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Nimipäivät  

Sunnuntai  
20.5.2007

Kalenteri

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Ajassa  

Su. 20.5.

Kaatuneitten muistopäivä.

töitä, varsinaisiin myyntihom-

miin en vielä kelvannut.  Sain 

ilmeisesti oikein rahapalkkaa-

kin, summaa en vain muista, ei-

kä dokumenttia ole tullut laitet-

tua talteen.  Ollessani kuitenkin 

alaikäinen, en saanut olla töissä 

kokonaista työpäivää, kahdeksaa 

tuntia.  Niinpä meillä oli Aaken 

kanssa erityinen ruutuvihko, jo-

hon merkitsin päivän tunnit ja 

Aake kuittasi ne.  Tämä kirjan-

pito oli tärkeää ja Aake piti siitä 

jämptisti huolen.

Keskikoulun päätyttyä tou-

kokuussa 1962 aloitin vakinai-

sen uran Nivalan Osuuskaupas-

sa.  Kesäkuussa 1962 olin päivän 

päätteeksi lakaisemassa rauta-

osaston lattiaa kellon lähestyessä 

viittä iltapäivällä.  Kohdalle sattui 

keskikoulun saksanlehtori, joka 

kysäisi, etteikö minua haluttaisi 

takaisin kouluun.  Vastasin kiel-

teisesti.  Olin aloittanut osuus-

kauppamiehen hommani.

 Heti kesäkuun tilistä ostin 

itselleni uuden polkupyörän, 

merkiltään ”Standard”, vakioko-

koinen vaihteeton miestenpyörä.  

Kuukausipalkkani oli 12.500 sil-

loista markkaa ja pyörän hinta oli 

11.900 markkaa.  Samalla ostin 

myös herätyskellon, työtakin (osa 

takista täytyi maksaa itse, osan 

maksoi työnantaja), paikkarasian 

Sunnuntai: Lilja, Karoliina, Lilli

Maanantai: Kosti, Konsta, 

Konstantin

Tiistai: Hemminki, Hemmo

Keskiviikko: Lyydia, Lyyli

Torstai: Tuukka, Touko

Perjantai: Urpo

Lauantai: Minna, Vilma, 

Vilhelmiina

1. Minkä joen sivujoki on 

Kama? 

2. Mikä on dannebrog? 

3. Missä voit nähdä elohiiren? 

4. Minkä uskonnon symboli on 

opin pyrörä? 

5. Mikä on pinta-alaltaan Väli-

meren suurin saari?

Vastaukset sivulla 4.

Keskikouluaikana olin kesät töis-

sä, missäpä muualla kuin Nivalan 

Osuuskaupassa.  Jo kansakoulu-

ikäisenä kärtin usein ja pääsin-

kin osuuskaupan kuorma-auto-

jen kyytiin.  Osuuskaupalla oli 

aluksi Ford- ja Austin-merkki-

set kuorma-autot.  Kuljettajina 

olivat Fordin osalta Eino Niemi 

ja Austinia kuskasi alun perin 

Alavieskasta tullut Ösberg.  Au-

toja uusittiin ja Kuoppalan Toivo 

sai haltuunsa bensiinikäyttöisen 

Chevroletin, Kukin Lassille tu-

li uusi Austin, myöskin ben-

siinikäyttöinen.  Myöhemmin 

ostettiin maanviljelijä Kalliolta 

”pikkuAustin” kylän ajoihin, jo-

pa Zetor-traktoriakin käytettiin 

kylän paikallisiin ajoihin.  

Kuten sanottu, kärtin va-

rastolla vapaa-aikoinani auto-

kyytiä.  Pääsinkin usein Kukin 

Lassin kyytiin, jopa pitemmille 

sivumyymäläkeikoillekin.  Ne 

saattoivat venyä koko päivän 

mittaisiksikin.  En tällöin ollut 

varsinainen ”työmies”, hupiaje-

lulla enimmäkseen.  Osallistuin 

kuitenkin kuorman tekoon ja 

purkuun voimieni mukaan.

Ohjattuun työhön osallistuin 

keskusvarastolla Vaaran Martin 

alaisuudessa.  Olin päällehinnoit-

taja Marjatta Myllylän apulaise-

na.  Omasin kohtuullisen hyvän 

käsialan, joten sain kirjoitella 

hintalappuja tavaroiden pääl-

le.  Palkaksi annettiin etupäässä 

tavaraa, milloin paita, milloin 

pusero, kengät, sukkia jne.  Olin 

tyytyväinen saadessani tehdä oi-

keaa ja arvostettua työtä.

Myöhemmin pääsin ”tavaran-

kerääjän apulaiseksi”.  Keskusva-

rastolla oli yläkerrassa ns. kevyt 

tavara ja alakerrassa raskas.  Si-

vumyymälöiden tilausten perus-

teella kerättiin tavarat erityisiin 

”lokeroihin”, joista automiehet 

sitten lastasivat ne kuormapäivi-

nä autoihin ja veivät myymälöi-

hin.  Olin etupäässä yläkerrassa 

Huippulan Jorman apulaisena 

keräämässä kevyttä tavaraa.  Ylä-

kerrassa oli erityinen lukittu ”ka-

naverkko-osasto”, jossa säilytet-

tiin mm. makeisia ja kuivattuja 

hedelmiä.  Joskus pääsi puinen 

Osuuskauppaan töihin

Kuvassa vasemmalta Martti Vaara, Juhani Hyvärinen ylhäällä (paria seuraavaa en muista), Toivo 

Kivioja, Pentti Nivala, Lauri Kuki, Toivo Kuoppala, Marjatta Myllylä (takana olevaa en tunnista).

viikunalaatikko särkymään, joten 

saimme maistiaisia.  Kuivatut, 

makeat viikunat olivat viisikym-

menluvun poikaselle erityistä 

herkkua.  Makeisnautintoja en 

niinkään muista.

Eräänä kesänä olimme mui-

denkin osuuskaupan kakaroiden 

kanssa viljavaraston kuumalla ja 

pölyisellä vintillä säkkien paik-

kaajina.  Leikkelimme resuisista 

juuttisäkeistä paikkoja, jotka lii-

masimme kumiliimalla vähem-

män risaisten säkkien reikien 

peitoksi.  Homma oli viheliäistä, 

liima haisi ja tarttui sormiin, pöly 

ja kuumuus olivat sietämättömiä.  

Urakka kuitenkin tehtiin.  Eino 

Lindholm antoi palkkaa kappa-

lemäärän mukaan.  Summaa en 

muista.

  

Ensimmäisen oikean työn, jos-

ta sain jopa rahapalkkaa, sain ke-

sällä 1960.  Nivalan ensimmäinen 

huoltoasema, Nivalan Osuuskau-

pan Shell-huoltoasema oli avattu 

syyskuussa 1957.  Ensimmäise-

nä huoltoaseman hoitajana oli 

Pentti Nivala (Pokelan Pentti).  

Olimme huoltoasemalla ben-

siininjakajina.  Saimme oikein 

ruskeat Shellin koppalakit, jotka 

osoittivat meidät yhtiön miehik-

si.  Palkkaa maksettiin 50 silloista 

markkaa tunnilta.  Kassakonetta 

ei varsinaisesti ollut.  Maksusta 

kirjoitettiin kalkkeerin avulla Pa-

ragon-kuitti, joista alkuperäinen 

annettiin asiakkaalle ja jäljennös 

jäi kauppiaalle.  Kassalipas oli 

myyntitiskin alapuolella.  Siinä 

oli erityinen näppäimistö, jois-

ta paria-kolmea yht´aikaa pai-

nettaessa lipas aukesi.  Pentti oli 

ohjelmoinut, mitkä näppäimet 

lippaan aukaisevat.  Näppäimet 

olivat sikäli ovelat, että niitä ei 

nähnyt (eikä passannut kumar-

tua kurkkimaan tiskin alle), vaan 

piti opetella sormituntuma.  Näin 

lipas aukesi asiakkaan silmien 

edessä kuin taikaiskusta.  Tämä 

oli senaikaista turvajärjestelyä 

varkaiden varalle.

Pelon Aaken hoiviin tulin ke-

sällä 1961, vasta-avatun uuden 

rautaosaston kellariin töihin.  

Tein kaikenlaisia varaston apu-

ja lampun.  Laskun loppusumma 

oli 13.758 markkaa.  Osamaksulla 

siitä kesän aikana selvittiin. Kuit-

tasin laskun 31.8.1962 ja sain vie-

lä henkilökunta-alennuksen 700 

markkaa. 

Rautaosasto, aikaisemmalta 

nimitykseltään ”Päämyymälä”, 

piti sisällään laajan tuotevali-

koiman.  Nykymaailmassa voi-

si vertailuna käyttää rauta- ja 

maatalouskauppaa.  Tuotevali-

koimassa olivat mm. pienrauta, 

rakennustarvikkeet laidasta lai-

taan, rehut, lannoitteet, dyna-

miitti, kantopommit, nallit, aseet 

ja ampumatarvikkeet, talousta-

varat, vesijohtotarvikkeet, säh-

kötarvikkeet, ikkunalasi, raskas 

rauta, öljyt, kasvinsuojeluaineet 

(Bladan, Täystuho ym.) jne. eli 

kaikki mahdollinen maan ja tai-

vaan välillä mitä maatalouspitä-

jän isännät vain tarvitsivat.

Siihen aikaan asiakkaita myös 

palveltiin.  Tavara ei ollut pakat-

tuna vaan myytiin irtotavarana 

asiakkaan tarpeen mukaan.  Ik-

kunalasit leikattiin tilauksen mu-

kaan just`sopivaksi.  Vesijohto-

putket katkottiin määrämittaan 

ja jengattiin valmiiksi.  Raskaasta 

rautaplootusta leikattiin kaasu-

hitsillä mittojen mukainen pala.  

Rekiraudat ja betoniraudat kat-

kottiin valmiiksi määrämittoihin.  

Rakennuslevyistä saattoi saada 

määräpalan.  Pikeä hakattiin sä-

kistä kirveellä asiakkaan halu-

ama määrä. Öljyä tai valopetrolia 

mitattiin astiaan haluttu määrä.  

Hivenainetta kotieläimille pun-

nittiin varttikilo pussiin.  Kaik-

ki tähän liittyvä asiantuntemus 

saatiin vanhempien myyjien 

henkilökohtaisella opastuksella 

ja omalla kokemuksella.  Koulu-

tusta ei ollut.  Oli tunnettava tai 

ainakin näytettävä asiakkaan sil-

missä, että osaa ja tuntee asiat.

Eräs mielenkiintoinen tuote-

ryhmä oli kesäisin niittokonei-

den varaosakauppa.  Myymäläs-

sä ei luonnollisesti ollut suurta 

varastoa, koska osia oli yhdessä 

koneessa valtavasti ja koneiden 

merkkivalikoima oli vuosien 

saatossa tullut monenkirjavak-

si.  Niinpä isäntä tuli rikkoontu-

neen osan kanssa kauppaan, jossa 

myyjän oli öljyn tahrimista vara-

osakuvastoista etsittävä oikea osa.  

Numeron perusteella osa sitten 

tilattiin Hankkijalta tai muulta 

tavaran toimittajalta.  Kyllä siinä 

tuli Deringerit sun muut niitto-

konemerkit tutuiksi.

Jatkoa seuraa

Olli Jaakola
olli.jaakola@pp.inet.fi 

Herra on minun valoni ja apuni, 

ketä minä pelkäisin?

Herra on minun elämäni turva,

ketä siis säikkyisin? Kun vainoo-

jat käyvät minua kohti iskeäkseen 

hampaansa minuun, he itse kaa-

tuvat, vihamieheni ja vastustajani 

suistuvat maahan.

Vaikka sotajoukko saartaisi mi-

nut, sydämeni ei pelkäisi,

vaikka minua vastaan nousisi so-

ta, ei minulla olisi mitään hätää.

Herra, kuule, kun huudan sinua! 

Ole minulle armollinen, vastaa 

pyyntööni.

Sydämeni muistaa sinun sanasi:

“Etsikää minun kasvojani.” Her-

ra, minä tahdon etsiä sinua,     älä 

kätke minulta kasvojasi! Älä vi-

hastu, älä torju palvelijaasi, sinä 

olet aina ollut minun apuni. Älä 

nytkään jätä minua, älä hylkää,

sinä Jumalani, sinä auttajani!

Ps. 27: 1-3, 7-9

Makuasioista ei voi kiistellä, sillä 

makua on kahdenlaista: hyvää ja 

huonoa.

Oiva Paloheimo
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Kuvassa oleva puu on koivu, jon-

ka ympärysmitta miehen harti-

oiden korkeudelta mitattuna on 

yli kolme metriä. Kahden miehen 

kädet eivät riitä koivun ympäril-

le. Koivussa on vielä kolme yli 

metrin paksuista haaraa.

Kuvassa puun haaraan on 

pantu matkapuhelin kuvaamaan 

mittasuhteita.

Koivu on kasvanut vesisuon-

ten risteyksessä ja lähistöllä on 

ollut myös navetta, joten ilmei-

sesti maa on ollut höystöistä ja 

kasvupaikka muutenkin otolli-

nen. Koivun ikää ei tarkasti tie-

detä. Siitä on olemassa kuitenkin 

vuonna 1936 otettu kuva, jolloin 

aikuisen käsi on ylettynyt sen 

latvaan.

Nivalan Viikko järjestää asi-

an tiimoilta kilpailun. Löytyykö 

Nivalasta vielä suurempaa puu-

ta. Palkintona ensimmäiselle 

suurimman löytäjälle on paketti 

Reilun Kaupan Kahvia.

Löytyykö Nivalasta 
isompaa puuta?

Nivalan kaupunki järjestää 

Nivalan 140 vuoden juhlatapah-

tumana kuntalaisilleen keskiviik-

kona 23.5.2007 klo 15-18 kansa-

laistapahtuman kaupungintalon 

etupihalla, jossa tarjoillaan mak-

sutta hernekeittoa ja luvassa on 

ohjelmaa koko perheelle.

Hernerokan jakajina ovat 

kaupungin johtavat viranhalti-

jat ja luottamushenkilöt, joten 

samalla voi tutustua päättäjiin ja 

kertoa kuulumisia puolin ja toi-

sin, kertoo kaupunginjohtaja Pasi 

Marjakangas.

Iltapäivän aikana on mielen-

kiintoista ohjelmaa kuten lasten-

teatteria, runon lausuntaa sekä 

musiikkia mm. Nivalan puhal-

linorkesterin, mieslaulajien ja 

Nivalan sekakuoron esittämänä. 

Tapahtuma on suurin yleisölle 

järjestettävä tilaisuus Nivalan 

juhlavuotena.  

Olemme varautuneet keittä-

mään noin 600 litraa hernekeittoa 

ja odotamme paikalle noin paria 

tuhatta ihmistä, sanoo kaupun-

ginjohtaja Pasi Marjakangas.

Samalle viikolle mahtuu Ni-

valassa muitakin tapahtumia. 

Edellisenä päivänä tiistaina las-

ketaan seppele eduskunnan pu-

hemies, presidentti Kyösti Kal-

lion haudalle eduskunnan 100 

–vuotisjuhlaan liittyen. Yleisöl-

lä on vapaa pääsy tapahtumaan. 

Torstaina 24.5.2007 on Nivalan 

kaupungin järjestämä juhlasemi-

naari, johon on tulossa esitelmöi-

mään mm. valtiosihteeri Raimo 

Sailas, maaherra Eino Siuruai-

nen sekä sisäasianministeriön 

ylijohtaja Cay Sévon. Tilaisuus 

on kutsuseminaari.

Suuri kansalaistapahtuma Nivalassa
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Kirkolliset tapahtumat

Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  Lukijan 
runo

Vastataan pois  

1. Volgan

2. Tanskan lippu

3. Ihmisen kasvoissa

4. Buddhalaisuuden

5. Sisilia

MAANANTAI: Uuni-

makkara, perunamuusi, 

porkkana-pikkelssisalaatti.

TIISTAI: Kanakeitto, tuore-/

herkkukurkku, rouheleipä

KESKIVIIKKO: Merimiespih-

vit, tuoresalaatti.

TORSTAI: Capellijauhelihapas-

ta, tomaattisalaatti.

PERJANTAI: Hernekeitto, juus-

to, rieska

 

Uuden keisarin

vanhat vaatteet
Markka häipyi euroaikaan

millä nyt keisari

uudet vaatteet saikaan?

Kun kukkaro jäi

markka-aikaan.

Turvautuuko taikaan,

taikka pankkiin,

vai alkaako vanhaa

paikkaan ja parsiin?

One

Lähetä kannanottosi, mielipiteesi 

ja havaintosi kätevästi tekstivies-

tillä. Numero toimii vain teksta-

reille, muut yhteystiedot löytyvät 

toisaalta tästä lehdestä.

Uusi puhelinnumero on

044-945 3763
Sä kissojen ystävä! Ajattele miten 

naapurisi tietää kenen katti ne 

kukkapenkit, lasten hiekkalaati-

kon ja jopa auton sotkee ulosteil-

laan. Pidä mirris vaan kotonas.

Tiedoksi kaikille! Nivalan jääte-

lökioski on yksityisen yrittäjän 

omistama yritys joten yrittäjä it-

se päättää mihin kioskin sijoittaa. 

Nivalan kaupungilla ei ole asian 

kanssa mitään tekemistä. Täl-

lä hetkellä kioski on sisätiloissa 

Kipassa.

Ei tarvita futishallia! Viedään lap-

set metsään, jossa huomaamatta 

tasapaino, suuntavaisto ja kunto 

kehittyvät. Samalla opitaan tun-

temaan eri eläin- ja kasvilajeja.

Löydetty sormus Nivalan Lin-

nanmäeltä. Puh. 044-323 0889.

Kyllä on mukava kun on taas siis-

ti kaupunki. Koitetaan pitääkin 

se sellaisena. Jos joskus ajatte Hi-

mangan läpi niin kahtokaapa mi-

ten siisti kuva siitä jää ja kaikkien 

kauppojen eessä hirviästi kukkia. 

Tehään mekin semmonen paikka 

tästä että vieraat sanoo että ompa 

se siisti ja nätti. Kaikki mukaan.

Kyllä kaupunki antoi ilmaisia jä-

tesäkkejä roskan kerääjille mut-

ta miten ne toimitetaan kysei-

sille henkilöille kertoisitko sen, 

terveisin asiaa pohtinut.

Aurinkoinen ystävällinen hy-

my sai harmaankin päivän 

paistamaan.

Siinä meni terveyskeskus, van-

hainkoti ja päivähoidot. On-

ko Nivalan kunta myynyt ne 

hernekeitosta?

Vilkunan koulu kiinni kun ei 

ole rahaa saneerata. Saneerataan 

siitä päiväkoti. Mitäs sitä hyvää 

koulua tyhjillään pitämään. Mi-

hinkähän ne homepuheet nyt 

on haudattu kun koulu saatiin 

lakkautettua.

Ei mitään uutta auringon alla. 

Jaakobkin myi esikoisoikeuten-

sa ja omaisuutensa hernerokas-

ta. Nivalassa virkamiehet myy 

ja lahjoittaa, sokea valtuusto 

hyvä kysyy nimimerkki kiitos ei 

karkkia.

Miksi kirkonkylällä kuleksii 

vaalea kissa irti? Ilmeisesti näl-

käkin ku vei oravan pojan. Seu-

raavan kerran kissa löytöeläinten 

kotiin...

Su 20.5. 6.sunn. pääsiäisestä, 

Kaatuneitten muistopäivä klo 10 

messu kirkossa, saarna ja lit. Juk-

kola, kanttori Katajala, avustaa 

Nivalan Puhallinorkesteri, joht. 

Latvala, S. Järvi. Jumalanpalve-

luksen jälkeen  kunniakäynti 

sankarihaudoilla (puhe Eija-Riit-

ta Niinikoski), sekä kirkkokah-

vit  ja kaatuneitten muistopäi-

vän tilaisuus seurakuntakodissa 

( H-R Honko, Viljanen). Klo 13 

seurat Nivalan ry:llä (E Oksa). 

Klo 18.30 kevätjuhla Nivalan ry:

llä (E Oksa).

Ke 23.5. klo 11 päiväpakanat Ai-

no Konttilalla, Haapaperäntie 373 

(Olli). Klo 10-13 EU-elintarvik-

keiden jako seurakuntakodissa..

To 24. 5.  klo 13 Ehtoollisjuma-

lanpalvelus Nivalan kirkossa 

Terveyskeskuksen, Kotikeskuk-

sen, Suvantokodin, Mattilan pal-

velutalon, Niittykodin, Niva-On-

nin ja Palvelukoti ky:n asukkaille/ 

potilaille ja henkilökunnalle sekä 

omaishoitajille  ja hoidettaville. 

Tilaisuuden jälkeen kirkkokahvit 

seurakuntakodissa. Klo 17.30 Ys-

täväpalveluryhmän ulkoiluilta. 

Lähtö seurakuntakodin pihalta. 

Klo 18.30 ystäväkerho Toivikki ja 

Jouko Niemi-Korven mökillä.

La 26.5. klo 13 muistoseurat 

Tuuli ja Tuomo Jaakolalla, Jaako-

lanrannantie 101 ( S Junttila). Klo 

18 Anni Halmetojan syntymä-

päiväjuhla seurakuntakodissa ( 

S Junttila)

Su 27.5.  Herättäjän päivä klo 10 

messu kirkossa, saarna S Juntu-

nen, lit. S Junttila, avustaa Vir-

sikuoro, jumalanpalveluksen 

jälkeen kirkkokahvit seurakun-

takodissa. Klo 12.30 raamattu-

tunti kirkossa (E Eerola) jatkuu 

seuroilla (R Muilu ja S Juntunen) 

ja klo 14.30 lähetysseurat seura-

kuntakodissa (P Pihlajaniemi, 

P Rautanen, A Marjakangas).

Väliajoilla seurakuntakodissa 

ruoka- ja kahvitarjoilu, arvon-

taa. Klo 19 syntymäpäiväseurat 

Heikki Niskasella, Niskasentie 44 

(S Junttila). 

Oulun hiippakunnan lähetys-

juhlat Nivalassa 24-26.8.2007

Jos haluat  lähetysjuhlille talkoi-

siin, ilmoittaudu kirkkoherranvi-

rastoon ke 23.5. mennessä.

Ti 29.5 klo 18.30 alkaen  kahvit 

ja klo 19 lähetysjuhlatoimikun-

tien ja talkoolaisten yhteispala-

veri seurakuntakodissa. Lisätie-

toja juhlista ja juhlaohjelman 

saat kirkkoherranvirastosta p. 

(08) 440 025 ja seurakunnan 

kotisivuilta www.nivalansrk.

fi /lahetysjuhlat.

Herättäjäyhdistyksen paikallis-

osaston retki Lapinlahdelle Por-

taanpään opistolle la 19.5.2007. 

Lähdemme  matkahuollosta 

Heikkilän bussilla klo 8.30 ja 

paluu n. klo 17-18. Matkan hin-

ta 30€. Retkellä arvontaa, joten 

lahjoituksia toivotaan. Lisätieto-

ja Riitta Muilulta p. 445457 tai 

040-5391462.

Herättäjäjuhlille Lahteen 6.-8.7. 

kuljetus ja majoitus sekä kuljetus 

seurapaikan ja majoituksen välil-

lä. Pakettihinta 130 e /hlö. Tied. ja 

varaukset 24.5. mennessä J Mu-

honen p. 0400-187962 tai Anneli 

Yliniemi p. 040-8232568.

Diakoniatyö 

YKSINHUOLTAJAPERHEI-

DEN  retkipäivä Vinnurvan lei-

rikeskuksessa la 19.5.2007  klo 

10.30-15.30. Tiedustelut: Eeva 

Huitula p. 442 063 tai Seija Taka-

lo p. 442 144, vastaanottoaikoina 

ma,ti,to,pe 8.30-10.30

PÄIHTEETÖN LEIRI  Kalajoel-

la ti 29.-to 31.5.2007. Ilmoittau-

tumiset diakoniatyöntekijälle ti 

22.5.mennessä, Eeva Huitula p. 

442 063 tai Seija Takalo p.440 144 

vastaanottoaikoina ma, ti, to, pe 

klo 8.30-10.30.

OMAISHOITAJIEN virkistyspäi-

vä Kalajoella ke 13.6 tai ke 12.9 

klo 9.00- 15.00 Ilmoittautuminen 

pe 25.5 mennessä: Seija Takalo 

p.440 144 tai  Eeva Huitula p. 442 

063 vastaanottoaikoina ma, ti, to, 

pe klo 8.30-10.30.

Lapsityö

Pe 25.5 klo 18.30 kouluunläh-

tevien siunaus kirkossa. Syksyl-

lä kouluun meneviä pyydetään 

saapumaan seurakuntakodille 

klo 18.10, sillä menemme kul-

kueena kirkkoon.

Päiväkerhotyö

Syksyllä alkaviin päiväkerhoihin 

ilmoittautuminen on toukokuun 

aikana lapsityöntoimistoon p. 

440328 tai lastenohjaajille ker-

hoissa. Päiväkerhoihin ovat ter-

vetulleita 4-6-vuotiaat.

Pe 18.5 klo 18.30 lapsityön ke-

vätkirkko kirkossa. Päiväkerho-

laiset laulavat kirkkohetkessä. 

Kirkkohetken jälkeen tarjoilua 

seurakuntakodilla.

Päiväkerholaisten retkipäivät 

Vinnurvan leirikeskukseen 21-

22.5.2007. Kerholaisille jaetaan 

tiedotteet.

Seurakuntakodin päiväkerhoti-

loissa kesäkerhotoimintaa 4-6-

vuotiaille maanantaisin, keski-

viikkoisin ja perjantaisin viikoilla 

23 ja 24. Kesäkerho toimii klo 

10-13. Ilmoittautumiset lapsi-

työntoimistoon p. 440328.

Perhekerhot          

Ti 29.5 Perhekerholaisten ret-

ki Kälviän eläinpuistoon. Lähtö 

seurakuntakodilta klo 10, paluu 

n. klo 14. 

Seurakuntakodin päiväkerho-

tiloissa avoimet ovet perheille 

tiistaisin ja torstaisin viikoilla 

23 ja 24. Avoimet ovet ovat klo 

10-15, joten osallistua voi oman 

aikataulun mukaan.

Varhaisnuorisotyö

La 19.5. klo 12 Luontokerhon  

retki Vieremälle Hällämönhar-

jun maastoon. Lähtö seurakun-

takodilta klo 12. Paluu sunnun-

taina iltapäivällä.

Rippikoulutyö

Ti 22.5. klo 18.30  II-leirin van-

hempainilta seurakuntakodilla.

Kanttori päivystää keskiviikkoi-

sin klo 12-13.30 kännykkänume-

rossa:  044-344 2174 Liisa Kataja-

la, vapaapäivät ma ja ti,  040 532 

9051 Asta Ylikoski.  

Radio Pookin Etappi-ohjel-

massa (100,5 mHz)  maanantai-

sin klo 17.05 käsitellään erilaisia 

teemoja henkilökuvien kautta ja 

pohditaan ajankohtaisia asioita ja 

arvoja. Ma 13.5. klo 17.05 teema-

na Äitienpäivä, vieraana raahe-

lainen esikoulunopettaja Pirkko-

Leena Parviainen. Ohjelman on 

toimittanut Risto Parttimaa.

Lähetyksen kirpputori Kantto-

rilassa, Kalliontie 5, avoinna ke 

ja la 9-13. 

Perheasiain neuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pi-

han puolelta) 84100 Ylivieska. 

Kastettu
Veeti Viljami Ohtamaa, Aada 

Vilhelmiina Mäkinen, Matti Il-

mari Honkala, Tilma-Neea Ce-

liina Kangasharju, Henni Tuulia 

Tölli.

Kuollut

Lauri Antero Rautio 67 v

Heli Elina Räsänen e Suhonen 

52 v

SUNNUNTAI 20..5.:  Strogan-

off , perunat, perunasalaatti, 

luumukiisseli.

MAANANTAI: Jauhelihakas-

tike, perunat, porkkanaraaste, 

mustikkakiisseli.

TIISTAI: Uunikala, muusi, 

punajuuri-raejuustosalaatti, 

vadelmakiisseli.

KESKIVIIKKO: Herkkuvuoka, 

puolukka, viili.

TORSTAI: Lihapullat, pe-

runat, kastike, kiinankaa-

li-persikka-tomaattisalaatti, 

appelsiinikiisseli.

PERJANTAI: Sianlihaperuna-

laatikko, punajuuri, huituvelli.

LAUANTAI: Kirjolohikeitto, 

juusto, mansikkakiisseli.

SUNNUNTAI: Palapais-

ti, perunat, perunasalaatti, 

puolukkakiisseli.

Kaivoksen käyttö- ja suunnit-

teluinsinööri, kaivoksen yli-

työnjohtaja, prosessi-insinööri, 

työnjohtaja / kesätyö, liikunnan 

ja terveystiedon tuntiopettaja, 

matematiikan, fysiikan ja kemi-

an opettaja, talonrakennusteknii-

kan opettaja, äidinkielen ja eng-

lannin tuntiopettaja, äidinkielen 

opettaja (suomi), opinto-ohjaaja, 

tuotantosihteeri, psykiatrian sai-

raanhoitaja, perhepäivähoita-

jia, yrittäjä (remonttimies), IT-

asiantuntija, IT-huoltoyrittäjä, 

myyntineuvottelija, johtava maa-

talouslomittaja, ajoneuvoyhdis-

telmänkuljettaja, teollisuusputki-

asentaja, hitsaaja, kesätyöntekijä 

Nordic Aluminium Oyj, kokooja 

(metalliteollisuus), kosmetoloti.

Vuosi 2007 on Tapiola-ryhmälle 

juhlavuosi. Yhtiöryhmän vanhin 

edeltäjä perustettiin 150 vuotta 

sitten, ja lisäksi Tapiola-ryhmä 

täyttää itse kesäkuussa 25 vuotta. 

Myös Tapiola Pankki täytti kolme 

vuotta helmikuussa.

Tapiola-ryhmän Keski-Poh-

janmaan paikallisalueen pai-

kallisjohtajan Leevi Ainasojan 

mukaan nyt halutaan muistaa 

Tapiolaan keskittäneitä omistaja-

asiakkaita. ”Juhlaedun tavoittee-

na on ennen kaikkea asiakkaiden 

taloudellisen turvan parantami-

nen sekä suhteen lujittaminen 

Tapiolaan”, Ainasoja sanoo.Asi-

akkaista halutaan pitää mahdol-

lisimman hyvää huolta. Tämän 

vuoksi asiakkaita kutsutaan tur-

vantarkistukseen, jossa asiakkaan 

talouden turvaa käydään läpi Ta-

piolan asiantuntijoiden kanssa.

Samassa yhteydessä kan-

nattaa tutustua Tapiolan 

palvelumalleihin.

Ainasoja muistuttaa, että juh-

latarjous ei ole vain yksittäinen 

Tapiolan tarjoama etu. ”Esimer-

kiksi viime vuonna maksoimme 

alennuksina ja hyvityksinä yli 

100 miljoonaa euroa. Henkilö-

asiakkaamme saivat vahinkova-

kuutuksista keskimäärin lähes 9 

prosentin omistaja-alennuksen 

ja henkivakuutuksen kokonais-

korkomme oli alan paras”, Aina-

soja kertoo. 

Uuden aallon 
pankki
Tapiola-ryhmän paikallisjohtaja 

Ainasoja kertoo, että Tapiolan 

asiakkaissa eniten kiinnostusta 

on herättänyt Tapiola pankin 

edut. Asiakkaat ovat ristineet 

Tapiola pankin uuden aallon 

pankiksi, jossa asioita tehdään 

uudella kehittyneemmällä taval-

la, asiakkaan eduksi. Keskittävä 

asiakas saa Tapiola pankista hyvi-

en korkojen lisäksi mm. ilmaisen 

verkkopalvelun ja pankkikortit. 

Paikallisjohtaja toteaa, että pan-

kin herättämä kiinnostus on li-

sännyt myös vakuutusasiakkai-

den määrää. 

Keski-Pohjanmaalla asiakas-

määrien kasvu, vakuutuspuolen 

korkeista markkinaosuuksista 

huolimatta, tulee olemaan v. 2007 

valtakunnallisesti tarkasteltuna 

erittäin hyvä.

Tapiolalla juhlavuosi
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Partiolaisilla
kakku-
juhlat

Viime viikolla oli Nivalan par-

tiolaisilla perinteinen kakku-

juhla, joka päättää talvikauden 

toiminnan. Jokainen ryhmä lei-

poo vartionsa nimeä tai toimin-

taa kuvaavan kakun. Juhlassa 

saatiinkin ihailla toinen toistaan 

hauskempia kakkuja ja tietysti ne 

myös syötiin.

Suomen partioliike juhlii tänä 

vuonna toimintansa 100 -vuotista 

taivalta. Myös Nivalan partiolai-

silla on kesän aikana paikallisia, 

alueellisia ja valtakunnallisiakin 

tapahtumia.
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Parhaat palvelut  

FC 92:n edustus aloitti vahvas-

ti kauden vitosdivarissa, kun 

joukkue haki pisteet kotiin 

Kannuksesta.

Ensimmäinen puoliaika eteni 

Nivalan hallinnassa, ja Kannuk-

sen Ura ei päässyt hyökkäämään 

montaa kertaa. Nämä harvat te-

kopaikat pysähtyivät kuitenkin 

hyvin pelanneeseen puolustuk-

seen tai viimeistään maalivahtina 

toimineeseen Markus Pennalaan. 

Myöskään Nivala ei onnistunut 

maalinteossa, ja tauolle lähdettiin 

tasatilanteessa 0-0.

Tauon jälkeen Kannus pa-

ransi peliään ja sai luotua monia 

vaarallisia maalintekotilantei-

ta. Maaliviivaa lähemmäs Ura 

ei kuitenkaan päässyt, kun taas 

nivalalaiset onnistuivat läpiajon 

päätteeksi tuikkaamaan pallon 

vastustajan maaliin, tekijänä Sa-

mi Korpi. Ottelun loppuhetket 

olivat jännittävät ja loukkaantu-

misilta sekä ruhjeilta ei vältytty 

Uran pelatessa rumaa peliä. Tästä 

huolimatta Nivala piti pintansa ja 

voitti pelin 1-0.

Edustusjoukkue on paranta-

nut otteitaan viime kaudesta, ver-

tailuksi voi ottaa edelliset ottelut 

Kannusta vastaan, jotka päättyi-

vät Nivalan reiluihin tappioihin. 

Kunhan joukkuepeli jatkuu yhtä 

hyvänä, voi FC 92 odottaa me-

nestyksekästä kautta.

Edustus avasi kautensa voitolla
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Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

Myydään SÄILIÖREHUA -05 
JA -06. Puh. 044 280 5595. 
Nivala.

KAIVONKANSIA veivillä. Ko-
risteellisia. Hinta 170 €. TUU-
LIMYLLYJÄ Hp. 150 € ym ym. 
Puh. 044 264 5012.

SKOOTTERI. Ollut käytössä 
vuoden. Puh. 044 9361 774.

Pannuhuoneen PALO-OVI, 
KESKUSLÄMMITYSKATTILA 
Termex, ÖLJYPOLTIN. Kaikki 
vapautuu heinäkuulla. Puh. 
0400 891 470.

-67 mallin KUPLA, pientä lait-
toa, kromipuskurit. Hp. 600 €. 
Puh. 044 5822 974.

LATTIANHOITOKONE: COM 
AC-yhdistelmäkone Hp. 1200 
€. PERUNANKUORIMAKONE: 
Metos Hp. 800 €. Puh. 040 
759 5124.

Käytettyjä POLKUPYÖRIÄ. 
Hp. 20-50 €. Puh. 040 7595 
124.

Hyvätasoinen 2-kerrok-
sinen RIVITALO-OSAKE 3 
h+tk+ps+s+2 wc. Valm. 2005. 
Keskustassa. Puh. 040-870 
0078.

KT-KAKSIO 52 neliötä, sau-
nallinen, ydinkeskust. pal-
veluiden läheltä. Kysele nu-
merosta 044-947 4652. P.S. 
Heti vapaa.

Myydään asuntovaun ETU-
TELTTA, kahdesta voi valita. 
Pienemmän koko 200x230, 
suuremman koko 280x320. 
Voi käyt. talvellakin, sop. 
kaikkiin vaunuihin. Edullisia. 
Puh. 044-358 5936.

NISSAN BB U11 moottori ym. 
osaa. Puh. 041-505 6498.

ÄES Potila 450, uutta vast. 
Varp.jyr. ja kylvölan. Simul-
ta 2,5 m. kiek. van. Heinän-
siem. kylvölaite. Puh. 0400-
174 487.

3 H+K+S, lasiparv., siisti 80 
m2, Oulu. Myynti myös mah-
dollinen. Puh. 040-5291656.

VW CADDY -84 1.6 td. Hy-
vä! Hp. 1200 €. Puh. 044-013 
1022.

Ostetaan  

Remonttitaitoinen pari etsii 
omaa tupaa ja perunamaata 
jostain päin Nivalaa. Nk. RIN-
TAMAMIESTALOT kiinnosta-
vat erityisesti. Puh. 040-532 
1654.

      

Sekalaista  

Onko nurkissasi ylimääräi-
siä pihalaattoja/liuskekiviä/ 
porakiviä? Soittele! Puh. 040 
767 9165.
      

Vuokrattavana  

YKSIÖ vapaa 1.7.07. Ei lem-
mikkieläimiä. Puh. 440 464 ja 
040 585 9831. 

Otetaan vuokralainen OK-TA-
LOON, 1 hlö, Kalliokumpu 1 
A. Puh. 050-538 1889.

ASUNTOAUTO, rek. 9 hengel-
le. Makuutilat 6:lle. Lämmin 
vesi, suihku, ym. Puh. 044-
013 1022.

Saunallinen RT-KOLMIO hy-
vällä paikalla. Vuokra 495 
€/kk + sähkö ja vesi. 1 kk. 
vuokratakuu.

Halutaan vuokrata  

ASUNTO, kaksio tai kolmio. 
Ydinkesk. Ei tupak., ei lem-
mikkejä, varma vuokra. Puh. 
040-8419213 ma. alk.  

Kadonnut  

28.-29.4. välisenä yönä vie-
tiin Nivalan keskustassa va-
rastosta (ovi haassa) musta, 
retki VAIHDEPYÖRÄ. Dunlop, 
tangossa lukee isosti molem-
min puolin Roktrail. Vast. po-
liisille tai puh. 442 405.

Kodin kirpputori  

ILMOITA ILMAISEKSI
Nyt yksityishenkilöt voivat ilmoittaa Kodin kirpputorilla aivan ilmaiseksi. 

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

Ilmaisia ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse.

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

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.

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

Järjestää koko perheen KESÄTAPAHTUMAN Haapavedellä Kylpy-

läsaaren leirintäalueella La 16.6.2007, alkaen klo 11:00, tapahtumaan 

tervetulleita kaikki halukkaat seuraavista ammattiosastoista: 

227, 235, 259, 275, 309, 310, 332, 353, 368, 377, 420 

OHJELMA:

Onkikilpailu sarjoittain klo 11:30- 13:00

Tikkakisa sarjoittain alkaen klo 11:00

Mölkkykisa alle 15 vuotiaille klo 13:00- 14:00

Arpajaiset alkaen klo 11:00, euron arpa. Palkintona arvonnassa ker-

tyneet rahat.

Ammattiosasto tarjoaa 2 makkaraa ja juoman.

Lentopalloa, joukkueet kootaan paikan päällä ammattiosastoittain.

Musiikkia ja Karaoke, toivottavasti. Ei ole vielä varmistunut.

Tapahtumassa vieraana vakuutusyhtiö TURVA

Kilpailujen palkintojen jako klo 15:00- 16:00

Tervetuloa kaikki jäsenet perheineen Haapavedelle.

Ilmoittautumiset ma 11.6. mennessä Jari Mehtälä 050-3265678 

353:n Toimikunta

JOKILAAKSOJEN
SEUTURYHMÄ

Ampumakilpailut
12.5. Pyssymäellä

Tulokset:

Pienoiskiv. (m) T 12  (20 ls)

1. Joni Jaakola KalMy 188

2. Juho Tenhunen NU 172

Pienoiskiv. (m) T 14 (30 ls)

1. Gisella Miettinen SiUra  288

2. Stefan Miettinen SiUra 267

Pienoiskiv. (m) Y 15  (40 ls)

1. Gisella Miettinen SiUra 374

2. Stefan Miettinen SiUra 345

Pienoiskiv. (m) Y 17  (60 ls)

1. Heikki Hiltunen RSA 571

2. Anton Miettinen SiUra 564

3. Juho Autio OMAS 554

4. Jarno Uusivirta NU 534

Pienoiskivääri R 9

1. Jukka Mikkonen HaaAs 556

Pienoiskivääri yleinen

1. Arvo Hakula NU 574

2. Veikko Palsamäki HaaAs 559

3. Mika Tenhunen NU 555

4. Jyrki Uusivirta NU 554

Pienoiskivääri Y 50 

1. Erkki Pekkala HaaAs (99) 588

2. Jorma Jaakola KalMy (98) 588

3. Eero Marjakangas KalMy 571

4. Matti Ylikoski NU 565

5. Jukka Saukko NU 556

Pienoiskivääri Y 60 

1. O. Loukkaanhuhta TMSA 580

2. Kalervo Simi YK 570

3. Paavo Jalander TMSA 565

4. Oiva Laurila NU 557

5. Pentti Uusivirta NU 496

Pienoiskivääri 3 x 20 ls yleinen

1. Arvo Hakula NU 522

Pienoiskivääri Y 17

1. Anton Miettinen SiUra 519

2. Juho Autio OMAS 477

Pienoiskivääri Y 15   (3 x 10 ls)

1. Gisella Miettinen SiUra 252

Urheilupistooli N 50 

1. Mirja Aho KokMAS 511

Urheilupistooli N 17

1. Gisella Miettinen SiUra 470

Vakiopistooli yleinen

1. Hannu Ryttäri HaaAs 546

2. Jyrki Törmänen OMAS 537

3. Eero Laitila NU 528

4. Mika Hyrkäs KajA 496

5. Petri Holtinkoski OMAS 397

Vakiopistooli Y 50

1. Jorma Hujanen KajA 503

2. Eino Mehtälä NU 430

Vakiopistooli Y 60

1. Eero Juntunen KajA 516

2. Reijo Turpeinen HaaAs 501

3. Kalevi Hannula OMAS 494

Vakiopistooli Y 70

1. Erkki Karri KokMAS 518

2. Sulevi Salmi YK 495

3. Mauri Haapanen NU 402

4. Jaakko Järvelä NU 308

Pienoispistooli yleinen

1. Eero Laitila NU 559

2. Jyrki Törmänen OMAS 558

3. Mika Hyrkäs KajA 550

4. Hannu Ryttäri HaaAs 548

5. Petri Holtinkoski OMAS 474

Pienoispistooli Y 50

1. Jorma Hujanen KajA 530

2. Eino Mehtälä NU 459

3. Paavo Miettinen SiUra 333

Pienoispistooli Y 60 

1. Eero Juntunen KajA 564

2. Kalevi Hannula OMAS 521

3. Reijo Turpeinen HaaAs 515

Pienoispistooli Y 70

1. Sulevi Salmi  YK 554

2. Erkki Karri KokMAS 539

3. Mauri Haapanen NU 472

4. Jaakko Järvelä NU 363
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