 

kiinteistökantaan ne eivät kui-

tenkaan jatkossa kuulu. Pur-

kamiseen yhtiö tarvitsee vielä 

asuntorahaston luvan. Asuntoja 

siellä on yhteensä 45 ja pelkäs-

tään Niittytie 20:n asunnoista 

on jo tyhjillään yli puolet. Niit-

tytien rivitalot ovat valmistuneet 

1970-luvulla ja peruskorjattu -90 

luvulla. Nyt niihin pitäisi jälleen 

tehdä suuria korjauksia jos ne 

pidettäisiin vielä Vuokrakotien 

omistuksessa.

- Niihin asuntoihin, jotka pe-

ruskorjataan tai joista luovutaan, 

ei tehdä enää uusia vuokrasopi-

muksia. Vain siinä tapauksessa, 

että asukas tarvitseekin vain 

tilapäistä, korkeintaan puolen 

vuoden asuntoa, sopimus voi 

olla mahdollinen. Osa Niittytie 

20 asukkaista sekä Tarhinpuh-

to 4:n sekä Kalamiehenpolku 2:

n asukkaista onkin jo hakenut 

uutta kotia. Ensisijaisesti heille 

ruvetaan kevään ja kesän aikana 

etsimään uusia asuntoja. Tar-

koitus on, että kaikille asiakkail-

lemme löydetään uusi, vähintään 

yhtä hyvä koti kuin missä nyt on 

totuttu asumaan. Toivommekin, 

että näiden kohteiden asukkaat 

omatoimisesti tulisivat keskuste-

lemaan asiasta toimistollemme. 

Kun lopulliset korjaus ja pur-

kuaikataulut selviävät, tulemme 

irtisanomaan kaikki vielä voi-

massaolevat sopimukset, koska 

kaikki asunnot pitää kuitenkin 

jossain vaiheessa tyhjentää en-

nen toimenpiteisiin ryhtymistä. 

Tulevista toimenpiteistä joh-

tuu, että tällä hetkellä Vuokrako-

deilla ei ole tarjottavana yhtään 

vapaata asuntoa. Esimerkiksi 

maaliskuun alussa vapautuu vain 

8 asuntoa kun vielä puoli vuot-

ta sitten oli jaettavana lähes 20 

asuntoa.Paikkakunnalle töihin 

muuttaville pyritään asunto jär-

jestämään kuitenkin pikaisesti, 

samoin niille asiakkaillemme joi-

den nykyinen koti on Vuokrako-

tien toimenpiteiden kohteena. 

Nykyisille vuokra-asukkail-

le suunnitelmista on tiedotettu 

jo hyvissä ajoin, ja osa heistä 

on omatoimisesti etsinyt uuden 

asunnon. 

- Kaikille pyritään kyllä 

järjestämään asunto, Laitala 

vakuuttaa.

Kalamiehenpolku 
ja Tarhinkuja 4 
korjataan ensin

Ensiksi perusparannettavien 

kohteiden listalla ovat Kala-

miehenpolku 2 ja Tarhinkuja 

4. Suosituimmat asuntoalueet 

ilmenevät vuokrahakemuksissa 

esitetyistä toiveista. Nämä asun-

not ovat lähellä keskustaa, har-

rastusmahdollisuuksien ja erityi-

sesti koulujen läheisyys koetaan 

tärkeänä. Peruskorjattavissa koh-

teissa myös perusrakenteet ovat 

kunnossa tai kunnostettavissa.

- Kyseessä on nimenomaan pe-

rusparannus eikä kosmeettinen 

kohentaminen. Kaikki korjataan 

ja uusitaan sisältä,julkisivulta ja 

pihalta, kattojen katteet, piha-

aidat ja ympäristö saavat uuden 

ilmeen. Kaikkiin kaksioihin ja 

kolmioihin rakennetaan saunat. 

Saunat tehdään myös yksiöihin, 

jos suunnittelija saa sen sinne 

kohtuudella sopimaan.

- Asuntojen vuokrauksessa 

otetaan huomioon se, että niihin 

saadaan monimuotoisempaa asu-

mista. Esimerkiksi esteettömyys 

huomioidaan, jolloin vaikkapa 

vanhuksia sivukylältä voi muut-

taa keskustaan uusittuihin huo-

neisiin vuokralle ja saada apua ja 

palveluja kotiin, Laitala sanoo.

Ensimmäiset korjaukset al-

kavat käytännössä kuluvan vuo-

den syksyllä. Nyt on menossa ra-

kennuttajatarjouspyynnöt, sitten 

suunnittelijan kilpailuttaminen, 

suunnitelmien hyväksyminen 

ja urakoitsijoiden kilpailuttami-

nen. Toiminta on vieraspääoma-

valtaista, joten tämä kaikki vaatii 

myös rahoituksen järjestelyjä.

- Työ jatkuu vuosia ja vuosia 

eteenpäin. Ja sitten kun asunto-

kanta on kunnostettu ja osin uu-

sittu täytyy joka vuosi tehdä kor-

jauksia, jotta se pysyy kunnossa, 

Laitala sanoo.

Maritta Raudaskoski

Hituran kaivos siirtyy Outo-

kummun omistuksesta kanada-

laiselle Belvedere Resources-yh-

tiölle. Yhtiön tiedotteen mukaan 

kauppahinnaksi ennakoidaan 10 

miljoonaa euroa. Kauppa teh-

dään Belvedere osakkeilla. 

Lopullinen myyntisopimus 

on tarkoitus allekirjoittaa maa-

liskuun loppuun mennessä ja 

kauppa vahvistetaan toukokuun 

loppuun mennessä. Hituran 

myyminen saattaa päätökseen 

yhtiön ohjelman kaivostoimin-

nasta luopumiseksi. 

Hituran palveluksessa on täl-

lä hetkellä 90 työntekijää, jotka 

siirtyvät vanhoina työntekijöinä 

uuden yrityksen palvelukseen. 

Myös aliurakoitsijoille ja heidän 

työntekijöilleen kauppa tarkoit-

taa työn jatkumista.

 Outokumpu Mining Oy:n 

toimitusjohtaja Tuomo Mäkelä 

toteaa, että uudessa kuviossa Hi-

turan kehitystoiminta tulee vah-

vistumaan, sillä Outokumpu oli 

päättänyt lopettaa Hituran kai-

voksen vuonna 2008, ellei ostajaa 

olisi löydetty.

Hituran toiminta jatkuu Intrum Justitia Oy muistuttaa ja perii     

Nivalan kaupunki tehostaa myö-

hässä maksettujen maksujen 

seurantaa. Maksumuistutusten 

lähettäminen on ulkoistettu vuo-

den alusta alkaen luotonhallin-

nan ja perinnän asiantuntijayri-

tys Intrum Justitia Oy:lle, joka jo 

ennestään hoitaa viivästyneiden 

laskujen perinnän. Maksumuis-

tutuksesta laskutetaan lainmu-

kainen, kohtuullinen muistutus-

kustannus kuten aiemminkin.

Nivalan kaupunki päätyi laa-

jentamaan yhteistyötä Intrum 

Justitian kanssa, sillä yhteistyö 

tuo sekä taloudellisia säästö-

jä että tehokkuutta kaupungin 

taloushallintoon.

- Taloudelliset reunaehdot 

ovat viime aikoina tiukentuneet 

huomattavasti ja rahakiertoa on 

siksi tehostettava entisestään, Ni-

valan kaupungin talousjohtaja 

Tarja Mursu kommentoi.

- Jos postiluukusta tipahtaa 

Intrum Justitian maksumuis-

tutus, kannattaa lasku maksaa 

viipymättä pois muistutukses-

sa oleville tiedoilla. Hoitamalla 

maksumuistutuksen eräpäivään 

mennessä välttää velan siirtymi-

sen edelleen perintään, kertoo 

Intrum Justitian yhteyspäällik-

kö Erkki Mämmelä.
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Abiturienttien värikäs ja iloinen penkkarijoukko piristi Nivalan katukuvaa torstaina.

Penkkaripäivän
riemua

Kallein aarre
Sain syntini anteeksi suuret

sen tiedän nyt tunnossani,

vaan ansio tuostapa luulen

on rakkaimman Jeesukseni:

Niin kalliisti osti, Hän minut 

verellään,

ei ihminen pystyisi, samaa 

tekemään.

Hän Jeesus oi Jeesus

tuo rakkahin Jeesus,

on kärsinyt puolestani.

Kun maailman polkuja kuljin

ja riennoissa sen hekumoin.

Sen synneille silmäni suljin

en aatellut, tehdäkö noin.

Ne syömmessä alkoivat 

ahdistamaan,

ne aina on mielessä, pois en 

niitä saa:

Hän Jeesus oi Jeesus

tuo rakkahin Jeesus,

nyt katsookin minua vain.

Nyt kiitänkin Jeesusta siitä,

kun syntini tuntea soi.

Vaan tuohan ei vieläkään riitä,

myös uskovat luokseni toi.

On syntini pesty, nyt pois 

verellään

ja kiitosta laulaa saa sydän 

yhtenään.

Hän Jeesus oi Jeesus

tuo rakkahin Jeesus,

nyt kallehin aarteeni on.

(Sopii Siionin laulujen säv. 124).

Sero
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� Kysy lisää & ilmoittaudu!

KASVUA
kansainvälistymisestä!

Oulaisten ammattiopisto
Aikuiskouluttaja Ilpo Leponiemi
p. (08) 4492 784
ilpo.leponiemi@kam.fi

Rastor  Oulu
Yhteyspäällikkö Pekka Kolivuori
p. 020 7798 216
vaihde 020 7798 300
pekka.kolivuori@rastor.fi

Pohjoissuomalaiselle tuotteelle, palvelulle ja ammattitaidolle on kasvavaa kysyntää kansainvälisessä toimintaympäristössä.
Esimerkkejä onnistuneista vientihankkeista on useita.

Nyt Sinulla on mahdollisuus kehittää osaamistasi ja päivittää tietojasi Ulkomaankaupan koulutusohjelmassa sekä
suorittaa samalla Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto. Ohjelman toteuttavat yhteistyössä Oulaisten ammattiopisto
ja Rastor Oy. Koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuksella.

Ohjelma alkaa Oulaisten ammattiopistossa 29.3.2007, Kosteenkatu 1. Ohjelma kestää 2 vuotta ja valmentaa vaativiin
kansainvälisen kaupan tehtäviin. Valmentajina toimivat valtakunnallisesti arvostetut alan asiantuntijat. Ohjelmaan on
mahdollisuus sisällyttää koulutusmatka ajankohtaiseen ulkomaiseen kohteeseen.

Tule infotilaisuuteemme kuulemaan lisää:
� Keskiviikkona 28.2.2007 klo 18.00-19.30, OULAINEN
� Tiistaina 27.2.2007 klo 18.00-19.30, NIVALA
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Edellisessä Nivalan Viikko -leh-

dessä kerroimme jo kansainvä-

lisen evankelistan Steve Hillin 

taustoista, ja tässä nyt sovittu 

jatkojuttu.

Pohjolan asukkaita pidetään 

maailmalla jäyhänä kansana, 

ja jäyhyys taitaa vain tiivistyä 

Pohjanmaalla. Karismaattisen 

amerikkalaisen Steve Hillin ja 

hänen Jeri-puolisonsa juuret 

ovat molempien äitien puolelta 

Kalajokilaaksossa, mutta heidän 

kohdallaan on pohjanmaalainen 

jäyhyys kaukana.

Herätyskristillisellä puolella 

Steve ja Jeri ovat Kalajokilaakson 

“lahja maailmalle”. Jeri taustatu-

kena on mahdollistanut Steven 

mittavan hengellisen työn. Jeri 

oli puolisonsa tavoin aikoinaan 

katujen kasvatti. Laitapuolen kul-

kijat tapasivat toisensa uskoontu-

lojensa jälkeen, ja menivät myö-

hemmin naimisiin.

Kaunis häiritsijä 
Teksasista
Elämänmuutoksensa jälkeen oli 

Steve raamattukoulussa lähel-

lä Dallasia. Koulun toimistos-

sa työskenteli sihteerinä kaunis 

parikymppinen tyttö, Jeri Larson. 

Koululla oli tiukat säännöt opis-

kelijoilleen, seurustelu mies- ja 

naisopiskelijoidn kesken oli kiel-

letty. Steve kertoo “Herätyksen 

Palo” -kirjassan, että oli ihmeel-

listä, kuinka he tuolloin toisiinsa 

rakastuneina halusivat noudattaa 

sääntöjä. Ennen uskoontuloa oli-

si rehtori ohjeineen saanut pai-

nua “hornantuuttiin”.

Pikemminkin Steve ja Jeri 

iloitsivat säännöistä. Se oli aito 

todistus siitä, että elämänpohjien 

muutos oli yksin Jumalan työtä 

eikä ulkoista omin voimin tapah-

tunutta muutosta. Stevestä ja Je-

ristä tuli myöhemmin aviopari, 

ja Jumala on siunannut monin 

tavoin heidän liittonsa.

Steven äiti 
Raudaskylän 
Nevasaaria

Nivalan keskustassa asuvat si-

sarukset Vuokko Hautakoski ja 

Orvokki Rehunen ovat Steven 

sukulaisia äidin puolelta. Steven 

äiti on omaa sukuaan Nevasaari 

Ylivieskan Raudaskylältä. Or-

vokin ja Vuokon äiti on Steven 

äidin täti.

Mielenkiintoista on myös se, 

että Steven aviopuolison eli Jerin 

juuret ovat äidin puolelta Suo-

messa ja juuri Ylivieskassa. Jeri 

on äitinsä puolelta Vähäkankaita. 

Onko hän peräti lähtöisin Vähä-

kankaan kylältä, sitä eivät sisa-

rukset tiedä.

Steve Hill on vieraillut Suo-

messa sisarusten muistin mu-

kaan 3-4 kertaa valtaosin suu-

rissa hengellisissä tapahtumissa. 

Vuokko ja Orvokki kertovat, että 

joissakin yhteyksissä on kerrottu 

puhujan juurien olevan Nivalas-

sa. “Jostakin Amerikasta katso-

en Nivalassa ollaan kyllä lähes 

juurilla, mutta ei aivan”, toteavt 

haastateltavamme.

Orvokki ja Vuokko 
vierailleet Hilleillä 
Alabamassa

Vietimme juttutuokion sisa-

rusten kanssa Vuokon kotona. 

Vuokko haki valokuva-albumin 

ja sieltä etsittiin yhdessä evanke-

listaan liittyviä kuvia. Ja niitähän 

löytyi.

Eräs mielenkiintoinen kuva oli 

Steven äidin, Anna-Mari Hillin, 

75-vuotisjuhlasta Alabamasta. 

Steve on Jeri-puolisonsa kanssa 

myös perhepotretissa mukana. 

Steven äiti kuoli yli 80-vuotiaa-

na 2000-luvun alkupuolella. Ko. 

kuva olikin juttusarjamme en-

simmäisessä osassa.

Albumia selatessa löytyi myös 

muita sukuun liittyviä kuvia. 

1990-luvulla nimittäin Orvokki 

ja Vuokko vierailivat Yhdysval-

loissa ja Kanadassa, josta val-

tamerentakainen mieleen pai-

nunut matka alkoi. Matka kesti 

tuolloin reilun kuukauden. Ni-

valalaiset matkasivat ensin Ka-

nadaan ja sieltä henkilöautolla 

Alabamaan.

Pastori totesi 
Stevelle: 
“Vain Jeesus voi 
auttaa sinua!”

Vuokon albumissa oli myös 

kuva 1990-luvulta, jossa pastori 

Hugh Mozingo vieraili Steven äi-

din luona sairaalassa. Hugh-pas-

torilla oli tärkeä tehtävä Steven 

uskoontulossa.

Steve Hill kertoo omassa kir-

jassaan, kuinka hän oli lokakuun 

lopulla 1975 maannut huume-

kouristuksissaan kotonaan. Tuol-

loin hänen äitinsä oli soittanut lu-

terilaisen seurakunnan nuorelle 

pastorille, Hugh Mozingolle, ja 

pyytänyt häntä tulemaan kotiinsa 

tuskissaan huutavan Steven luok-

se. Äskettäin kaupunkiin muutta-

nut pastori oli jo aiemmin yrittä-

nyt ottaa Steveen yhteyttä, mutta 

tuloksetta. Pastori sanoi Stevelle: 

“Minä en voi auttaa sinua, mutta 

Jeesus voi. Hän muutta elämäsi, 

jos käännyt hänen puoleensa.” 

Ja näin tapahtui. Steven elämä 

muuttui ja hänen välityksellään 

on yli 30 vuoden aikana muut-

tunut monen muunkin ihmisen 

elämä.

Jumala käytti luterilaisen kir-

kon pappia sytyttämään yhden 

palavan karismaattisen toimin-

nan alun. Ja tämä tuli on palanut 

ja kestänyt tähän päivään saakka. 

Juttumme evankelistan hartain 

toive tänäkin päivänä on, että 

Jeesus saisi tulla mahdollisim-

man monen sydämeen henkilö-

kohtaisena Vapahtajana, väriin ja 

kansakuntaan katsomatta.

Kuva 100 vuoden 
takaa kertoo Steven 
juurista

Vielä yksi harvinainen otos löytyi 

Vuokon albumin kätköistä. Kuva 

ylivieskalaisesta sisarusparvesta 

eli Iisakki Nevasaaren lapsista 

Raudaskylältä on noin 100 vuo-

den takaa. Vuokon ja Orvokin äi-

ti sekä Steven mummo löytyvät 

tuosta kuvasta.

Todella historiallinen kuva, 

liekö otettu jossakin kuvaamos-

sa. Oliko Ylivieskassa tai Nivalas-

sa tällöin jo kuvaamoja? Tuskin 

- tai kenpä tietää! Jos joku jutun 

lukijoita paikallistaa kuvaamis-

paikan, niin ottakaapa yhteyttä 

toimitukseen. Vuokolla ja Orvo-

killa ei ole tietoa, kuka on kuvan 

ottanut ja missä se on otettu.

Juttusarjamme kolmas osa 

tulee kertomaan Steven matkas-

ta Dallasista Suomeen nyt tam-

mikuussa ja hänen ostoksestaan 

New Yorkin kansainvälisellä len-

tokentällä. Matkaajalla oli sisäi-

nen tunto, että hänen tulee ostaa 

joku pieni vieminen suomalais-

lapselle. Seinäjoen talvipäivillä 

asia sitten selvisikin. Lahja oli 

tarkoitettu nivalalaistytölle. Tästä 

lisää sarjan viimeisessä jutussa.

Eero Kettunen

Steven ja Jerin juuret Ylivieskassa

Sukulaiset Nivalasta
vierailleet Alabamassa

Tässä todella historiallinen kuva sadan vuoden takaa. Vuokon 

ja Orvokin äiti Hilda Nevasaari syntyi vuonna 1894. Siskokset 

arvelevat, että heidän äitinsä (oikealla) on kuvassa noin 13-

vuotias, eli kuva on otettu noin 100 vuotta sitten. Vasemmalla 

(lapsi sylissä) on Orvokin ja Vuokon Iida-täti eli Steven mummo.

Nivalalaiset Vuokko Hautakoski (vasemmalla) ja hänen siskonsa Orvokki Rehunen (oikealla) 

vierailemassa Steven äidin, Anna-Marin luona Alabamassa. Sisarukset oliva tavanneet Anna-Marin 

aiemmin Suomessa.

Kuvassa luterilaisen kirkon pappi Hugh Mozingolle vierailemassa 

1990-luvun lopulla sairaalassa olleen Steven äidin luona. 

Äitiä oli tervehtimässä myös evankelistan nuorin sisko Susan. 

Jumala käytti voimallisesti Hugh-pastoria Steven uskoontulossa. 

Bronsvillen helluntaiseurakunnassa Pensacolassa on käynyt 

miljoonia henkilöitä, eli Hughin ja Steven tapaaminen on 

vaikuttanut miljoonien ihmisten elämään. Jumalan tiet ovat 

ihmeelliset.
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Viisikymmenluvulla keskikou-

luun piti erikseen pyrkiä.  Kes-

kikoulu oli myös maksullinen.  

Lukukausimaksujen suuruutta 

en muista, mutta vanhempani 

pitivät koulutusta tärkeänä.  Oli-

vathan he molemmat köyhistä 

oloista lähtöisin, eivätkä talou-

delliset seikat antaneet silloin 

heille itselleen mahdollisuutta lu-

kujen jatkamiseen.  Molemmilla, 

sekä äidillä että isällä, olisi ollut 

taipumusta lukemiseen.  Heidän 

vanhempiensa taloudet eivät kui-

tenkaan antaneet mahdollisuutta 

jatkaa koulunkäyntiä kansakou-

lun jälkeen.

Niinpä pänttäsin kesän ”Op-

pikouluun pyrkivän opas”-vih-

kosta pyrkiäkseni syksyllä 1958 

alkavaan keskikouluun.  Oppaas-

sa olivat esimerkit vuosien 1956 

ja 1957 pääsykokeiden tehtävis-

tä sekä harjoitustehtäviä.  Samaa 

opasta käyttivät myöhemmin 

molemmat siskoni.  Syksyllä oli 

sitten pääsykokeet.  Ne suoritet-

tiin ja jännättiin lopputulosta.  

Vanhempani olivat tulosten jul-

kaisupäivän iltana kylässä Vaaran 

Martin ja Saaran luona.  Pyöräi-

lin keskikoululle tarkistamaan 

tulokset.  Ne oli kiinnitetty kou-

lun oveen nastoilla.  Suureksi rie-

mukseni totesin, että olin päässyt 

läpi pääsykokeista.  Kiireesti pol-

jin Vaaralle ja kerroin koko poru-

kalle iloisen uutisen, olin päässyt 

keskikouluun.  Kokko-pyöräkin 

oli vaihtunut isompaan.  Nyt oli 

alla isältäni saama Sport-merkki-

nen retkeilypyörä.  Renkaat olivat 

26 tuumaiset ja kumit normaalia 

ohkaisemmat, myös satula oli ka-

peahkoa mallia.

Nivalan kunnallinen kes-

kikoulu oli silloin, v. 1958 ne-

liluokkainen, kouluun tultiin 

kansakoulun viidennen luokan 

jälkeen suoraan keskikoulun toi-

selle luokalle.  Viidennen luokan 

jälkeen oli keskikoulu suoritettu.  

Lukiota ei Nivalassa ollut.  Mikä-

li halusi kirjoittaa ylioppilaaksi, 

Keskikoulussa 1958-1962
oli vaihdettava paikkakuntaa jo-

ko Haapajärvelle tai Ylivieskaan.  

Koulurakennus oli vanha hirsi-

nen kaksikerroksinen talo, ahdas 

ja kodikas.  Koulu sijaitsi Niva-

Kaijan koulun tontilla, nykyisistä 

rakennuksista hiukan kirkonky-

lälle päin.

Syksyllä 1958 aloitin opiskelu-

ni oppikoulun IIA-luokalla. Kou-

lurakennus kävi ahtaaksi.  Niinpä 

syksyllä 1959 luokkajakoa muu-

tettiin.  Kirkonkyläläiset sijoitet-

tiin luokalle III B.  Tällä luokalla 

ei ollut lainkaan omaa vakituista 

luokkahuonetta koulussa.  Kirjat 

ja tarvikkeet kuskattiin kotiin ja 

kouluun takaisin.    Opiskelu 

koulussa tapahtui missä luokas-

sa milloinkin, mikä sillä hetkellä 

oli vapaana.  Olimme siis kier-

tolaisia. Päivän kamppeet koko 

ajan repussa mukana.  Otimme 

tämän alusta lähtien sillä mie-

lin, että me sitä ollaan Nivalan 

parhaita keskikoululaisia.  Ote 

oli toverillinen ja hiukan ”remp-

seäkin”.  Olimmehan keskikoulun 

erikoisluokka, jonka piti näyttää, 

että kiertolaisuudesta huolimatta 

pärjäämme.  Tämä henki säilyi 

koko keskikoulun loppuun sak-

ka, kunnes päätimme koulun 

luokalla V B keväällä 1962.

Uusi koulurakennus valmistui 

vanhan hirsitalon viereen, nykyi-

sen Niva-Kaijan koulun kohdalle.  

Siihen muutti osa koululuokis-

ta.  Osa jäi vielä vanhaan raken-

nukseen. Myös koulun nimi oli 

muuttunut ollen nyt Nivalan 

Yhteiskoulu.  Rehtoriksi tuli Ee-

ro Laukkanen ja luokanvalvojak-

semme uusi nuori ruotsinlehtori, 

Airi ”Tipu” Pulkkinen.  Matema-

tiikan opettajaksi oli tullut met-

sänhoitaja Jussi Takalo, tiukka 

ja jämpti mies.  Hän opetti myös 

terveysoppia.  Terveysopin tun-

neilla oli koko luokka yhtä aikaa 

– tytöt ja pojat.  Korostaessaan 

hygienian tärkeyttä hän pau-

kautti joitain kertoja terveys-

opin tunneilla: ”Tukka, munat 

ja varpaanvälit!”  Anteeksi rons-

ki kielenkäyttö, muuta tämä on 

autenttinen muistikuva Takalon 

Jussin oppitunnilta.  Tämä lau-

se on jäänyt mieleeni ikuisiksi 

ajoiksi.

Opiskelun ohella koulussa oli 

myös vapaa-ajan toimintaa.  Jo-

kainen luokka vuorollaan järjesti 

lukukauden mittaan ohjelmalli-

sen illanvieton ”konventin”.  Oh-

jelman jälkeen oli luonnollisesti 

tanssia.  Eräs muisto ohjelma-

puolesta.  Matematiikan opetta-

jana oli Ensio Rönkkö, erityisen 

jämpti.  Hänellä oli tapana alle-

viivauttaa tärkeät asiat matema-

tiikan oppikirjasta.  Tärkeimmät 

punaisella, seuraavaksi tärkeim-

mät sinisellä ja loput lyijykynäl-

lä.  Lukukauden jälkeen oppikirja 

olikin kohtuullisen värikäs.  Li-

säksi hän keksi muistilauseita, 

joita opettelimme ulkoa.  No 

erään kerran luokkamme ollessa 

konventin järjestysvuorossa sain 

näytelmässä roolikseni tämän 

Ensio Rönkön näyttelemisen.  

Muistini mukaan onnistuinkin 

kohtuullisesti, sillä olen itsekin 

luonteeltani aika jämpti ja sys-

temaattinen.  Lopuksi oli, kuten 

mainitsin, tanssia.  No tanssiin 

viittasi ainoastaan yksi kappale: 

”Kehruuvalssi” (Kehrää, kehrää 

tyttönen, huomenna saat sinä 

sulhasen… jne).  Tämä oli todella 

oikea valssi ja askeleita opeteltiin 

– ja osattiinkin.  Opettelimme siis 

seuraelämään.  Salin toisella lai-

dalla olivat tytöt ja toisella pojat.  

Kappaleet laulettiin yhteislaulu-

na, ei ollut orkesteria.  Laulun al-

kaessa pojat hakivat mieleisensä 

kumppanin ja niin mentiin.  Val-

taosa tanssikappaleista mentiin 

parimarssina ympäri salia.  Keh-

ruuvalssin ja parimarssien ohella 

mieleen on jäänyt ”Raatikkoon”.  

Siinä mentiin laulun tahdissa sa-

lin toiselta laidalta toiselle ja niin 

poispäin (Raatikkoon, raatik-

koon vanhat piiat viiään…jne).  

Illanvietot olivat hyvin ”kesyjä” 

nykyajan menoon verrattuna.  Ei 

ollut vielä suuren maailman pa-

heet tulleet.

Kuvassa viimeinen keskikou-

luluokka 1962.  V B oli legen-

daarinen porukka.  Mieleen jäi 

erityisesti pari persoonaa.  Toi-

nen oli Kairamon Sauli, jonka 

isä oli Tuiskulassa elokuvako-

neen käyttäjänä.  Sauli oli pe-

rinyt yhteiskunnallisen näke-

myksensä kotoa.  Joukkoomme 

tuli jostain syystä myös tuoma-

ri Nouron poika Haapajärveltä, 

syytä muuttoon Nivalan kouluun 

en tiedä.  Lauri Nouro oli puo-

lestaan ilmiselvä porvari, oli lu-

kenut Uuden Suomen tarkkaan 

päivittäin.  Nämä veijarit, sosia-

lidemokraatti Kairamo ja kokoo-

muslainen Nouro ottivat tiukasti 

yhteen välitunneilla.  Oli jollain 

lailla oudontuntuista kuunnel-

la ”oppineiden” väittelyä päivän 

politiikasta keskikoulun välitun-

neilla viisitoista-vuotiaana.

Poikien koulueväistä on myös 

jäänyt muistikuva.  Siihen aikaan  

koulu-ruokailu oli vielä vaatima-

tonta, joten opiskelijoilla oli omat 

eväät kotoa.  Saulilla oli yleensä 

reikäleivän puolikas reippaasti 

voilla siveltynä.  Nouron Las-

silla oli porvariskodin leikkele-

leivät, leivän päällä ”suolalihaa”, 

minulle ihmeellistä evästä silloin.  

Nourolla oli eväitä runsaasti, sil-

lä hän joutui odottamaan koulun 

jälkeen kiskobussia eli ”Lättähat-

tua” Haapajärvelle parikin tun-

tia.  Niinpä hän tarjoili koulun 

jälkeen ylimääräisiä suolalihalei-

piä minullekin.  Olihan herkkua, 

jota ei normaalisti kotioloissa sii-

hen aikaan ollut.  Kerran Saulin 

eväät olivat hävinneet, jolloin 

Sauli huusi luokassa täydellä vo-

lyymillä: ”Kuka on nyysinyt mi-

nun evääni?”.

Keskikoulu oli suoritettu 

tyydyttävin arvosanoin kevääl-

lä 1962 ja alkoi oikea työnteko 

Nivalan Osuuskaupassa.  Olisi 

kiva joskus kokoontua vanhoja 

muistelemaan.  Keskikouluaikai-

sisista luokkatovereistani kaipai-

sin jotain aktiivista ryhtymään 

toimeen!

Terveisin Olli Jaakola
olli.jaakola@pp.inet.fi 

www.nivalanviikko.fi 

www.kajaaninteatteri.fi 
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Parhaat palvelut  
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EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ TÄLLÄ SIVULLA
Ilmoitus Nivalan Viikon Parhaat palvelut -palstalla maksaa vain 5,50 €/viikko + alv!
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Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

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

Myydään  

VUODESOHVA, hyväkuntoi-
nen, edullisesti.
LIESISUOJA 60 cm. Puh. 0400 
462700.

CITROEN C5 Break 2.0i, 5/04, 
runsas varustelu, rek. seitse-
mälle, 54 tkm, 20 000 euroa. 
Puh. 050 320 0035.

Kuivia KOIVUHALKOJA, myös 
pienittynä. Puh. 040 766 
3671.

VOLVO 940 farm-98. Hieno 
bensaturbo kaikilla varus-
teilla, vetokoukku, kahdet 
renkaat. Vaihdetaan halpaan 
autoon. 040 505 7357.

Kuivaa ylivuotista KOIVU-
HALKOA. Myös kuljetus. Puh. 
045-1370268.

LUMILINKO (ZLST 551 Q) 6.5 
hv. Tuliterä. Hinta 500 euroa. 
Puh. 440 344 tai 050 592 
0557.

Fisher-junior KILPALUISTELU-
SUKSET 172 cm, sauvat 155 
cm, monot 7,5 . Hiihdetty n. 
20 km. HP. 250 euroa. Puh. 
044 706 3505.

PÖSÖ 405 VM-88. Myydään 
osina tai kokonaan. Uudet 
talvirenkaat ja uusi akku. 
Puh. 040 503 5473.

Lasten SUKSIPAKETTI vähän 
käytetty. Mono nro 32. 
Kerrossängyt. Puh. 044 257 
4199.

TV 28" Finlux palamaton ra-
kenne n. 4 vuotta tarpeetto-
mana. Hinta 170 euroa/tar-
jous + dvd soitin 40 euroa/ 
tarjous. Puh. 050 467 4557.

Hyvä KESÄMOPO PV, ei re-
kisterissä. Hp. 350 euroa. 
Crossimopo 4-10 vuotiaalle. 
Hp. 120 euroa. Molemmat 
ajokunnossa. Puh. 044 261 
0119.

ASUINTONTTI Nivalassa Nak-
kaperällä. Tilalla vanha talo, 
aitta-talli ja sauna. Sähkö-ja 
vesiliittymät. Puh. 0400 753 
419.

KAKSOSTENRATTAAT, hyvä-
kuntoiset. Mukaan tulee 2 
x kantokopat, jalkapeitot, 
sadesuojat, hyttyssuoja ja 
rengassuojat. Puh. 050-516 
7860.

Ostetaan  

TRAKTORI, sovit. juontovins-
si. PUh. 0400 292 427.

Löydetty  

Järvikyläntieltä 510, 2 kpl AB-
LOY avainta, joissa on nume-
rosarja ja lukkoperät. Tiedus-
telut. 040 5788 591.

Halutaan vuokrata  

Kolmihenkinen perhe etsii 
omakotitaloa Nivalan lähi-
ympäristöstä. Puh. 044 915  
1081.

KOLMIO keskustasta. Puh. 
046 847 2564.

Opiskelijatyttö haluaa vuok-
rata YKSIÖN tai pienen KAK-
SION, mahdollisimman pian. 
Puh. 040 4116 146.

Vuokrattavana  

RT-PÄÄTYKAKSIO 60m2 ka-
lustettuna, saunallinen, puis-
toa vasten rauhallinen sijainti 
keskustassa. 520e/kk +sähkö. 
Vuokratakuu 1 kk. Savutto-
malle 1.3.2007 alkaen. Puh. 
045 1104 906.

Sekalaista  

PÄÄSUUNNITTELIJA ja vas-
taava työnjohtaja omakoti-
ja saneerauskohteille. Puh. 
044 283 0794.

SINÄ joka KOLHIT super-
marketin pihalla Renault 
merkkistä autoa 6.2 illalla. 
Onko silminnäkijöitä tapah-
tuneesta? Ota yhteys Nivalan 
poliisiin.

SINÄ joka KOLHAISIT Nivalan 
Halpa-Hallin parkkipaikalla 
autoni takapuskurin muo-
viosaa to. 15.2. klo 11-12 vä-
lisenä aikana, ota yhteyttä 
puh. 0400-325 453.

Kodin kirpputori  

ILMOITA ILMAISEKSI

Kodin kirpputori  

00€€
Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

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 T-93 ke 18.30-20.00

 

YSIKAKS' NIVALA RY

1. Maanviljelijät

2. Islannin ja Grönlannin 

välissä

3. Ruotsalaisia

4. Valkoisessa talossa

5. Koordinaatiston x-akseli

Vastataan pois  
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Lehdistä löytää joskus oivallisia 

"kielikukkasia", joilla nyt halu-

amme piristää Nivalan Viikon 

lukijoiden päivää. Tekstit on 

julkaistu joko tahattomina tai ta-

hallisina teksteinä suomalaisissa 

lehdeissä. Tekstejä lukemalla voi 

myös kehittää suomenkielen tai-

toaan, erikoisesti lauserakenteen 

osalta.

Rattijuoppo kaahasi sataa polii-

sia karkuun.

Warkauden Lehti

Linja-autossa oli yli 50 ihmis-

tä. Mukana oli myös kolme 

opettajaa.

Helsingin Sanomat

Eliel Saarisen tien tunneli on 

kaikkiaan yli puoli kilometriä 

pitkä.   Umpitunnelissa kulje-

taan 350 metrin matka.

Helsingin Sanomat

Seinäjoen Energia suun-

nittelee miljoonien eurojen 

polttolaitosta.

Ilkka

Kala kulkee ontuen vedestä 

kuluttajalle.

Turun Sanomat

Kielikukkasia  
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Viljellään huumoria  

Arkipäivän fi losofi aa:

- Mitä teet jos näet uhanalai-

sen eläimen syövän uhanalaista 

kasvia?

- Miksei kissanruoka ole hiiren 

makuista?

- Mikseivät lampaat kutistu 

sateella?

- Miksi kaukosäädintä paine-

taan kovempaa kun patterit 

ovat loppumassa?
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FINDOOR - TAITTO-OVIEN MESTARI
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Lieksentie 11, 91100 Ii
Puh. 0208 384 530
Fax (08) 817 3157
Sähköposti: findoor@findoor.fi

Vikke Jaara 0400 721 170
Seppo Jaara 0400 583 173
Tauno Jaara 0400 224 857
www.findoor.fi
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