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Nimipäivät  

Sunnuntai  
22.4.2007

Kalenteri

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Ahteen kyläseura ja Ahteen 

alaosasto järjestää huumorilla 

höystetyn keväisen ulkoilutapah-

tuman Ahteen koululla sunnun-

taina 29 päivä klo 13.00. Tapah-

tuman tarkoituksena on saada 

lapset, nuoret ja aikuisetkin pi-

halle piristymään. Koululla jär-

jestetään ympärijuoksu. Matkat 

ovat 8 km ja 3 km. Pitempi lenkki 

on tarkoitettu enimmäkseen ai-

kuisille ja lyhyempi lapsukaisille. 

Matkan varrella on mehupisteet-

kin varattu janoisille lenkkiläisil-

le. Kyläseurojen puheenjohtaja 

Eliisa Kumpula on yksi ympäri-

juoksun järjestäjistä. 

-Idea lähti siitä, kun Ahteella 

on niin paljon liikkuvia ihmisiä, 

että yritetään saada lapsetkin mu-

kaan ulkoilemaan. Tapahtuma on 

siis tarkoitettu kaikille ketkä kyn-

nelle kykenevät. Ja ei tietenkään 

verenmaku suussa tarvitse lenk-

kiä kiertää, nauroi Eliisa.

- Tällainen tapahtuma on to-

della merkittävä lapsille, joille ei 

varmasti pieni lisäliikunta tee pa-

haa, kertoi Ahteen koululla opet-

tajana toimiva Kyösti Järviluoma. 

Koko Ahteen koulun väki kan-

nattaa tätä tärkeää tapahtumaa. 

Ulkoilutapahtumassa on myös 

makkaranpaistoa, arvontaa ja 

kahvitusta. Toivotamme kaikki 

tervetulleiksi ulkoilemaan.

Keväinen ulkoilutapahtuma Ahteella

Elisa Kumpula ja Kyösti Järviluoma toivovat runsaasti reipasta 

väkeä ulkoilutapahtumaan. 

Sunnuntai: Alina.

Maanantai: Yrjö, Jyrki, Jyri.

Tiistai: Pertti, Albert, Altti

Keskiviikko: Markku, M.arko, 

Markus.

Torstai: Terttu, Teresa.

Perjantai: Merja.

Lauantai: Ilpo, Tuure, Ilppo.

1. Minkä mittayksikkö dollari on  

ydintekniikassa? 

2. Mikä on suurin meteoriitin 

synnyttämä järvemme? 

3. Kuinka monta mitalia Ju-

ha Mieto kaikkiaan saavutti 

olympialaisissa? 

4. Minkä intiaaniheimon päällik-

kö Hiawatha oli? 

5. Millä suomenkielisellä nimellä 

levuloosi tunnetaan? 

Vastaukset sivulla 4.

Herra on minun paimeneni,

ei minulta mitään puutu.

Hän vie minut vihreille niityille,

hän johtaa minut vetten ääreen,

siellä saan levätä.

Hän virvoittaa minun sieluni,

hän ohjaa minua oikeaa tietä

nimensä kunnian tähden.

Vaikka minä kulkisin pimeäs-

sä laaksossa, en pelkäisi mitään 

pahaa, sillä sinä olet minun 

kanssani.

Sinä suojelet minua kädelläsi,

johdatat paimensauvallasi.

Sinä katat minulle pöydän

vihollisteni silmien eteen.

Sinä voitelet pääni tuoksuval-

la öljyllä, ja minun maljani on 

ylitsevuotavainen.

Sinun hyvyytesi ja rakkautesi 

ympäröi minut

kaikkina elämäni päivinä,

ja minä saan asua Herran huo-

neessa päivieni loppuun asti.

Ps. 23 

Lähimmäisen rakkaudessa voi 

köyhäkin olla rikas. Ilman lä-

himmäisen rakkautta on rikas-

kin köyhä.

Augustinus

Nivalan nuorisoseuran teatteri 

on saanut esityskuntoon Huna-

jan pisara –näytelmän. Ensi-ilta 

on tulevana tiistaina ja näillä nä-

kymin esityksiä on huhtikuussa 

kaikkiaan kuusi sekä heinäkuus-

sa kuusi.

Hunajan pisaran on kirjoit-

tanut Matti Pajula ja ohjaus on 

Kari Krapun. Paavon osan esittää 

–Antti Haapala. Nuorisoseuran 

lisäksi yhteiskumppaneina ovat 

Jokilatvan opisto, Jokilaaksojen 

musiikkiopisto ja Nivalan kau-

pungin kulttuuritoimi.

Näytelmä kertoo Paavo Ruot-

salaisen nuoruudesta. Aiemmin 

Nuorisoseuran teatteri on esittä-

nyt jo kaksi suurta körttinäytel-

mää: Heikki Ylikankaan Kolme-

kymmentä hopearahaa vuonna 

1985 ja Matti Pajulan kirjoitta-

man Armon vilaus näytelmän, 

joka valmistui herättäjäjuhlille 

1992.

”Hunajan pisara –näytelmäs-

sä palataan Paavo Ruotsalaisen 

nuoruuden aikaan, Riitan löy-

tämiseen, seppä Högmanin luo. 

Näytelmässä ei puhuta Ukko-Paa-

vosta, vaan salskeasta nuoresta 

miehestä metkuineen, rakkaus-

seikkailuineen, etsijän tuskineen 

ja löytämisen iloineen.

Lapinlahden Telppäs –nii-

tyltä lähti 1796 liikkeelle hurja 

tapahtumasarja. Tapahtui ihme, 

kahden talon heinäväki kaatui 

maahan, nousi ylös ja alkoi sä-

teillä ympäristöönsä tulta. Syntyi 

liike, joka imaisi mukaansa nuo-

ren Paavo Ruotsalaisen ja hänen 

kauttaan mukaan tempautui ko-

ko Suomi, niin hengellinen kuin 

maallinen”.

Hunajan pisara on kolmas suuri körttinäytelmä

Maritta Raudaskoski <maritta.raudaskoski@omanetti.fi >

Toimittajan tarinoita

Nivalassa on viime vuosina rakennet-

tu ja hankittu runsaasti uusia asuntoja 

ja omakotitaloja. Reipas tahti jatkuu. 

Kaupungilla ja yksityisilläkin on tarjota 

runsaasti hyviä tontteja ja niille nousee 

toinen toistaan komeampia koteja. Hin-

taa niille varmasti tulee niin paljon, että 

vanhempaa ihmistä hirvittää. 

Eihän se mitään jos on varaa ja varma 

työpaikka, mutta mikä tässä maailmassa 

enää niin varmaa on.  Jos Nivalasta tai 

lähialueelta loppuu teollisia työpaikkoja 

- muuttavat vaikka Kiinaan - voi työn 

loppuminen tuoda vaikeuksia lainojen 

takaisinmaksuun, jos talous on laitet-

tu kovin kireälle. Jos asuntonsa jou-

tuu myymään pakkotilanteessa, siitä ei 

useinkaan saa omiaan pois, vaan kodin 

menettämisen jälkeen jää siitä vielä vel-

kaa maksettavaksi. 

Rahoitustarkastus eli lyhennettynä 

Rata varoitteli viime viikolla asuntove-

lallisten riskien noususta. Sen mielestä 

osa ihmisistä on ottanut tulotasoonsa 

nähden kovin suuria luottoja. Velallisilla 

pitäisi olla vähän puskuria ylimääräisiin-

kin menoihin ja varautumista siihen, jos 

taloudellinen tilanne muuttuu syystä tai 

toisesta huonompaan suuntaan.

Koti on ihmiselle niin rakas paikka, 

että asuntolainat hoidetaan niin hyvin 

kuin pystytään. Talouselämässäkään ei 

aivan heti mitään peikkoja ole näkyvissä, 

mutta korkotaso on jo noussut reilusti. 

Ratan mukaan järjestämättömien saa-

misten määrä on nyt lähtenyt nopeaan 

kasvuun, mikä ennakoi tilanteen heiken-

tymistä. Järjestämättömiksi luotoiksi las-

ketaan laina, jonka maksu on myöhässä 

yli 90 päivää.

Kotitalouksien erääntyneiden luot-

tojen määrä on noussut 20 prosenttia 

edellisestä vertailuvuodesta. Myös pitkät 

asuntolainat ovat riski velalliselle, koska 

maksuja ei voi keventää enää laina-aikaa 

pidentämällä. Rata muistuttaa esimerkil-

lä, että 30 vuoden tasaerälainasta on 10 

vuoden maksamisen jälkeen jäljellä vielä 

yli 80 prosenttia. 

Kodin jokainen tarvitsee ja lainaa saa 

ottaa, mutta kannattaa vertailla ja laskes-

kella eri vaihtoehtoja. Ja jättää hiukan 

elämisen varaa. Tiukka rahatilanne kun 

tahtoo saada ihmissuhteetkin kireiksi.

* * *

Joku lähestyi tekstiviestillä viime kertai-

sen kirjoitukseni vuoksi, jossa väitin, että 

lehden pystyy tekemään yksi henkilö. En 

kehua tarkoittanut, sanoinkin itseäni tar-

koittaen, että ”laiska se on joka töitään 

luettelee”. Mahdollista se on, eikä nykyi-

sin aivan harvinaistakaan. Pari freelancer 

–ystävääni tekee Etelä-Suomessa kotitoi-

mistossaan pientä lehteä yksin. Sen mah-

dollistaa nykyaikainen tekniikka, mikä 

on niin lehtialalla kuin muillakin aloilla 

vienyt valtavasti työpaikkoja. Myös sisäl-

töä on sähköpostin ja internetin johdosta 

tarjolla määrättömästi.

Nivalan Viikon strategiana oli läh-

teä pienesti liikkeelle ja kasvattaa yri-

tystä pikkuhiljaa. Tehtiin vuosi lehteä 

niin, että palkkalistoilla oli tasan yksi 

henkilö. Kyllä siinä joskus oli märy va-

rana aamuyön pimeinä tunteina vähän 

yli 20 neliön toimistossa puolipimeässä 

kyhätessä. Huippuhyviä ilmoitusmyyjiä 

meillä on koko ajan ollut, mikä jutussa 

mainittiinkin. 

Aluksi, kun lukijatkaan eivät olleet 

vielä löytäneet lehteä, apuja ei paljon 

ollut. Yksi tärkeimmistä kannustajista 

oli Harjuripoika, joka uskollisesti tuon 

vuoden ajan maanantaiaamuisin aikaisin 

tuli kirjoitustensa kanssa, saneli ne mi-

nulle ja minä naputin koneelle. Juotiin 

kahvit päälle. Kirjoituksista tykättiin ja 

niitä kaivataan vieläkin – viimeksi viime 

viikolla kyseltiin jatkoa.

Nythän tilanne on aivan toinen. Lehti 

on kasvannut suunniteltua nopeammin, 

olemme saaneet toisen ilmoitusmyyjän 

kuukauden alusta, ilmoitusvalmistus on 

ammattitaitoisissa käsissä, harjoittelijoita 

on ollut, juttujen tekijöitäkin, esimerkik-

si Karhukoplaksi itseään nimittävä KK. 

Suuri lisä on, että lukijat ovat ottaneet 

lehden omakseen ja tuovat paljon kir-

joituksia ja kuvia tapahtumista sekä kir-

joittavat Lukijoiden ajatuksia –palstalle. 

Näin lehdessä on monenlaisia mielen-

kiintoisia asioita. Tästä kaikille edellä 

luetelluille kiitos tietysti kuuluu.

Julkaistaan saapunut tekstiviesti mi-

nulle opiksi ja ojennukseksi. Se kuuluu 

näin:

”Kyllä närkästytti! Ikinä! Ei ikinä! Po-

mon pidä ottaa yksin kunniaa fi rmassa! 

Jos ilmoitusmyyjät ei myy, ei ole mitä 

laskuttaakaan! Tai postittaa…, toistoil-

moitukset todellakin vaan heittää sivulle, 

mutta mainosvalmistajia, pakinoitsijoita, 

lukijoiden lähettämiä ei myöskään so-

vi unohtaa, eikä lehden jakajia. Onhan 

toki hienoa että pitää itseään tärkeänä, 

mutta pieni kiitos alaisillekin motivoi 

paremmin! 

Kiitos asiallisesta palautteesta. Jätän 

itselleni rangaistukseksi loppuosan ke-

hut pois.

Toista palautetta en myöskään malta 

olla mainitsematta. Sain nimittäin kome-

alta herrasmieheltä yllättäen vaaleanpu-

naisen ruusun kiitokseksi jostakin hy-

västä kirjoituksesta. Hämmennyin niin, 

etten aluksi muistanut koko tapausta. 

Kiitän ruususta nyt, taisi siinä unohtua. 

Tätä edellisen kerran olen saanut kuk-

kia viime äitienpäivänä. Että ei aivan 

tuhkatiheään.

Maritta Raudaskoski

Oma koti hurjan kallis
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Nivalan Ammattiopistolla jär-

jestettiin perinteinen koulutus-

tilaisuus hiusalan ammattilai-

sille. Hiusmuoti muuttuu, joten 

trendeihin tutustuminen on osa 

ammattitaidon ylläpitämistä. 

Paikalla oli reilut parikym-

mentä parturi-kampaajaa lähi-

alueelta. Nivalasta koulutukseen 

osallistui kolme henkilöä: Tuula 

Junttila, Ritva Mäkinen ja Marika 

Mäkinen-Hourula.

L’Orealin tuotteilla kahdelle 

miesmallille ja viidelle naismal-

lille tehtiin viimeisimmän muo-

din mukaan hiusten leikkaus ja 

värjäys. Yhdelle mallille tehtiin 

myös kampaus.

Kiharat tulossa 
takaisin
- Hiusten väreissä hyvin luon-

nolliset sävyt ovat muotia, kuten 

maitokahvin ja maitokaakaon vä-

rit. Naisten hiukset eivät ole enää 

niin revittyjä kuin ennen, vaan 

täyteläisempiä ja sileitä. Ajan-

kohtaista on epäsymmetrisyys ja 

toispuoleisuus sekä reilusti viistot 

etuhiukset. Toisaalta kiharat ovat 

pikkuhiljaa tulossa takaisin, Ma-

rika kertoo.

Mikään yksityiskohta ei ko-

rostu ylitse muiden, vaan kaikki 

sekoittuu toisiinsa harmonisek-

si kokonaisuudeksi. Lopputulos 

on pehmeä ja yhtenäinen. Kuu-

laus nousee esiin kaikissa sävy-

maailmoissa. Herkät ”nude”-

sävyt ovat uuden aikakauden 

luxus. Eri vivahteiset valkoiset, 

helmiäiset, beiget, persikan ja 

rosan sävyt polveilevat kevään 

sävymaailmassa.

 

Luonnolliset sävyt kevään hiusmuotia

Marika Mäkinen-Hourula oli 

koulutustilaisuudessa myös 

hiusmallina ja hänen hiuksensa 

saivat muodin mukaisen värin 

ja leikkauksen.

Ritva Mäkinen, Marika 

Mäkinen-Hourula ja Tuula 

Junttila.

SuPer, eli Suomen lähi- ja pe-

rushoitajaliitto valmistautuu 

syksyn neuvottelukierroksel-

le ympäri Suomen pidettävissä 

jäsenilloissa. Se vaatii palkka-

uksen korjaamista vastaamaan 

työn vaativuutta, vastuullisuutta 

ja kuormittavuutta. 

”Hoitoalan työvoimaa ei tur-

vata ilman merkittäviä palkan-

korotuksia. Jo nyt 40 prosenttia 

koulutetuista hoitajista on muu-

alla kuin sosiaali- ja terveyden-

huollossa”, SuPerin tiedotteessa 

sanotaan.

Paikalla olivat keskustele-

massa SuPerin alueen ammat-

tiosaston puheenjohtaja Eeva 

Koutonen ja luottamusmies Aila 

Pakola sekä TNJ:n varapääluot-

tamusmies Maritta Vilkuna, sekä 

SuPerin liittohallituksen jäsenet 

Paula Halonen ja Anja Törmä 

sekä SuPerin lakimies Tuomas 

Hyytinen.

- On aika yrittää lunastaa vaa-

lilupauksia. Palkat ovat niin pie-

net, etteivät ne saa nuoria kiin-

nostumaan alasta. Hoitajat ovat 

lojaaleja ja tykkäävät työstään. 

Moni lähtee alalle kysymättä, mi-

kä palkka on. Vasta sitten havah-

tuu, kun palkalla ei enää tule toi-

meen, Maritta Vilkuna sanoo.

”Kuntaliitto on tuonut esiin 20 

prosentin palkankorotusten kus-

tannukset. Kuntaliiton mukaan 

700-800 miljoonalla eurolla pal-

kattaisiin lisää 20 000 hoitajaa. 

Palkankorotusten ja henkilöstö-

lisäysten vastakkainasettelu on 

turhaa. Nykyisellä palkkatasolla 

ei edes olemassa olevia hoitohen-

kilöstön työpaikkoja saada täy-

tettyä. Ilman työntekijöitä ei ole 

minkäänlaisia sosiaali- ja tervey-

denhuoltopalveluja, ei tehokkai-

ta eikä tehottomia.”, tiedotteessa 

sanotaan.

SuPer on mukana tulopoliit-

tisen kokonaisratkaisun valmis-

telussa. Jo tupossa on mahdol-

lisuus sopia hoitoalalla muita 

aloja suuremmat korotukset, jos 

yhteistä tahtotilaa löytyy. SuPe-

rin päätavoitteena on sopia kou-

lutetuille hoitajille merkittävät 

palkankorotukset.

SuPerilaiset pohtivat asioi-

ta myös kevätkokouksessaan, 

joka pidetään 27.4. kello 19.00 

Puustellissa.

Hoitoalan palkkaus vaatii korjausta

Opetusneuvos, ministeri, kan-

sanedustaja Kerttu Saalastin 

(21.9.1907-31.1.1995) vaikutta-

va elämäntyö tallennetaan elä-

mäkerraksi. Presidentti Kyösti 

Kallion tyttären nimeä kanta-

van Kerttu Saalasti säätiön hal-

litus päätti kirjoituttaa Saalas-

tin elämäkerran osana hänen 

syntymänsä 100-vuotisjuhla-

vuoden tapahtumia. Elämäker-

ran toivotaan kuvaavan Kerttu 

Saalastin monipuolista elämän-

työtä ja tuovan esille yhteiskun-

nallisen toiminnan ohella myös 

hänen henkilökuvansa. Säätiö 

tekee sopimuksen elämäkerran 

kirjoittamisesta valtiotieteen toh-

tori Tytti Isohookana-Asunmaan 

kanssa. Säätiö on hakenut apu-

rahoja maakunnallisesti ja kan-

sallisesti merkittävän hankkeen 

toteuttamiseksi.

Nivalasta kotoisin oleva ag-

ronomi, maanviljelijä Kerttu 

Saalasti toimi kansanedustaja-

na 1948-1961 ja 1966-1969 sekä 

opetusministerinä kahteen ottee-

seen vuosina 1954-1956 ja 1957. 

Eduskunnassa hänen työnsä pai-

nopiste oli sivistysvaliokunnassa 

ja suuressa valiokunnassa. Lisäk-

si hän oli kiinnostunut mm. alue-

politiikasta, maatalouden raken-

nemuutoksesta, yrittäjyydestä ja 

markkinoinnista. Saalasti toimi 

myös Maalaisliitto-Keskustan 

varapuheenjohtajana ja puolu-

een naisjärjestön puheenjohta-

jana. Yksi Saalastin poliittisista 

tehtävistä oli naisen aseman, 

erityisesti maaseudun naisen 

aseman parantaminen. Hänen 

luottamustehtäviensä kirjo on 

huomattava. Maakunnallisesti 

hänen merkityksensä tuli esille 

mm. Oulun Talousseuran joh-

dossa. Kerttu Saalasti vaikutti 

merkittävällä tavalla Oulun yli-

opiston perustamiseen ja toimi 

yliopiston väliaikaisen konsis-

torin jäsenenä. Saalasti oli myös 

monin tavoin taiteellisesti lahja-

kas sekä vaikuttava puhuja.

 Juhlavuoden muut 
tapahtumat
Kerttu Saalasti 100 vuotta –juh-

laseminaari järjestetään Nivalan 

teknologiakeskus Nitekissä per-

jantaina 21.9.2007 klo 13. Semi-

naarin puheenvuorot liittyvät 

Saalastin elämäntyöhön ja hänen 

tärkeinä pitämiinsä asioihin. Se-

minaaria edeltää kunniakäynti 

Saalastin haudalla. Illalla järjes-

tetään juhla seurakuntakodilla 

klo 18.

Saalastin elämästä ja työstä 

kertova näyttely on esillä touko-

kuusta elokuuhun Kyösti ja Ka-

lervo Kallion museossa ja juhla-

seminaarin yhteydessä Nivalassa 

sekä lukuvuoden 2007-2008 ava-

jaisviikolla Oulun yliopistolla.

Kerttu Saalasti säätiön lisäksi 

juhlavuoden tapahtumien jär-

jestämiseen osallistuvat Oulun 

yliopiston Oulun Eteläisen insti-

tuutti, Nivalan kaupunki, Nivala-

Seura, Kyösti ja Kalervo Kallion 

museosäätiö sekä Saalastin suvun 

edustajat.

Juhlavuoden päättää syksyllä 

Oulussa järjestettävä tieteellinen 

seminaari, jonka teemana on kou-

lutuksen haasteet ja tulevaisuus. 

Tieteellisen seminaarin järjestä-

misestä vastaa Oulun yliopiston 

kasvatustieteiden tiedekunta. 

Kerttu Saalastin syntymästä 100 vuotta

Ensi kesänä 13.-15.7. Kärsämäel-

lä järjestetään kolmannen kerran 

Musiikkia Paanukirkossa –mu-

siikkijuhla. Juhlan avaa maamme 

huippuyhtyeisiin kuuluva Arkti-

nen hysteria –puhallinkvintetti. 

Lauantaina on vuorossa runo 

ja melodraamakonsertti. Esiinty-

jänä on mm. näyttelijä Eeva-Mai-

ja Haukinen, joka lausuu Eino 

Leinon runoja. 

Sunnuntaina on Arktinen 

eläintarha –lastenkonsertti. 

Musiikkijuhlat päättyy upeas-

ti Esa Ruuttusen ja Antti Hotin 

laulukonserttiin.

Musiikkijuhlilla on myös 

runsaasti muita, korkeatasoisia 

esiintyjiä.

Ruuttunen ja Haukinen

Kärsämäen 

Musiikkijuhlilla

Koulutusta viljelijöille

Maatalouden tukihakukoulutus järjestettiin Nivalan ammattiopiston auditoriossa. Aiheina oli 

yleiset tukimuutokset ja täydentävät ehdot, valvonta ja tukikelpoisuus sekä hakemuslomakkeisiin 

tutustuminen. Monimutkainen järjestelmä vaatii jatkuvaa asioihin perehtymistä ja tälläkin kertaa 

auditorio oli lähes täynnä maatalousyrittäjiä.
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Oulun hiippakunnan lähetys-

juhlat järjestetään Nivalassa 

24-26.8.2007 teemalla Tule ja 

katso! 

Tapahtumapaikkoina ovat  on 

Nivalan ammattiopisto, Nivalan 

kirkko, Kotiseutumuseo Katvala, 

Nivalan nuorisoseura ja Nivalan 

seurakuntakoti. Linja-auto kulje-

tus järjestetään näille väleille. 

Juhlien teemalla avataan nä-

köaloja kolmen ikkunan kautta 

lähetystyöhön  Afrikassa, Venä-

jällä sekä muslimimaissa. Juhlat 

järjestetään nyt 25 kerran. Tä-

nä vuonna juhlien järjestelyistä 

vastaa Nivalan seurakunta. Myös 

Kalajoen rovastikunta ja Oulun 

hiippakunta on tärkeänä osana 

mukana. Menobudjettiin on va-

rattu noin 20 000 euroa.

- Lähetysjuhlissa on ollut vuo-

sittain noin 1000-1500 henkilöä 

mukana, tä-

nä vuonna 

toivotaan sa-

moja lukuja, 

kertoi juhlien 

pääjärjestä-

jänä toimiva 

kirkkoherra 

Martti Vilja-

nen. Näistä 

juhlista ei ha-

luttu sisäpii-

rijuhlia vaan 

toivotaan että 

kaikki tulevat 

mukaan vaikkeivat ennen ole 

käyneetkään. Tule ja katso-tee-

malla tarkoitetiin osuvaa ja avaraa 

kuvaa juhlista ja se on sellainen 

tervetulotoi-

votus, jota 

tullaan katso-

maan, muo-

toili Martti 

Viljanen.

 Juhlien 

ohjelma on 

monipuoli-

nen ja kat-

tava. Myös 

nuorille on 

j ä r j e s t e t t y 

oma ohjel-

ma. Nivalan 

nuorisoseuran teatteri esittää  

juhlissa näytelmän Hunajan pi-

sara, joka kertoo Paavo Ruotsa-

laisen nuoruudesta.  

Kansainvälisyyttäkin juhlissa 

nähdään venäläisen papin Alek-

sei Aljoshkin  puheella ja myös 

muslimimaista tulee paikalle 

lähettejä. Viimeisenä juhlapäi-

vänä arvotaan lähetysjuhlilla 

upea grillikatos, joka on val-

mistettu talkooväen kesken. Ar-

voista saatava tuotto käytetään 

lyhentämättömänä Venäjällä 

Marinmaalla Suarsolan kirkon 

rakennustarvikehankintoihin. 

Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

1. Reaktiivisuuden.

2. Lappajärvi.

3. Viisi.

4. Irokeesien.

5. Hedelmäsokeri.

MAANANTAI: Broileririsotto, 

kaali- tuorekurkkusalaatti.

TIISTAI: Suikalepaisti, perunat, 

vihersalaatti.

KESKIVIIKKO: Lohi-kasviskeit-

to, pehmeä leipä.

TORSTAI: Makaronilaatikko, 

tuoresalaatti.

PERJANTAI: Riisipuuro, kaneli, 

sokeri, kinkkuleike, ruispalat.

Perhetyön 
viikko

meneillään
Nivalan seurakunnassa vietetään 

22.-29.4. perhetyönviikkoa. Vii-

kon teemalauseena on Perheessä 

on iloa!

Viikon aikana jokaisel-

le päivälle on aiheeseen liitty-

viä tapahtumia, joista tarkem-

mat tiedot löytyy kirkollisista 

ilmoituksista.

Muun muassa perinteisiä 

kymppisynttäreitä vietetään 

torstaina ja sunnuntaina 29.4. 

on Vauvakirkko kello 13.00.

Tule ja katso

Kaarlo Taanila ja Pentti Seppä 

ovat mukana lähetysjuhlien 

järjestämisessä. Kuvan  grillikota 

arvotaan juhlilla.

SUNNUNTAI  22.4.: Chigetti, 

perunat, kastike, perunasalaatti, 

boysenmarjakiisseli.

MAANANTAI: Lihaporkkana-

kastike, perunat, kaali-puoluk-

kasalaatti, aprikoosikiisseli.

TIISTAI: Silakkapihvi, muusi, 

punajuuri-raejuustosalaatti, 

appelsiinikiisseli.

KESKIVIIKKO: Broiler-pe-

runasuikalelaatikko, porkkana-

raaste, ananaskiisseli.

TORSTAI: Sianlihakastike, 

peruna, kiinankaali-persikkasa-

laatti, marjakiisseli.

PERJANTAI: Hernekeitto, juus-

to, ohukaiset + hillo.

LAUANTAI: Uunimakkara, 

muusi, kaali-tomaattikarta-

nosalaatti, ruusunmarjakiisseli.

SUNNUNTAI: Karjalanpaisti, 

perunat, porkkanat, italiansa-

laatti, luumukiisseli.

Seurakunnan tapahtumia

Lähihoitaja, perhepäivähoitaja, 

hyvinvointiohjaaja, särmääjä, 

hitsaaja, teollisuusputkiasen-

taja, kokoojia, kosmetologi, 

psykiatrian sairaanhoitaja, kou-

lulaisten kesätyöpaikat, kesä-

työntekijä (Nordic Aluminium 

Oyj), kahvilatyöntekijä

Työvoimakoulutus

Yrittäjän ammattitutkinto, hit-

saajan pätevöitymiskoulutus, 

kone-ja metallialan perus-

tutkinto (koneistus), kone- ja 

metallialan perustutkinto (le-

vyseppä-hitsaaja), koneistajan 

ammattitutkinto-cnc-koneistus, 

levytekniikan ammattitut-

kinto, hitsaajan ammattitut-

kinto, puualan perustutkinto, 

puusepänalan ammattitutkin-

to/puutuotteiden valmistus, 

puusepänalan ammattitut-

kinto/cnc/cad/cam, teollisen 

pintakäsittelijän ammattitut-

kinto/puutuotteiden pintakä-

sittely, metallialan valmentava 

jakso-metallin perustiedot ja 

taidot, metalli-ja rakennusalan 

ammattitaitokartoitus, työtur-

vallisuuskorttikoulutus, tulityö-

korttikoulutus, taloushallinnon 

ammattitutkinto, sosiaali-ja ter-

veysalan perustutkinnon osa.

Su.22.4 2. sunnuntai pääsiäises-

tä  klo 10 messu kirkossa, kum-

mikirkko, saarna ja lit S Junt-

tila, kanttori Katajala, avustaa 

Musiikkiopiston soitinryhmä ja 

Ahteen koulun oppilaita, joht. A 

Korkiakoski. Kolehti: Vähem-

mistökielten raamatunkääntäjien 

koulutusohjelmaan Etelä-Ameri-

kassa, Suomen Pipliaseuran kaut-

ta. Messun jälkeen kirkkokahvit 

seurakuntakodissa. Klo 14 Hou-

rupuhdon diakoniaseurat Anja 

Jyrkällä Kissametsäntie 74 (Junt-

tila). Klo 18.30 seurat Nivalan ry:

llä (P Nissilä, K Tölli).

Ma 23.4.  klo 18.30 raamattu- ja 

keskustelupiiri seurakuntakodis-

sa, järj. Kansanlähetys.

Ti 24.4. klo 18 naisten piiri seu-

rakuntakodissa. Klo 19 "Jytäkät 

Siionin virsiseurat" opiston ruo-

kasalissa, vieraita Kalajoelta.

Ke 25.4. klo 11 päiväpakanat Elli 

ja Katri Marjoniemellä, Vainiotie 

1 (Olli). Klo 17 lapsikuoron har-

joitukset seurakuntakodissa (Ka-

tajala). Klo 18.30 perheiden mu-

siikki-ilta seurakuntakodissa.

To 26.4. klo 18.30 Nivalan ry:

n ompeluseurat Kallion hyväk-

si piireittäin. Klo 18.30 seurat ja 

myyjäiset Kallion hyväksi  Ypyän 

ry:llä (E Hosionaho).

Pe 27.4. Kansallinen veteraani-

päivä klo 11 jumalanpalvelus kir-

kossa, saarna ja lit. Olli, kanttori 

Katajala, avustaa Nivalan Mies-

laulajat joht. S Kangas. Jumalan-

palveluksen jälkeen kunniakäynti 

sankarihaudalla, puhe J Pikkarai-

nen, Nivalan Mieslaulajat joht. S 

Kangas, Nivalan  Puhallinorkes-

teri joht. J Latvala, kirkkokahvit 

ja Nivalan Puhallinorkesterin 

konsertti seurakuntakodissa, 

joht. J Latvala. Klo 19 Hengel-

liset laulut - yhteislaulutilaisuus 

Raudaskylän kappelissa (Kataja-

la), järj. Padingin diakoniatoimi-

kunta. Klo 18.30 raamattuluokka 

Nivalan ry:llä.

La 28.4. klo 9-13 Uusheräyksen 

lähetysmyyjäiset Kalliontien 

kirpputorilla, tarjolla leivonnai-

sia, laatikoita  sekä arvontaa. Klo 

19.30 seurat ja iltakylä Nivalan 

ry:llä (O Tölli), järj. Korpiran-

nan ry.

Su 29.4. 3. sunn. pääsiäisestä klo 

10 messu kirkossa, saarna ja lit. 

Jukkola, kanttori Rautio, avustaa 

P Aho, laulu, M Ylen-Julin. Ko-

lehti: Sotaveteraanien keskuudes-

sa tehtävään hengelliseen työhön, 

Kirkkohallitus. Jumalanpalveluk-

sen jälkeen 70 vuotta täyttävien 

juhla seurakuntakodissa.  Klo 13 

vauvakirkko kirkossa, Junttila, 

Katajala, avustaa seurakunnan 

lapsikuoro joht. Katajala. Klo 13 

seurat Nivalan ry:llä (M Hallikai-

nen). Klo 14 seurat Korpirannan 

ry:llä (E Saukko). Klo 18.30 seu-

rat ja lauluilta Nivalan  ry:llä (M 

Hallikainen). Klo 19 toivotut vir-

ret ja  Herättäjän seurat seuratu-

valla. Klo 19 seurat Riitta ja Ilpo 

Vähäsöyringillä.

Lapsityö: 22-29.4 perhetyön 

viikko "Perheessä on iloa!" 

Su 22.4 klo 10 perhemessu ja 

kummikirkko

Ma 23.4 klo 12-16 "Leikaten ja 

liimaten"-askartelua perheille 

päiväkerhotiloissa. 

Ma 23.4  klo 19 "Lapsi on ilo"- ti-

laisuus vanhemmille, isovanhem-

mille ja kasvattajille seurakun-

tasalissa. Mukana kirkkoherra 

Martti Viljanen.

Ti 24.4 klo 12-16 "Avoimet ovet"-

tule leikkimään, toimimaan lap-

sesi kanssa ja kohtaamaan muita 

vanhempia päiväkerhotiloissa

Ti 24.4  klo 18-20 Isät/papat-lap-

set-ilta, pelailua, askartelua ja yh-

dessäoloa päiväkerhotiloissa

Ke 25.4 klo 18.30 Perheiden mu-

siikki-ilta lapsikuoron johdolla 

seurakuntasalissa

To 26.4 klo 12 Pressan kattien-

konsertti seurakuntakodilla

La 28.4 klo 9-15 Perhetyön kou-

lutuspäivä "Huolen puheeksiot-

taminen ja varhainen puuttu-

minen" Ilmoittautumiset to 19.4 

mennessä kirkkoherranvirastoon 

p. 440 025.

Pyhäkoulutyö: Su 22.4 klo 10 

perhemessu ja kummikirkko. 

Pyhäkoululaiset osallistumme 

jumalanpalvelukseen. 

Perhekerhot: Perhekerhot ko-

koontuvat viimeisen kerran tä-

nä keväänä viikolla 16. To 3.5 

klo 10 Perhekerhojen kevään 

päätöshetki

Lasten leirit kesällä 2007 Vin-

nurvan leirikeskuksessa:

20-21.6 lasten leiri 5-6-vuotiaille. 

Leirimaksu 6€

4-6.7 lasten leiri  I  7-10-vuotiail-

le. Leirimaksu 12 €

9-11.7 lasten leiri II  7-10-vuoti-

aille. Leirimaksu 12 €

11-13.7  leiri 11-13-vuotiaille. 

Leirimaksu 12 €

Ilmoittautuminen leireille kirk-

koherranvirastoon p. 440 025.

Varhaisnuorisotyö: To 26.4.2007 

klo 18 Kymppisynttärit seura-

kuntakodissa, vieraana Pressan 

Katit. Ke 2.5.2007 klo 18 retki-

kerho Vinnurvan maastossa, kii-

karit mukaan!

Rippikoulutyö: Su. 22.4 kirkossa 

kolehdin kantavat Joonas Ypyä, 

Johanna Ypyä, Mikko Ylikotila

Su. 29.4 kirkossa kolehdin kan-

tavat Emilia Niemi-Korpi, Jen-

na Niemi-Korpi, Markku Tölli, 

Matias Palola. Olkaa paikalla 

viim. 15 min. ennen tilaisuuden 

alkua!

Ehjä lapsen mieli-Yhteisvastuu-

keräys jatkuu, voit tukea keräystä 

lahjoittamalla summan pankkiti-

lille Nordea  122530-610 0615 tai 

Nivalan Op 529108-1254.

Tulossa:

La 19.5 Herättäjäyhdistyksen 

Nivalan paikallisosasto järjestää 

kevätretken Lapinlahdelle Por-

taanpään opistolle. Lähtö klo 8.30 

matkahuollosta ja paluu n. klo 

17. Matkan hinta 25-30? riippu-

en lähtijöiden määrästä Opiston 

lisäksi vierailemme myös muissa 

kohteissa. Ilmoittautumiset Riitta 

Muilulle p. 445 457 (miel. iltaisin) 

4.5 mennessä.

Kalajoen rovastikunnan mat-

ka Petroskoihin 11-14.5.2007.  

Matkan hinta n. 260 €. Tiedus-

telut ja ilmoittautumiset:  Kala-

joen seurakunta/ Siipo puh: 464 

005 60 tai Ylivieskan seurakunta/ 

Lehto puh: 044 711 8626. 

Oulun hiippakunnan lähetys-

juhlat Nivalassa 24-26.8.2007. 

Haluatko ottaa lähetysjuhlavie-

raita perhemajoitukseen, ilmoit-

taudu kirkkoherranvirastoon 

huhtikuun loppuun mennessä 

puh. (08) 440 025. Lisätietoja juh-

lista ja juhlaohjelman saat kirk-

koherranvirastosta p. (08) 440 

025 ja seurakunnan kotisivuilta 

www.nivalansrk.fi /lahetysjuhlat

Kanttori päivystää keskiviikkoi-

sin klo 12-13.30 kännykkänume-

rossa:  044-344 2174 Liisa Kataja-

la, vapaapäivät ma ja ti,  040 532 

9051/Anu 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 Ylivies-

ka. Lomalla:  Martti Viljanen 

24.4-1.5.2007.

Kastettu

Unn Eveliina Konttila, Kosti Väi-

nö Matias Pylväs, Ramses Frans 

Oskar Järvelä, Eerika Adalmina 

Ekdahl, Heljä Sigrid Hintsala

Kuollut

Nelma Sofi a Ahola  94 v.

Anneli Matilda Eskola s Laurila  

68 v.

Taisto Vilhelm Malila  50 v.

Lähetä kannanottosi, mielipiteesi 

ja havaintosi kätevästi tekstivies-

tillä. Numero toimii vain teksta-

reille, muut yhteystiedot löytyvät 

toisaalta tästä lehdestä.

044-9181363
Oli hauskaa hajottaa se niittytiel-

tä varastamani polkupyörä kyösti 

kallion koulun pihaan!

Mikä mättää kun alaikäinen aje-

lee autolla yleisillä teillä (aiem-

min kännissäki ajellu ja jääny 

kiinnikki) jos ei kotoa välitetä 

tai pystytä kuria pitämään, yh-

teiskunta puuttukoon ennenku 

joku viaton pian kärsii.

On lieroja, kieroja matoja, jotka 

myyrän työtä tekevät!

Salmela ja Takalo asettunevat ensi 

kunnallisvaaleissa ehdolle ja tule-

vat päättämään kaupungin asiat 

kuntoon. Odotan mielenkiinnol-

la! Nimim. Sanasta miestä…

Nyt voin todeta sen että Nivalassa 

asustaa aika säälittävää porukkaa 

kun pitää varastaa jo toisten vaat-

teita. Eli sinä joka varastit vanhan 

postin vierestä pyykkinarulta 

mustat puman treenihousut se-

kä punamustan hupparin niin 

palauta samaan paikkaan ettei 

tarvitse tulla hakemaan. Kai ta-

jusit että sut nähtiin. Ja ilmaiseksi 

saat vielä neuvon että mene töi-

hin, tienaa rahaa ja osta itse omat 

vaatteesi.

Osaa ne muutkin pelastaa kuin 

nykyinen sairaankuljetus. Uhreja 

ja kärsimystä varmasti heidänkin 

aikana. Meidän jokaisen velvolli-

suushan on osata antaa ensiapua 

ja auttaa… se tärkeä tietää ja tie-

dostaa. Onnea vaan uusille ja kii-

tos nykyisille kuuluu rehdisti.

Minua ärsyttää kun Nivalaan jae-

taan City-marketin mainoslehti 

jossa on hyviä tarjouksia, mutta 

mistään ei löydy että missä lähin 

city on. Minä en ainakaan tiedä. 

Muutenkin ärsyttää nuo lakanan 

kokoset mainoslehdet kun ei nii-

tä missään mahdu lukemaan.

Olin Hopeaiän kerhon matkassa 

retkellä Maalaiskartano Pihka-

lassa Kestilässä. Mukava paikka 

ja reissu. Kiitos teille kaikille! T. 

Eila.

Sikapäivät törkeää asiakkai-

den aliarviointia! Tarjoukses-

sa olevat tuotteet ala-arvoista 

roskiskamaa!

Kyllä Maliskylällä on Nivalan 

ehdottomasti huonoimmat tiet. 

Hietakuljetuksia ajetaan vaikka 

kelirikko aika. Tien pilaajat kor-

jaatkoot itse tien. T. Kuppa.
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Keskustassa sijaitsevan vanhan 

meijerin tilalle on nousemassa 

upea asuntoalue. Kaksi- ja kol-

mikerroksista puutaloista on jo 

suunnitelmia, mutta päätöstä ra-

kentamisen aloittamisesta ei ole 

vielä tehty. Kaava on hyväksytty 

parisen viikkoa sitten, joten sen 

puoleen rakentamiselle ei ole 

esteitä. Alueesta pystyisi lohko-

maan käytännössä kolme erillistä 

tonttia. Periaatteessa ensimmäi-

selle, Tykkipuiston puoleiselle 

tontille, voisi aloittaa rakennus-

työt tulevana syksynä.

- Viiden vuoden kuluttua 

tämä alue on joka tapaukses-

sa aivan toisen näköinen kuin 

nyt. Tekisi niin mieli alkaa itse 

rakentamaan näin komealle pai-

kalle, mutta täytyy vielä miettiä, 

riittääkö aika kaikkeen ja kärsiikö 

hirsitalojen myynti, jos rakenta-

minen tehdään omana työnä. 

Toinen mahdollisuus on antaa 

rakentaminen rakennusliikkeel-

le, voisimme esimerkiksi vaih-

taa rakennusoikeuden raken-

nettaviin huoneisto-osakkeisiin. 

Toivomme uusista asunnoista tai 

rakentamisesta kiinnostuneiden 

yhteydenottoja, kertoo Suomen 

Hirsikoto Oy:n toimitusjohtaja 

Ismo Kiviniemi.

"Oma ulko-ovi" 
lähtökohtana

Kaksi taloa voisi jo raken-

taa ilman, että mitään tarvitsisi 

purkaa. Myöhemmin on tar-

koitus purkaa meijerin hallista 

kylmävarasto, jolloin rakennus-

ten välistä mahtuu menemään 

kevyen liikenteen väylä jatkuen 

siltaa pitkin yli Malisjoen aseman 

suuntaan päin. Vaikka paikka 

on keskellä kaupunkia, siitä tu-

lee viihtyisä ja rauhallinen, sillä 

kaupungin omistama puistoalue 

reunustaa aluetta yhdeltä puolel-

ta ja rantaan on suunniteltu myös 

rakennettavaksi ”rantabulevardi”, 

eli ulkoilupolku. 

Ensimmäisessä vaiheessa on 

tarkoitus rakentaa 2500 neliön 

alue, mihin tulee noin 30 asun-

toa. Asuntojen laatu on korkea, 

mutta ei niin korkea, että ne hin-

nan johdosta olisivat vain harvo-

jen ulottuvilla, kertovat Maarit 

ja Ismo Kiviniemi. Talot ovat 

luhtityyppisiä; niihin jokaiseen 

tulee oma sisäänkäynti ja tilavat 

parvekkeet molemmille puolille 

taloa. Kolmikerroksisiin taloihin 

tulee myös hissi. "Oma ulko-

ovi" on ollut yksi suunnittelun 

lähtökohta.

- Talot rakennetaan puusta, 

sillä Suomessa puukerrostalojen 

osalta on jo tehty paljon pionee-

rityötä. Puu on lähellä sydäntäm-

me, ja hirsirakentaminenkin on 

mahdollista, Maarit Kiviniemi 

sanoo.

Kaksi yhtiötä
Suomen Hirsikoto Oy on pe-

rustettu vuonna 1993. Se toimii 

Reisjärvellä, missä tehdään hir-

sien työstäminen.

- Teemme Kokkolassa olevan 

Meijerin seudulle upea asuinalue

Puukeskuksen kanssa yhteis-

työtä, Sievin Puutuotteelta tulee 

portaat ja Tiiviltä ikkunat. Tässä 

Nivalan seudulla meillä on laa-

ja verkosto ympärillä ja teemme 

paljon yhteistyötä tämän alueen 

yrittäjien kanssa, kertoo Maarit 

Kiviniemi.

Noin vuosi sitten Nivalaan 

muuttanut Suomen Hirsikoto 

Oy sai meijerin rivitalosta puo-

let lisää toimistotilaa entisiin 

verrattuna. Tilat on remontoitu 

viihtyisiksi. Suurin osa meijerin 

muista tiloista on tällä hetkellä 

vuokrattuina yrittäjille. Kaava- 

ja rakentamisasioita varten on 

perustettu kiinteistöyhtiö. 

- Aluksi meinasimme siirtää 

tuotannonkin Reisjärveltä tänne, 

koska täällä oli suuret hallitilat 

valmiina. Tämä alue on kuitenkin 

ns. hiljaista teollisuusaluetta, eikä 

tuotanto näin keskeisellä alueella 

ole meidän alalla mahdollista.

Vähän sattumalta 
tontin omistajaksi
Valio oli aikaisemmin kaupannut 

tyhjillään olevaa meijeriä kau-

pungille, mutta kauppaa siitä ei 

syntynyt.

- Vähän vahingossa kuulin asi-

asta ja jätin Valiolle tarjouksen. 

Tarjouksesta päättävä kokous 

oli seuraavana päivänä ja tarjo-

Havainnekuva ensimmäisen vaiheen toteutuksesta. Kevyenliikenteen väylä kulkisi talojen välistä yli Malisjoen. Kyselyjä Meijerin 

alueen uusista asunnoista on jo tullut. 

Maarit ja Ismo Kiviniemen taustalla olevalle tontille olisi mahdollisuus alkaa rakentamaan jo ensimmäisiä taloja ilman, että entisiä rakennuksia tarvitsisi purkaa.

ukselle saatiin saman tien hyväk-

syntä. Alkuvaiheessa ehdotimme 

elementeistä rakennettua hallia 

paloasemaksi, mutta ajatus ei il-

meisesti saanut riittävästi myö-

tätuulta päättäjiltä tai tilat eivät 

täysin soveltuneet paloasema-

käyttöön, toteaa Kiviniemi.
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Jos nuohoojaa ei vuoteen näy ja 

tarvetta olisi puhdistaa ja tarkas-

taa tulisijat,  yhteys piirinuohooja 

Miettuseen saa mielesi rauhalli-

seksi ja olosi turvalliseksi. Vuon-

na 2000 Miettunen aloitti päätoi-

misen nuohoamisen.

-Kolmannessa polvessa täs-

sä nuohotaan, johon kuuluu  

kaikkien tulisijojen ja hormien 

puhdistukset ja myös ilmastoin-

tilaitteiden puhdistukset, kertoi 

Teppo Miettunen. Miettusen 

nuohouspiiriin kuuluu Nivalan 

kaupungin alue.

- Meitä työntekijöitä on mi-

nun lisäksi vielä kaksi. 

Ilmanvaihtolaitteistojen puh-

distuksia ja huoltoja teemme ai-

na omakotitaloista suuriin teolli-

suushalleihin ihan Oulua myöten, 

mistä vain pyyntöä tulee.

Turvallisuuden 
kannalta tärkeää
Nuohous on erittäin tärkeää tur-

vallisuudenkin kannalta. Siinä 

selviää samalla tulisijojen kunto 

esimerkiksi, ettei niistä löydy hal-

keamia ja energiatalous paranee, 

näin säästyy polttoainetta. Kesä-

mökkien hormit ja tulisijat pitää 

myös tarkistuttaa joka kolmas 

vuosi.

-Olemme myös ilmoitusvel-

vollisia palolaitokselle huono-

kuntoisista tulisijoista ja nuo-

hoamatta jääneistä kohteista. 

Nykyään tulisijat ovat valtavasti 

kehittyneet ja ihmisillä on mie-

tinnän paikka, minkälaisen sitten 

kotiin tai mökille hankkii, niitä 

kun on niin paljon eri vaihtoeh-

toja ja laatuisia, joten siinäkin 

asiassa voi kääntyä nuohoojan 

puoleen ja kysäistä neuvoa  Olen 

kyllä tykännyt erittäin paljon 

työstäni ja tällä alalla pitää tulla 

ihmisten kanssa hyvin toimeen. 

Nivalassa on kyllä mukavaa po-

rukkaa ja täällä on mukava tehdä 

töitä, Teppo kertoo.

 - KK -

VTK- LVI Parkkinen Oy on toi-

minut vuodesta -81 lähtien. Park-

kisen liikkeen perustivat Kimmo 

ja hänen vanhemmat aikoinaan. 

Tänä päivänä Kimmo pyörittää 

liikettään vaimonsa Aira Parkki-

sen kanssa. 

Työntekijöitä Parkkisella on 

yhteensä kymmenen: seitsemän 

asentajaa, kaksi myyjää ja tieten-

kin itse johtaja. 

Parkkisen toiminta-ajatus 

on olla LVIA- järjestelmien ko-

konaistoimittaja asiakkaille. 

Sekä uudis- että saneerauskoh-

teet kuuluvat Parkkisen alalle.  

Parkkisen asiakkaina ovat etu-

päässä koulutuskuntayhtymät, 

teollisuus, kaupungit ja raken-

nuttajat, kiinteistöosakeyhtiöt, 

asunto-osakeyhtiöt sekä myös 

pienemmät kohteet kuten oma-

kotitalot ym. muut kuuluvat 

palveltaviin. 

- Kuten sanottua on: “Oli-

pa hommasi suuri taikka pieni, 

hommasi hoituu”, opasti Kimmo 

Parkkinen. Parkkinen kouluttaa 

sisäisesti itselleen asentajia eli 

putkimiehiä. 

-Pyritään saamaan koulutta-

mamme LVI- alan pojat sitoutu-

maan alalle, kertoi Kimmo. 

-Syksyllä otimme neljä miestä 

tänne koulutukseen. Nyt kevään 

korvalla olemme antaneet pojil-

le enemmän vastuuta ja siirretty 

isompiin työkohteisiin, jotta alal-

la mielenkiinto säilyy.

Raahen Aikusta valmistunut 

LVI- asentaja Henry Salmela oli 

aikasemmin rakennushommis-

sa Norjassa, kunnes hän päätti 

vaihtaa alaa ja lähteä LVI- kurs-

sille.Kurssi kesti vuoden ja kolme 

kuukautta.

- Kurssilla oli paljon työhar-

joittelua, joten siellä oppi asiat 

todella nopeasti käytännön työn 

kautta. Suosittelen kyllä lähte-

mään tälle alalle jos yhtään kiin-

nostaa, kertoi Henry Salmela.

 - KK -

VTK-LVI-myynti Parkkinen uskoo nuoriin

Vasemmalta Moisala Tero, Laulumaa Tuomo, Salmela Henry, 

Parkkinen Kimmo ja Aira ja Liisa Hollanti vastaavat Parkkisen 

hyvästä palvelusta.

Nuohooja jo kolmannessa sukupolvessa

Nykypäivän nuohooja ei olekaan niin musta kuin voisi kuvitella.

Niemen Tuomon Karvoskylällä 

olevassa talossa tarkastettiin 

ja puhdistettiin tulisijat sisältä 

kuin ulkoakin - Kyllä tämä 

nuohous on tärkeää, vetää 

hormit paljon paremmin ja ei 

tule savu sisään.
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Piha- ja konetöitä 25 vuoden kokemuksella

Aale Ahola (vas.) ja Juha Lakso kunnostivat viime viikolla tuulimyllypuistoa. Välillä istuttiin tuumailemaan. Lavetin kyydissä Juhan 

pikku kaivuri, joka sopii erinomaisesti pihojen rakentamiseen.

Aale Aholalla on Sahanperän varikolla multaa pihojen 

rakennukseen. Sieltä saa myös soraa ja koristekiviä puutarhaan.

Piha- ja Jätehuolto Ahola Ky on 

toiminut jo peräti 25 vuotta. Mo-

nenlaista työtä matkan varrelle 

on mahtunut, mutta enimmäk-

seen on hoidettu jätekuljetuksia 

sekä pihojen ja puistojen kun-

nostamis- ja hoitotöitä. Jätekul-

jetukset ovat siirtyneet Vestialle 

ja seurakunnan ympäristön hoi-

to siirtyi kilpailuttamisen jälkeen 

toiselle yrittäjälle. Töitä Aalen 

yrityksessä on silti riittänyt.

Piha- ja Jätehuolto Aholalla 

on 1,5 työntekijää. Enimmäkseen 

yhteistyötä tehdään aliurakoitsi-

joiden kanssa.

- Yhteistyö on tälläkin alalla 

hirveän tärkeää, Aale sanoo.

Yhteistyö onkin pelannut 

erinomaisesti. Yksi aliurakoitsi-

joita on Juha Lakso, joka on ol-

lut tiimissä mukana jo 15 vuotta. 

Juha Laksolla on kotonaan Pirt-

tirannalla ympäristölupa ottaa 

vastaan raivausjätteitä, hakettaa 

niitä ja viedä kaukolämmölle. Li-

säksi siellä seulotaan ja sekoitel-

laan multaa viherrakentamiseen 

ja muuhunkin tarpeeseen.

Juhalla on myös kone, joka 

sopii erinomaisesti pihatöihin. 

Yhteistyössä tehdään kaivuu-

töitä pienkaivurilla ja trakto-

reilla, myydään ruokamultaa, 

avustetaan pihasuunnittelussa 

ja heillä on myös vuokrattavana 

rakennuskoneita.

Pitkäaikainen työntekijä noin 

15 vuoden ajalta on myös Tero 

Vähäaho, joka hoitaa aliurakoit-

sijana golf-kenttää. Kesäisin, kun 

työtä on enemmän, on aliura-

koitsijoita useampia.

Aalen varikko 
Sahaperällä
Piha- ja Jätehuolto Ahola Ky:n 

varikko toimistoineen ja lepo-

tiloineen löytyy Sahanperältä. 

Lämpimässä hallissa koneita on 

hyvä säilyttää ja siellä voi teh-

dä myös korjaus- ja huoltotyöt. 

Suomalainen pihanomistaja 

käyttää puutarhaostoksiin 299 

euroa vuodessa. Yli puolet ra-

hoista kuluu kasveihin, multaan 

ja turpeeseen. Osuuttaan puutar-

hahankinnoista ovat kasvattaneet 

taimet, lannoitteet, puutarhaka-

lusteet ja -koristeet sekä pihagril-

lit. Laskua on puutarhakoneiden 

hankinnassa.

Tulokset selviävät Suomen 

Gallup Elintarviketieto Oy:n 

tutkimuksesta, jossa selvitettiin 

suomalaisten kotitalouksien vii-

me vuonna puutarhahankintoi-

hin käyttämää rahamäärää.

Hankinnat 
tuplaantuneet 10 
vuodessa

Kaiken kaikkiaan suomalaiset 

käyttivät viime vuonna kotipuu-

tarhahankintoihin 473 miljoonaa 

euroa. Summa on lähes tuplaan-

tunut 10 vuodessa - vuonna 1997 

se oli 242 miljoonaa euroa. Kiih-

keintä kasvu on ollut 2000-luvun 

taitteen jälkeen. Kun omaan pi-

haan kului viime vuonna 300 eu-

roa, viittä vuotta aiemmin sum-

ma oli 100 euroa pienempi.

Pihaan käytettävä rahamäärä 

on kasvanut siitä huolimatta, että 

omakotitonttien keskimääräinen 

koko pienenee jatkuvasti. Pientä-

kin pihaa arvostetaan nyt enem-

män kuin ennen ja sitä myös käy-

tetään entistä intensiivisemmin.

Työleiristä 
oleskelukeitaaksi
Kotipuutarhat ovat muuttuneet 

entisajan työleireistä viihtyisiksi 

ulko-olohuoneiksi. Pihalla viete-

tään aikaa varhaisesta keväästä 

myöhäiseen syksyyn. Tätä puol-

tavat myös Elintarviketiedon tut-

kimustulokset, joissa selvää kas-

vua näkyi niin pihakalusteiden, 

-koristeiden kuin -grillienkin 

hankinnassa.

Rajat sisä- ja ulkotilojen välillä 

ovat hämärtyneet. Olohuoneesta 

tai keittiöstä siirrytään huomaa-

matta patiolle tai katettuun ke-

sähuoneeseen ja näistä edelleen 

kukkivaan ja tuoksuvaan puutar-

haan. Pihan ja talon välimaille si-

joittuvaa terassia sisustetaan kuin 

mitä tahansa huonetta - kalusteil-

la, ruukuilla, kasveilla.

Siihen mihin ennen tehtiin 

hiekkakäytävä, pihanurmikko 

tai kasvitarha, rakennetaan nyt 

moni-ilmeisiä pinnoitteita, ra-

kenteita ja koriste-elementtejä. 

Myös vettä pitää pihalla olla, 

mieluiten monessa muodossa. 

Puutarha saa olla monilajinen ja 

monimuotoinen, omistajiensa 

oloinen ja näköinen.

Suomalaiset haluavat edel-

leen voittopuolisesti suunnitella 

ja toteuttaa puutarhaunelmansa 

itse, kokea kaiken mahdollisen 

tekemisen ja onnistumisen ilon. 

Sitä mukaa kun puutarhatoi-

veet monipuolistuvat ja toteu-

tusratkaisut monimutkaistuvat 

turvaudutaan kuitenkin entistä 

useammin ammattilaisten apuun 

myös puutarhasuunnittelussa ja 

-rakentamisessa.

Pihassa on komeita maakasoja 

turvetta ja hiekkaa, joista sekoi-

tetaan ruokamultaa kuhunkin 

tarkoitukseen.

- Kaupungin puutarhuri Junt-

tilan Liisa on minulla neuvonan-

tajana, että osaan tehdä eri paik-

koihin sopivia maalajeja ja kasvit 

kukoistaa niin kuin pitääkin.

Aale Ahola kertoo, että aiem-

min alueella oli myös jätteiden 

lajittelua, mutta nyt se on lop-

punut. Maa-ainesten käsitelylle 

täälläkin on tietysti ympäristö-

lupa. Hallin takana oleva vanha, 

ränsistynyt saharakennus odot-

taa purkamistaan.

- Sijainti näin lähellä keskustaa 

on kyllä mukava. Tästä on kätevä 

viedä pienikin määrä maata asi-

akkaalle vaikka traktorin kauhal-

la. Pieniäkin eriä myydään, saa 

hakea vaikka ämpärillisen, Aale 

Ahola sanoo.

Puutarhaharrastuksen kasvulle ei näy loppua

Omaan pihaan käytetään 300 euroa vuodessa

Nivalan Viikon voi lukea 
kokonaan internetissä
www.nivalanviikko.fi 
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TELINEET, NOSTIMET, MAARAKEN-
NUSKONEET, PUMPUT, SIRKKELIT, 
MAANTIIVISTÄJÄT, HITSAUSLAITTEET, 
NAULAUSKALUSTO

JA PALJON MUUTA: CRAMO YLIVIESKA

POWERING YOUR BUSINESS

Ratakatu 22, Ylivieska
puh. 010 661 45 50
www.cramo.fi
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Jokilatvan kansalaisopisto järjesti 

Haapajärven “Kultarannassa” jo 

viidennen kerran suositun vene-

kurssin. Avoimet ovet pidettiin 

maaliskuun lopulla. Reippaita 

kurssilaisia otettiin viime syksy-

nä mukaan kaksitoista. 

Syksyn ja kevään aikana  tai-

dokkaasti tehtyjä veneitä val-

mistetaan 11 kappaletta. Kuusi 

venettä on vielä työn alla, muu-

tama käsittelyä vaille valmis. 

Upeita pienveneitä kurssilla 

nikkaroidaan enimmäkseen, 

mutta olipa yksi purjevenekin 

valmistumassa.

 Veneen materiaaleina käy-

tetään haapaa, mäntyä, kuusta 

ja vaneria. Koivu on veneen ra-

kentamiseen liian raskas puu. 

Puut kurssilaiset hommaavat it-

se omasta takaa. Raaka-aineiden 

hinta tulee veneeseen olemaan 

noin 300 euroa. Kurssia on pi-

detty viime syksystä asti kaksi 

kertaa viikossa, kurssinopettaja-

na toimineen Matti Pyöriän joh-

dolla. Kurssipäivien aikataulu on 

aika liukuva, venettä voi tulla te-

kemään joko aamusta tai illasta-

kin. Parettain kurssilaiset veneitä 

valmistavat, toiselle tehdään syk-

syllä ja toiselle sitten keväällä. 

- Syksystä sinne tammikuun 

puolelle menee yhden veneen 

valmistus, opasti Matti Pyöriä. 

Kurssi on ollut todella suosittu, 

mutta vaan kaksitoista nopeim-

min ilmottautunutta pääsee mu-

kaan veneen tekoon. Veneet käsi-

tellään joko tervalla tai puuöljyllä, 

kun ne valmistuvat.

 -Kestäviä nämä veneet ovat ja 

hyvin suuntavakaita. 

- Olemme tehneet myös tal-

koilla ja lahjoitusmateriaaleilla 

Lions Clubille arpaveneen, jo-

ka arvotaan heinäkuussa, kertoi 

Pyöriä. 

- Täällä meillä on hirveän 

hyvä porukka ja juttu lentää, 

kannattaa tulla venettä rakenta-

maan ensi syksynä, kannustivat  

kurssilaiset. 

Kesäksi vesille

Hannu Palon veneen runko alkaa valmistua. Taisto Marjamaa tekee komeaa purjevenettä lastenlapsilleen.

Kurssin vetäjänä neljättä 

vuotta on toiminut Matti 

Pyöriä.

Käsittelyä vaille valmis pienvene.

Göteborgs-Eka.
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MALLI ESILLÄ OULUN 
RAKENNUSTIEDOSSA, 
os. Uusikatu 32
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Lukijan ajatuksia  

Takavuosina kiersin työni vuoksi 

Suomen alueella, jonkin verran 

myös Ruotsissa. Totesin silloin, 

että useilla paikkakunnilla oli 

hyödynnetty sitä, joka oli paik-

kakunnalle ominta.

     Nivala tunnetaan  voimak-

kaana maanviljelyspaikkakun-

tana. Ja eritoten maidontuot-

tajapitäjänä. Tietojeni mukaan 

Nivala onkin toiseksi suurin 

maidontuottaja

tässä maassa. Jos olen vääräs-

sä, niin mielelläni päivitän tietoni 

ajan tasalle.

    Pääsiäisen aikaan Nivalassa 

käydessäni huomasin, että Kala-

joki - Iisalmi  ja Kokkola - Ka-

jaani valtatiet risteävät Nivalassa. 

Havaitsin, että teillä on verraten 

vilkas liikenne. Silloin nousi mie-

leeni kysymys, jonka nyt esitän. 

Miksi Nivala ei ole hyödyntänyt 

risteyksen tarjoamia mahdolli-

suuksia paremmin?

Mielestäni kyseiseen risteyk-

seen kannattaisi ehdottomasti ra-

kentaa ns. suoramyyntipiste. Ja se 

tulisi rakentaa pian! Myyntipiste 

saisi monet teillä liikkuvat pysäh-

tymään Nivalassa. Olen käynyt 

tällaisissa suoramyyntipisteissä.  

Niissä on myytävänä erilaisia 

maataloustuotteita, kuten ryy-

nejä, jauhoja, leivonnaisia, liha-

jalosteita, vihanneksia, juustoja, 

kudonnaisia, vaatteita, nahka-

tuotteita,  työkaluja, ym. ym. ( 

Kaikki tietenkin paikkakunnalla 

tuotettuja ja valmistettuja).

Pisteessä tulisi olla myös kah-

vio, ehkä myös mahdollisuus 

ruokailuun, jne. jne... Vain mie-

likuvitus on hankkeen kehittämi-

sen rajana.

    Perusteluina pisteen raken-

tamiselle esitän seuraavia asioita: 

Pisteessä saisi moni paikkakunta-

lainen työtä. Maanviljelijäin tuot-

teet menisivät paremmin

kaupaksi. Raha liikkuisi  - ei 

pois,  -  vaan jäisi Nivalaan! Ja 

paras viimeiseksi: Tuotteiden 

markkinoinnista ei tulisi kulje-

tuskustannuksia, koska ostajat 

huolehtisivat

ostamiensa tuotteiden kulje-

tuksen!! Kuinka ehdotukseeni 

suhtaudutaan? Mikä on se taho, 

joka panee toimeksi ja rakentaa 

suoramyyntipisteen - mieluum-

min ehdottamaani paikkaan.

Tätä kyselee: 

Ex nivalalainen.

Miksi ei myös Nivalassa?

Pro Nivala -kokouksessa asun-

toasiatkin putkahti esille. Niva-

lassa on paljon sijoitusasunto-

jen omistajia eli rikkaat ostavat 

asuntoja ja vuokraavat toisille. 

Hulluinta, mistä ei puhuta on 

se, että yhteiskunta maksaa nä-

mä sijoitusvuokra-asunnot.

Se tapahtuu niin, että kun 

opiskelija, työtön, yhden henki-

lön pienellä palkalla sitkutteleva 

lapsiperhe tai muuten vähävarai-

nen asuu vuokralla, hän saa sii-

hen valtion asumistukea. Asu-

mistuella on normit - asunto ei 

saa olla ylenmäärin suuri tai ylel-

linen tai kallis, mutta eipä hätää, 

nyt on vuokran omavastuuosuus 

toimeentulotuen laskelmista 

poistunut, joten asumistuen li-

säksi loppuvuokra maksetaan 

kunnan toimeentulotuesta tai oi-

keastaanhan nekin rahat tulevat 

valtiolta. Näin voi vuokraa pan-

na vähän reilummastikin ehdol-

le. Vuokrasääntely pitäisi saada 

takaisin, koska toisessa lehdessä 

luki että Nivalan vuokrat on jo 

Oulun tasolla. 

Kateellisena

Köyhä kommunisti

Asuntoasioista 
totuudet esiin

Lehdestä luimme tällaista juttua,

toivoimme sen olevan täyttä puppua.

Seppo kotikyyditykset lopettaa

suru meidät kyydittävät musertaa.

  

On palvelukses ollut 

tärkeää nyt meille ikinuorille, 

vaareille ja muoreille.

Voimme tässä kertoa,

ettei löydy sulle vertoa.

Turvallisin mielin kyytiis aina nousimme,

monta pientä asiaa samalla me hoidimme.

Sepon kanssa luottamuksen hyvän loimme

siksi suuren menetyksen koemme.

Kesäkuusta lähtien

ilman Sepon kyytiä me jäämme

ja uuden kuskin jatkoon ehkä saamme.

Tällainen ei miellytä nyt lainkaan

mitä päättäjät te saatte aikaan.

Maalaisjärki ei tahdo millään ymmärtää

miksi hyvin hoidettuja töitä poies jaetaan

ja uutta tilalle vain haetaan.

Ennen hyvät työtä tekeväiset

mielin, kielin pidettiin

ja huonot ulos potkittiin.

Tässä taitaisi jo olla markkinarakoa,

uusia aivoja takoa.

Nyt on päättäjiltä ruuvit löyhtyneet

ja aivot köyhtyneet.

Pyörähtäneet nurinpäin

minkä vuoksi onkaan näin?

Kotikyytiläiset päiväkeskuksesta

Kotikyytiä eikä mitä tahansa kyytiä
Kulikankaalla taas käki kukkuu,

ruoho tuoksuu ja tuulonen soi.

Kotihaassansa karja se uinuu,

ilma enteillä ukkosta voi.

Sydämein maassa vieraassa lauloi

julki polttavan kaipuuni noin.

Kytösaununsa sieraimet haistoi,

kuulla kalketta viikatteen voin.

Mulle seudut nuo vieraat ei riitä,

ne on tyhjyyttä turhuutta vain:

Kotiin lähden - tuo päätös jo siitä,

minun mieleni tyyneksi sai.

Suuren onnen ja rauhan suo mulle,

tutut seudut, kun vastaani saan.

Nöyrin kiitos oi Luojani sulle:

kerran syntyä sain Nivalaan!

Sero

Kotiin, kotiin

Paikallis- alue- ja maakunta-

lehdet ovat uutisoineet Nivalan 

oopperakeskushankkeesta ja 

kertoneet mm. hankkeen toteu-

tuneiden nettokulujen olevan 

kaupungille 941 118 euroa. Uu-

tisoituun hieman täydennystä 

koska lehdille ilmoitetuissa net-

tokuluissa näyttäisi olevan mer-

kittävä virhe. Ko. summa kun ei 

sisällä kaikkia hankkeen toteutta-

misesta kaupungille aiheutuneita 

kuluja. 

Ilmoitetusta nettokulusum-

masta näyttäisi puuttuvan hank-

keen toteuttamisesta kaupungil-

le aiheutuneet rahoituskulut. Ne 

tulisi olla mukana joko vieraan 

pääoman korkokuluina tai me-

netettyinä pienentyneen sijoite-

tun pääoman saamatta jääneinä 

tulonmenetyksinä. Riippuen siitä 

kumpaa rahoituskululaskutapaa 

käytetään, ovat rahoituskulut 

hankkeen toteutuksen rahoitta-

misen osalta varsin merkittävät. 

Jos käytetään vieraan pääoman 

korkokulutasoa, ovat rahoitusku-

lut koko hankkeen toteuttamis-

ajalta 2003 - 2006 n. 70 000 euroa. 

Jos käytetään sijoitetun pääoman 

pienentymisen johdosta tapahtu-

nutta tuottojen menetystä, esim. 

”reporahojen” ilmoitettua tuot-

totasoa, ovat hankkeen rahoi-

tuskulut sen em. toteutusajalta 

sijoitustuottojen pienentymisenä 

n.100.000 euroa. Vaikka kaupun-

gin viranhaltijat lähtevät siitä, että 

em. rahoituskuluja ei tule laskea 

hankkeen kuluiksi, on kyseiset 

kulut silti tosiasiaa ja ne johtu-

vat hankkeesta. Em. syystä ne 

kuuluu lukea hankkeen kuluiksi 

ja kaupungin nettotappioksi ko. 

hankkeen toteuttamisessa.

Tulevaisuudessakin, vaikka 

hanke on lopetettu, se aiheuttaa 

kaupungille, eli veronmaksajille 

melkoisesti kuluja. Kun v. 2006 

lopussa hankkeen tosiasialliset 

nettokulut em. rahoituskulut 

huomioiden olivat reipas miljoo-

na euroa, niin jatkossa tuo mer-

kitsee sitä, että em. tappio aiheut-

taa kaupungille vuositasolla n. 40 

000-60 000 euron rahoituskulut, 

riippuen kumpaa em. laskutapaa 

käytetään. Lisäksi kaupunki jou-

tuu maksamaan oopperakeskus-

hankkeen tavaroiden säilytykses-

tä vuokraa vuositasolla n. 9 000 

euroa. Siis yhteensä n. kahden 

sairaanhoitajan palkan verran. 

Niin ja kuuluuko oopperakes-

kushankkeen piikkiin myös ne 

ylimääräiset tilintarkastuskulut, 

jotka nyt tehdystä tarkastuksesta 

aiheutuivat ? Mielestäni kyllä

.

Heikki Häyrynen

Jotain jäi puuttumaan

Nivalan kaupunginhallitus yrit-

tää päästä vastuusta ooppera-

hankkeessa kovin vähäisin ja 

läpinäkyvin silityksin. Poliiti-

koilla on tavanomaista tiukan 

paikan tullen etsiä syyllinen jos-

tain muualta kuin itsestä. Tässä 

tapauksessa kaupunginjohtajas-

ta. Vähäinen muistutus kaupun-

ginjohtajalle uskottiin kuittaavan 

asian lopullisesti käsitellyksi.

Kaupunginhallitus on ollut 

tietoinen oopperahankkeesta 

koko sen kolmen vuoden ajan, 

mitä se Nivalan kaupungin eri 

elimissä on ollut esillä.

Liikuntasihteeri Kari Tenhu-

sen esityksestä vapaa-aikalauta-

kunta kokouksessaan 9.12.2004 

päätti avata pankkitilit Nivalan 

pankeissa ja myöntää laajat tilien 

käyttöoikeudet projektipäällikkö 

Anita Ohtamaalle. Lautakunnan 

puheenjohtajana oli Antti Alatalo 

ja kokouksessa myös hallituksen 

edustaja.

Syntyi päätös, johon lautakun-

nalla ei olisi ollut mitään oikeut-

ta. Lautakunnan päätös kulkeu-

tuu tiedoksi kaupunginjohtajalle 

ja kaupunginhallitukselle sekä ta-

lousjohtajalle. Eli kaupungin joh-

to on tiennyt oopperahankkeesta 

kaikilla tasoilla heti vuoden 2004 

päätöksen mukaan. 

Valvonta on siten pettänyt 

kaikilla tasoilla. Myöskään tilin-

tarkastajat eivät ole puuttuneet 

asiaan riittävästi.

Kun kysymyksessä on vel-

kaantuneen kunnan osalta näin 

merkittävä tappio, tulisi myös 

kunnanhallituksen vetää omat 

johtopäätöksensä, nauttivatko he 

vielä kuntalaisten luottamusta.

Kuntalainen

Kaupunginhallitus ei voi laistaa vastuutaan oopperahankkeesta
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Nivalan Viikon tekstareissa vii-

tattiin Jorma Eskolan selkeäsa-

naiseen puheenvuoroon kaa-

topaikka- ja jäteasioista sekä 

siirtoviemärin edullisuuteen ja 

keskitetyn jätevesipuhdistamon 

etuihin sekä tulevan yhtiön omis-

tukseen. Väitettiin, että - uutta jä-

tevesiyhtiötä ei voi myydä sijoit-

tajille, joten pelko on turha, - uusi 

puhdistamo on tehokkaampi ja 

se on nykyaikaa, - uusi siirtovie-

märi ja puhdistamo tulee kunnal-

le halvemmaksi. 

Valitettavasti yksikään näistä 

väitteistä ei pidä paikkaansa.

1. Sellaista yhtiötä ei voi Suo-

messa saada kaupparekisteriin, 

jossa olisi pykälä, joka estäisi 

myynnin. Näin kävi mm. Revon 

Sähkön osalta. Se piti olla kun-

talaisten omistama, mutta silti-

kin se myytiin tai pikemminkin 

lahjoitettiin. 

2. Juurocon Oy, Naantali esit-

teli Kokkolassa viime vuonna 

jätevesipuhdistamon hoitajien 

koulutuspäivillä Suomessa teh-

dyn selvityksen, jonka mukaan 

suuret puhdistamot eivät suin-

kaan ole puhdistustehoiltaan 

pieniä tehokkaampia, vaan suuri 

merkitys on puhdistamon hoita-

jan ammattitaidolla. 

" Suomessa ja aiemmin Euroo-

passa laajemminkin on korostet-

tu suurten yksiköiden toiminnal-

lista ja taloudellista edullisuutta 

pienempiin nähden. Nykytiedon 

perusteella näin ei voida väittää: 

kaikkein suurimmat puhdista-

mot eivät ole välttämättä kus-

tannustehokkaimpia tai puhdis-

tustulokseltaan parhaita."

"Voidaan todeta, että vaik-

ka suurilla puhdistamoilla on 

panostettu tekniikkaan ja auto-

maatioon, eivät niiden tulokset 

ole kuitenkaan oleellisesti pa-

rempia kuin pienemmillä puh-

distamoilla. Kun tarkastellaan 

jätevesimaksuja, ei löydetä suu-

ruuden etuja. Viemäriverkoston 

muodostamat kustannukset nou-

sevat helposti suuriksi, vaikka 

puhdistamon operointikustan-

nukset laskisivatkin"

"Puhdistamon käyttökustan-

nusten ja puhdistustulosten vä-

lillä ei ole todettu riippuvuutta.

" Puhdistusvaatimusten vai-

kutus jätevesikustannuksiin on 

usein yliarvioitu ja sen vaikutus 

on vähäisempi kuin kustannus-

vaihtelu samanlaisten vaatimus-

ten omaavien laitosten välillä. 

Erinomaisia tuloksia saavutetaan 

usein puhdistamoilla, joilla on al-

haiset käyttökustannukset."

"Jätevesien käsittelyn kes-

kittäminen suuriin yksiköihin 

ei välttämättä laske ympäristö-

kuormitusta eikä käsittelyn kus-

tannuksia. Sen sijaan keskittä-

minen kohdistaa haitat entistä 

voimakkaammin purkualueille 

ja toisaalta siirtää kustannusra-

kennetta henkilöstökustannuk-

sista verkostokustannuksiksi. 

Mm. Hollannissa ympäristövi-

ranomaiset ovat todenneet, että 

suuria keskitettyjä yksiköitä ei 

enää rakenneta vaan panostetaan 

pienempiin yksiköihin".

Tämä selvitys kokonaisuudes-

saan on kenen tahansa tilattavissa 

em. nimellä osoitteesta: Alitalon-

tie 11, 21110 Naantali tai puh. 02-

4350 879. Selvitys on jätetty myös 

Nivalan Viikon toimitukseen. 

Miksi Vesikolmion johto salasi 

tämänkin selvityksen valtuustol-

ta? Suunnitellun siirtoviemärin ja 

suurpuhdistamon rakennuskus-

tanuksiksi valtuustolle esiteltiin 

avustusten jälkeen 17 miljoonaa 

euroa. Tammikuun 07 lopussa 

arvioidut kustannukset olivat jo 

noin 30 miljoonaa Kaleva-lehden 

tietojen mukaan. Hankasalmel-

la 48 kilometrin siirtoviemärin 

rakentamisesta luovuttiin kun 

kustannukset suunnitteluvai-

heessa jo kahden vuoden aikana 

kaksinkertaistuivat. Tämäkin sel-

vitys on jätetty NIvalan Viikon 

toimitukseen. 

Vesikolmion mukaantulol-

la suunnittelijat halusivat saada 

maksajiksi kaikki kuntien ve-

denkuluttajat myös viemäriver-

kon ulkopuolelta, joka on varsin 

kyseenalainen juttu. Jätevesilain 

periaate on, että joka likaa myös 

maksaa. Sivukylien vedenkäyttä-

jillä ei pitäisi olla mitään velvolli-

suutta osallistua taajamien jäte-

vesien puhdistukseen. Nivala on 

suurin maksaja siirtoviemärin ja 

uuden puhdistamon käyttökus-

tannuksista, koska se on alueen 

suurin vedenkuluttaja. 

Haapajärvi ei ota lainkaan 

Vesikolmion vettä, vaan sillä on 

oma vedenottamo. Nivalassa ai-

noastaan näiden tulevien suurten 

kustannusten maksusta välttyvät 

Karvoskylällä Jokikylä ja Ojakylä 

Veelanninpuhtoon saakka. Sinne 

tulee omaa verkostoaan myöten 

Haapajärven Vesi Oy:n  toimit-

tama käyttövesi. Näiden kylien 

tonttien omistajat ja asukkaat 

ovat poikkeuksellisen hyväs-

sä asemassa muuhun Nivalaan 

verrttuna. Jos Taimo Honkalan 

esitys tulevasta jätevesihinnan 

korotustarpeesta toteutuu, niin 

Karvoskylän asukkaat säästävät 

satoja euroja vuodessa halvalla 

käyttövedellä ja rakentamalla 

naapurien kanssa yhteisiä pien-

puhdistamoita, jonka kustan-

nukset kiinteistöä kohti ovat vain 

tuhannen euron nurkilla kiinteis-

töä kohti. Pienpuhdistamot ovat 

nopeimmin kehittyvä teknillinen 

ala Suomessa. Tietotaitoa viedään 

ulkomaille saakka.

Jaakko Salmela

Viettää saimme pääsiäistä,

kevään juhlaa suurta.

Jotain paperiin sain näistä,

kun etsin jutun juurta.

Hiljainen tuo viikko meitä,

pääsiäisen juhlaan vie.

Siihen paljon kyyneleitä,

raskas Golgatalle tie.

Kiirastorstain aikaan täällä,

kevätmyrsky riehui.

Sinne, tänne jalat jäällä,

tukan alla kiehui.

Virvottiin ja varvottiin myös,

lankalauantaina.

Karkkipalkan lapset työst,

ei jalka heillä paina.

Huhtikuu jo puoleen
Pääsiäinen muistoon jää,

sen kokot, mämmin syönnit.

Uudet haasteet elämään,

kai sä vältät ylilyönnit.

Maassa vielä vähän lunta,

pakkasella valta on.

Levossa nyt luomakunta,

alla tämän auringon.

Nyt ois sitten kevään aika,

huhtikuu kun puoleen.

Näin se syttyy lemmentaika,

tai näppejä vain nuoleen.

Kevät saattaa pian tulla,

etelään kun tuulen.

Nyt en ehdi tuutilullaan,

kun leivon laulut kuulen.

Aatos

Kuntalaiset antoivat palautetta 

Nivalan vetovoimaisuuden kehit-

tämiseksi. Palautteita pohditaan 

avoimessa yleisötilaisuudessa Ni-

tekissä 2.5. kello 18.00 alkaen.

Nivalan kaupunginhallituk-

sen perustama vetovoimaisuus-

toimikunta järjesti  maaliskuussa 

kuntalaisille nettikyselyn Nivalan 

kehittämiseksi. Kysely oli avoin-

na sekä kaupungin että Nivalan 

yrittäjien sivuilla. 

Kuntalaiset antoivatkin ah-

kerasti rakentavaa palautetta 

koskien kaavoitusta ja asumista, 

palveluita, elinkeinoelämää sekä 

kulttuuria ja vapaa-aikaa. Palaut-

teiden perusteella Nivalan kehit-

Vetovoimaisuutta
pohditaan Nitekissä

täminen vaatii sekä kaupungin 

että muiden toimijoiden yhteis-

työtä ja toimenpiteitä.

Palautteita käsitellään tar-

kemmin Nitekissä pidettävässä 

keskustelutilaisuudessa 2.5.2007 

klo 18.00. Tilaisuuteen on vapaa 

pääsy.

Kaikkien palautteita antanei-

den kesken arvottiin 100 € lahja-

kortti, jonka voitti Johanna Kivi-

niemi Nivalasta.

Vetovoimaisuustoimikunnan 

puolesta

Pasi Marjakangas
Toimikunnan puheenjohtaja, 

kaupunginjohtaja

Vastine Vesikolmio Oy:n ja Ni-

valan Vesihuolto Oy:n hallitusten 

selvitykseen

Näyttävät olevan taas "oppipo-

jat" asialla; onhan Pasi Marjakan-

gas Vesikolmio Oy:n hallituksen 

puheenjohtaja, Nurkkala varapu-

heenjohtaja, Harju toimitusjoh-

taja ja Honkala Nivalan Vesi Oy:

n toimitusjohtaja. 

Honkala valisti asiantuntija-

na valtuustoa prosentuaalisen 

tarkalla tutkimuksellaan, että 

kustannukset nousevat 50 % jos 

liitymme alueelliseen jätevesi-

huoltoon, mutta nousu on 100 

% jos pysymme omassa kunnal-

lisessa puhdistamossa. Asiahan 

ei pidä alkuunkaan paikkaansa. 

Honkala ei ole mitään tutki-

musta koskaan tehnyt ja tuskin 

kukaan sellaista tarkasti pystyisi 

tekemäänkään. Olemme useita 

kertoja pyytäneet saada tutki-

mustuloksia nähdäksemme, siinä 

kuitenkaan onnistumatta. Tätä 

olematonta tutkimusta kaupun-

ki käytti yhtenä argumenttina, 

kun päätti liittää Nivalan kau-

pungin aluelliseen jätevesihuol-

toon. Tekevätkö Nivalan miehet 

koko Kalajokilaaksoa käsittävän 

jäteputkioopperan, jossa kun-

tien luottamusmiehillä silmät 

aukeavat vasta kunnes on liian 

myöhäistä. 

Selvityksien mukaan alueen 

jätevesien puhdistaminen keski-

tetysti yhdessä ajanmukaisessa 

puhdistamossa todettiin olevan 

paras ratkaisu; ympäristöarvot, 

puhdistusvaatimukset ym. huo-

mioon ottaen. Hinnalla ts. kus-

tannuksilla ei väliä. Kustannuk-

sia on arvuuteltu 22 miljoonan 

euron hujakoille, jotka todelli-

suudessa tulevat olemaan aina-

kin kaksin- tai kolminkertaiset 

(vrt. esim. Hankasalmen runko-

viemäri-hanke). Tottakai Kiuru 

ja Rautiainen on hankkeessa 

innolla mukana, koska palkkiot 

suunnittelusta ovat sidotut to-

teutuneeseen kustannusarvioon. 

Lakson Vesi Oy:n selvitystyö 

alueen puhdistamojen kunnosta 

ja kapasiteetista on tehty kun-

tien taloudelliset voimavarat 

huomioonottaen vuosikymme-

niksi eteenpäin. Siinä on huo-

mioitu myös ympäristöarvot ja 

puhdistusvaatimukset. 

Saatuani joulukuussa 2006 

Lakson Vesi Oy:n selvityksen lu-

ettavakseni olin yhteydessä prof. 

Esko Laksoon, ko yhtiön toimi-

tusjohtajaan. Hän sanoi, että tut-

kimus oli tehty puhdistuslaitos-

ten vaihtoehtojen selvittämiseksi. 

Olemassa olevaa tilannetta hän 

piti parhaana, mutta esitti osal-

taan Haapajärven jätevesiä ohjat-

tavaksi Nivalaan, koska Nivalan 

puhdistamossa on kapasiteettia. 

Prof. Lakson mukaan yli sadan 

kilometrin runkoviemäri ja 

harvaan asutut taajamat on tosi 

huono yhdistelmä. Runkoviemä-

riä pitää lämmittää sähköisillä 

lämmönvaihtimilla 6-7 kuukau-

tena vuodessa, jotta puhdistus 

onnistuisi ja päästöt pysyisivät 

rajoissa Kalajoen ajanmukai-

sessa puhdistamossa. Nämä sei-

kat nostavat arvaamattomasti 

käyttökustannuksia. 

Ympäristöluvilla pelottelu on 

aivan turhaa. Nivalassakin lupa-

asiat olisivat jo kunnossa jos ne 

olisi haettu aikanaan, vaan kun 

jätettiin viimeiseen päivään. 

Tiedustellessani Pohjois- Suo-

men ympäristölupavirastosta Ol-

li Malilalta Nivalan puhdistamon 

tilanteesta, hän sanoi sen olevan 

Kalajokilaakson paras puhdista-

mo kaikkien päästöjen suhteen, 

joten on todella vaikea ymmärtää 

kyseessä olevan suuren hankkeen 

todellisia tarkoitusperiä.

Tuomo Takalo
Nivala

Alueellisen jätevesihuollon kehittämisestä

Karvoskylällä Jokikylä ja Ojakylä 
hyvässä asemassa vesiasioissa

Nivalan Viikko vois lopettaa kan-

salaisaktivistien asioiden julkai-

semisen, kun jankuttavat samaa 

asiaa. Alakaa kyllästyttään. Ei 

tehtyjä päätöksiä miksikään 

voi muuttaa, vaan on katsotta-

va eteenpäin. Alkaa kyllästyttää 

tuo Revon Sähkön myymisestä-

kin jankuttaminen, kun asiasta 

on kulunut lukuisat vuodet eikä 

asia muuksi enää muutu. Ei me 

nivalalaiset niin tyhmiä olla, että 

meille pitää kymmeneen kertaan 

samasta asiasta jankuttaa. Ei me 

mitään menneisyyven vankeja ol-

la ja lait ja määräyksetkin on vuo-

sikymmenten aikana muuttunu.

Tämmösiä uusia asioita on 

tietysti hyvä pitää tapetilla, että 

ihmiset tietää missä mennään ja 

voivat vaikuttaa päätöksiin en-

nen niiden pöytään nuijimista. 

Keskeneräisiä asioita ovat oop-

peran asioitten selvittäminen ja 

viemäriputkihanke. Pittää olla 

paljon tietoa ennen kuin pää-

töksiä tehhään ja joka kantilta 

ajateltuna. 

Se hyvä puoli Nivalan Viikossa 

on että on monenlaista mielipi-

dettä ja onhan se Suomessa sanan 

vapauskin. Aina keskustelulle ja 

mielipiteille on tilaa ja niitä on 

mukava lukia, vaikka ei ne omia 

vastaiskaan.

Katse eteenpäin mars

Karavaani kulkee

Kevättulvia 1977

Tänä keväänä suuria tulvia ei tullut. Vuonna 1977 vettä oli 

jokiaavalla niin paljon, että pelloilla saattoi soudella. Kuvan toi 

toimitukseen Vilho Malila
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Parhaat palvelut  
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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.

Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

2 kpl. MITSUBISHI L200 
Double  Cab v.99. Huollettu, 
100% kunnossa. Pakettiau-
ton huokea vero. Hp. 15800 
(sis.alv.) Suomen halvimmat.
Webasto kummassakin.
045-6729973

HYLLYKKÖ, koivuviilutettu. 
TV- taso, pyökki. Edullisesti. 
Puh. 044 556 1654.

Erilaisia KIRJOJA. Puh. 050 
406 7644.

OMAKOTITALO keskustan 
tuntumassa. Valmistusvuo-
si-90, asuinpinta-ala 164m2. 
5h+k+th+khh+s+2xwc. Li-
säksi autotalli, kaksi varastoa 
ja kellari. Ihanteellinen lapsi-
perheelle. Hp. 210 000 euroa. 
Puh. 040 549 2854.

Ruskeat plyyssiset NOJA-
TUOLIT, 2 kpl. Hyvät istua ja 
hyväkuntoiset. 
Hp. 50 euroa. puh: 
044-5445568.

Tasaperäinen LASIKUITUVE-
NE. Puh. 044 0281 871.

OPEL Vectra 1.8i vm-90, 3 v. 
sitten maalattu, ruosteeton. 
2 x alut: 14 ja 16". Hp. 1000 
euroa/tarjous. Ei halvin, 
mutta yksi parhaista! Puh. 
050-3507797.

TOYOTA Carina II, vm- 89. 
Varmatoiminen käyttöau-
to. Ruosteeton, uudet ke-
sä- ja talvirenkaat. Sisäpis-
toke,  vetokoukku, lisävalot, 
cd-soitin/radio. Katsastettu 
12/06. Hp. 1050 euroa. Puh: 
044-5559507. 

Omakotitalo TONTTI keskus-
tan läheisyydestä. Puh. 044 
280 9507.

Sato merkkinen traktorin 

TELIKÄRRY lisälaidoilla. Puh. 
044 533 8203.

Kauniita koriste postilaatikon 
TAUSTOJA 1, 2, 3:lle laatikol-
le alkaen 25 euroa kpl. Kan-
nattaa soitella. Puh. 044 264 
5012.

KLAPISIRKKELI, pieni PYÖRÄ-
KARHI, PERUNANISTUTUS-JA 
NOSTOKONE. Viilupintaisia 
VÄLIOVIA eri kokoja puh. 050 
526 1336.

REHUA pyöröpaaleissa. Puh. 
040-094 6667.

Lähes uusi TISKIKONE. Tarjoa! 
Puh. 044 291 4096

KIRJAHYLLY 3-osainen väri: 
koivu, sivuilla lasikaapit, nät-
ti. Hp 100 euroa. VOLVO 740 
vm-86 katsastettu, metallin 
vihreä, kunto ok. Hp. 500 eu-
roa. Puh. 040 592 6560

Tiskipöydän KANSI 2-altai-
nen. 160 cm pitkä, terästä. 
Hinta 30 euroa. Puh. 040 573 
2624.

PV SUZUKI, ei rekisterissä. 
Ajokuntoinen hinta 320 eu-
roa. MBK TEHOPUTKI. Hin-
ta 120 euroa. Puh. 044 261 
0119

TONTTI 0,5 ha, lohkottu, 
puustoinen. Puh. 040 416 
8033

POLTTOPUUTA Puh. 445 
344

Ostetaan  

HÖYLÄPENKKI. Puh. 443 
693.

RULLALUISTIMET koko 34-
35. Puh. 044 257 4199

Traktorin PERÄKÄRRY. Tarjoa 
kaikenkuntoiset. Puh 0400 
807 085.

Sekalaista  

Moi sinä vapaa nainen. Iällä 
ja koolla ei väliä. Sinua etsii 
tositarkoituksella romant-
tinen 46- vuotias mies. Kai-
paan sinua suhteeseen hy-
vään. Ota rohkeasti yhteyttä. 
Tekstaa tai soita numeroon: 
040 873 4405 

Halutaan vuokrata  

Halutaan vuokrata 3H+K RI-
VI- TAI KERROSTALOSTA Niva-
lasta. Puh. 040-7002623.

ASUNTOAUTO ajalle 28.6-2.7 
kaikki huomioidaan! Puh. 
044 291 4096.

Annetaan  

2 OVEA, toinen on kylmiön 
ovi karmeineen ja toinen ul-
ko-ovi karmeineen (käytetyt) 
Puh. 040 829 2425 tai iltaisin 
08-443219.

Toimivat hyväkuntoiset 
mutta jo vähän iäkkäämmät 
ASTIANPESUKONE ja 400 l 
SÄILIÖPAKASTIN. Nopein 
saa ilmaiseksi joko yhdessä 
tai erikseen. Puh. 040 7344 
089.

Löydetty  

Nuori KISSA, asustelee tällä 
hetkellä Kimaran ja kotikou-
lun välillä. Pääväri valkoinen 
+ harmaata ja mustaa. Puh. 
040 579 2806.

Kodin kirpputori  

00€€
Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

P-98-99 Lukio Pe 17.00-18.30

P-95-96-97 Lukio Ma 17.30-19.00

P-97 Lukio To 17.00-18.30

P-95-96 Lukio To 18.30-20.00

P-94 Lukio Ti 18.00-19.30

  La 13.00-14.30

B-tytöt Lukio Su 14.00-15.30

T-93 Lukio Ma 19.00-20.30

  Pe 18.30-20.00

T-96-98 Lukio Ke 18.30-20.00

-99-00   18.30-20.00

Edustus Lukio La 14.30-16.30

Miehet  Ti 19.30-21.00

YSIKAKS' NIVALA RY

Haapalan kentällä pelataan kevään sarja- ja harjoituspelit.
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Palauta kuponki Nivalan Viikkoon 2.5. mennessä, niin olet mukana 20 

euron lahjakortin arvonnassa. Kortilla voi ostaa useimmista nivalalaisista 

liikkeistä.

Nimi:____________________________________________Puhelin__________

Osoite: __________________________________________________________

Kustantaja
Camlind Oy

Päätoimittaja
Maritta Raudaskoski
Puh. 040-841 9213

Ilmoitusmyynti
Mika Moilanen, 040-416 8958

Reijo Selkäinaho, 050-554 9040

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

Sivunvalmistus ja taitto
Nivalan Viikko

Painopaikka
Pyhäjokiseudun Kirjapaino

Jakelu
Suorajakelu Korkiakoski

Puh. 040-541 9767Jaetaan lauantaisin jokaiseen kotiin Nivalassa
Hinnat ilman arvonlisäveroa
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Lisätietoja:  Allaway Oy  | PL 3, 40351 Jyväskylä
Puhelin: (014) 410 1600 | Faksi: (014) 410 1699

info@allaway.fi | www.allaway.fi

Koti on meille jokaiselle tärkeä paikka.
Kun se on siisti ja raikas, viihdyt siellä entistä
paremmin.  Allaway-keskuspölynimuri on
jokaisen kodin peruslaite, joka tuo
vaivattomuutta ja puhtautta arkeen.
Sen edut huomaat kaikilla aisteillasi.

PUHTAUS TUNTUU
KAIKILLA AISTEILLA




