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Alueemme nuoria
harmonikka-
kilpailun fi naaliin

Tältä alueelta on kolme nuorta 

päässyt harmonikkakilpailun fi -

naaliin. Hopeinen harmonikka 

-fi naalissa soittaa Johan-Antti 

Kivilahti Haapajärveltä ja Mik-

ko Suihkola Sievistä.

Kultainen harmonikka -fi -

naalissa on mukana Henna-

Maija Kuki Nivalasta. Ikaa-

listen kilpailuista tulee suora 

televisiolähetys.

Kilpailu on Sata-Häme soi -ta-

pahtuman yhteydessä. Tilaisuu-

teen suunnitellaan tältä alueelta 

kannustusjoukkojen yhteistä lin-

ja-autokuljetusta, mikäli lähtijöi-

tä on riittävästi. Lippujakin on jo 

varattuna. Matkasta lisätietoja 

Kodin kirpputori -osastolla.

Vuokrakodit 
käräjillä

Kiinteistö Oy Nivalan Vuokra-

kodit vastaajana sekä kyseisen 

yhtiön entinen työntekijä kan-

tajana kohtasivat Haapajärven 

kihlakunnan käräjäsalissa viime 

torstaina ja perjantaina. 

Kyseessä on työsuhdetta kos-

keva riita ja se on pantu vireille 

4.4.2005. Tapaus juontaa juuren-

sa kuitenkin jo yli neljän vuoden 

takaisiin tapahtumiin. Asian kä-

sittely on edennyt hitaasti, sillä 

Vuokrakodit Oy on hakenut lyk-

käystä useita kertoja.

Torstain istunto kesti koko 

päivän ja siellä oli kuultavana  

kuusi henkilöä, muun muassa 

yhtiön entisiä työntekijöitä. Per-

jantaina kuultiin Vuokrakotien 

entistä toimitusjohtajaa, silloisia 

yhtiön hallituksen jäseniä sekä 

muita asiaan liittyviä henkilöitä. 

Lehtemme mennessä painoon 

asian käsittely oli vielä kesken, 

eikä oikeuden päätöksestä ollut 

tietoa.

Haapajärven käräjäoikeudessa 

käsiteltiin työsuhdetta 

koskevaa riita-asiaa. Asian 

laajuutta kuvaa se, että 

käräjäpäiviä oli varattu kaksi.

Lue netissä:
www.nivalanviikko.fi 
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Nimipäivät  

Sunnuntai  
27.5.2007

Kalenteri

Ajassa  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Kahdeksan vuotta. Neljä maata. 

Seitsemän kaupunkia. 13 osoitet-

ta. 17 muuttokertaa.

Kun muuttaa tarpeeksi mon-

ta kertaa, ei kohta enää halua 

omistaa mitään. Tai ainakin 

haaveilee siitä, että koko muut-

tokuorma mahtuisi vaivatta yh-

teen henkilöautoon, niin kuin 

joskus 19-vuotiaana kotoa pois 

muuttaessa. Tai edes yhteen pa-

kettiautoon, niin kuin sinkkuna 

ollessa. Ennen kuin mies tuli mu-

kaan kuvioihin ja kalusti yhden 

huoneen kaiken maailman soit-

timilla, viihde-elektorniikalla ja 

muilla vempeleillä, joiden käyt-

tötarkoitusta en ole vieläkään 

täysin ymmärtänyt.

Kun muuttaa toiseen maahan, 

alkaa väistämättä pohtia, että mi-

hin kaikkeen sitä kaappeihin ker-

tynyttä tavaraa lopulta tarvitsee. 

Ja jos tarpeeksi kauan miettii, 

pystyy varmasti jollain tavalla 

perusteleeman itselleen sen, et-

tä vaatekomerossa on viisi paria 

kesäisiä sandaaleja, joista kaikista 

saa rakot varpaisiin. Vaihtoehtoi-

sesti voi myöntää itselleen, että 

on tullut suursiivouksen aika.

Tyhjentäessäni siippani kans-

sa Helsingin asuntoamme ennen 

muuttoamme, hankkiuduin iloi-

sesti eroon huonekaluista, yli-

määräisestä krääsästä sekä suu-

rimmasta osasta vaatekomeroni 

sisältöä. Rullatessani yhtä matka-

laukkuani Helsinki-Vantaan len-

tokentällä olin suorastaan eufori-

sessa tilassa. Siinä vaiheessa olin 

tosin jo unohtanut, että jossain 

päin maailman valtameriä seilasi 

myös kontillinen pahvilaatikoita 

täynnä tavaraa, josta emme olleet 

valmiita luopumaan. 

Muuton jälkeen olen kuiten-

Terveiset maailmalta

Matkustan ympäri maailmaa...

kin tietoisesti välttänyt ostamas-

ta mitään ylimääräistä ja naut-

tinut siitä ajatuksesta, että olen 

periaatteessa vapaa tulemaan ja 

menemään ympäri palloa ilman 

sen suurempia kahleita. Vuok-

ra-asunnosta voi lähteä koska 

tahansa, tavarat voi aina pakata 

varastoon ja viherkasvit voi lykä-

tä anopin hoteisiin.

Hyvästä yrityksestäni huo-

limatta olen kuitenkin ojenta-

massa pahalle pikkusormeni. 

Olen vapaa-ehtoisesti luopumas-

sa vapaudestani ja kahlitsemassa 

itseäni omaisuuteen. Ja olen kiel-

tämättä pikkuisen kauhuissani.

Australialaisia asuntomarkki-

noita riivaa kasvupyrähdys. Korot 

ovat nousussa, asuntojen hinnat 

ovat nousussa ja tonttien hinnat 

ne vasta nousussa ovatkin. Joten 

jos jotain mielii tässä maailman-

kolkassa joskus omistaa, joutuu 

pitämään kiirettä. Siispä asunto-

kaupoille mars mars.

Asuntolainan ottamiseen ver-

rattuna kihloihin meno ei ollut 

juttu eikä mikään. Mieheen olen 

sidoksissa ihan mielelläni, var-

sinkin kun kyseessä on erityisen 

mobiili ratkaisu, jonka voi aina 

ottaa reissuun mukaan ilman 

sen suurempia järjestelyjä. Mut-

ta vajaan sadan neliön kerros-

talohuoneistoa ei liikutellakaan 

yhtä helposti maasta ja kaupun-

gista toiseen. Jostain syystä ym-

märrän karavaanareita nyt paljon 

paremmin. Oodi kaikille niille, 

jotka nauttivat vapaasta elämäs-

tä pyörien päällä.

Oma asunto on vähän niin-

kuin lapsi. Hoidan mielelläni 

tuttavien tenavia ja sukulaismuk-

suja, mutta palautan ne myös 

mielelläni takaisin omistajilleen. 

Vuokralla asuminen on huole-

tonta juuri siksi, että loppukä-

dessä omistaja on se, joka vastaa 

putkirempasta, seinissä olevista 

rei’istä ja antiikkisen jääkaapin 

uusimisesta. Tähän saakka olen 

aina uutuudenviehätyksen ka-

dottua voinut lohduttautua sillä, 

että “tämä on kuitenkin vain vä-

liakainen ratkaisu”. 

Sitä paitsi asuntolaina on taas 

yksi askel lähemmäs ‘aikuisuut-

ta’. Omistan jo kävelysauvat se-

kä kaikki mahdolliset etukortit, 

joita Suomessa ja Australiassa 

on tarjolla. Nyt vain vielä asun-

nonomistajan leima otsaan, eikä 

minulla ole enää mitään tekosyy-

tä liihotella päämäärättömästi 

maasta ja kaupungista toiseen.

Kyseessä on myös varmaan 

jonkin tason vastareaktio edel-

tävän sukupolven piintyneitä ta-

poja kohtaan. Mitään ei koskaan 

voi heittää pois siltä varalta, että 

“tätä voi vielä jonain päivänä 

tarvita” tai “ehkä joku vielä jonain 

päivänä haluaa korjata/kierrät-

tää/uudelleenkäyttää tämänkin 

tavaran tai “ tästä voi vielä jonain 

päivänä saada hirveästi rahaa”.   

Pientä sisäistä ristiriitaa vies-

tittänee kuitenkin se, että pu-

keudun tällä hetkellä nahkatak-

kiin, jota tuleva anoppini käytti 

reilu 30 vuotta sitten siippaani 

odottaessaan. Oma potentiaali-

nen jälkikasvuni ei tule koskaan 

nauttimaan moisista aarteista ja 

poden pientä omantunnontuskaa 

tästä johtuen. En nähtävästi kui-

tenkaan tarpeeksi, sillä siivosin 

taas viikonloppuna vaatekome-

roani sillä seurauksella, että kirp-

putorikasa on tällä hetkellä vaate-

komeron sisaltöä mittavampi.

Toisaalta, 17 muuttokerran 

jälkeen sitä ehkä ihan mielel-

lään asuisi yhdessä paikassa pi-

dempään kuin puoli vuotta. Ja 

vaihteeksi olisi ihan kiva viedä 

pahvilaatikot kierrätykseen, ei-

kä  laittaa niitä heti muuton jäl-

keen talteen seuraavaa muuttoa 

varten. Ehkä vielä joskus.

Äidille tiedoksi: en ole vaihta-

nut puolta, vaikka anopin nahka-

takissa kuljenkin.

Johanna Salmela
Nivalalainen Johanna Salmella on muuttanut Australiaan. Tässä 

sylissä uinuu orpo vompattivauva.

Nivalan Seudun Invalidit ry 

teki mukavan retken Runnin 

Kylpylään 14.-15.04. Ohjelmassa 

oli kylpylässä uintia ja halutessaan 

oli mahdollisuus ottaa erilaisia 

hoitoja. Kaksipäiväiseen retkeen 

sisältyi myös teatteriesitys.

Nivalan Invalidit järjestää 

monenlaista toimintaa tarpeen 

mukaan. Syyskuun alkupuolella on 

seuraava matka, mikä on ruskaretki 

Kittilään. Kuvassa Iisalmessa 

mukana olleet, auton ovella 

ryhmän takana on kuljettajana 

toiminut ja yhdistyksen nykyisenä 

puheenjohtajana toimiva Veli 

Pennanen.

Piristävä
retki 

Runnille

Sunnuntai: Ritva.

Maanantai: Alma.

Tiistai: Oiva, Oliver, Olivia.

Keskiviikko: Pasi.

Torstai: Helka, Helga.

Perjantai: Teemu, Nikodemus.

Lauantai: Venla.

Ajatus  

Sunnuntai 27.5.

Helluntaipäivä.

Lauantai 2.6.

Koulut päättyvät.

Laulakaa Jumalalle, soittakaa hä-

nen nimensä kunniaksi,

ylistäkää häntä, joka kiitää 

pilvivaunuillaan.

Herra on hänen nimensä, iloitkaa 

hänen edessään! Hän on orpojen 

isä ja leskien puoltaja, Jumala py-

hässä asunnossaan.

Hän antaa yksinäiselle kodin, 

hän päästää vangitut vapauteen, 

mutta hänen vastustajansa saa-

vat asua paljaaksi paahtuneessa 

maassa. Jumala, kun sinä johdit 

kansaasi, kun kuljit autiomaas-

sa, niin maa järisi ja taivas vih-

moi vettä Jumalan, Siinain Her-

ran, Jumalan, Israelin Jumalan 

edessä.

Sinä, Jumala, annat runsaat sa-

teet, nääntyneen maasi sinä saat 

jälleen kukoistamaan.

Sinun väkesi elää siellä, hyvyy-

dessäsi sinä huolehdit köyhistä, 

Jumala.

Ps. 68: 5-11

Erehtyminen on inhimillis-

tä, mutta asioiden perinpoh-

jaiseen sotkemiseen tarvitaan 

tietokone.

Paul Ehrlich

1. Mistä Jimmy Carter on 

kuuluisa?

2. Mitä urheilulajia edustaa Han-

no Möttölä?

3. Missä Jean Sibelius syntyi?

4. Miten kauan tuli 23.5.07 

kuluneeksi yksikamarisen 

eduskunnan ensimmäisestä 

täysistunnosta?

5. Mihin veljessarjaan kuuluvat 

satujen Veli Viulu ja Veli Huilu?

Vastaukset sivulla 4.
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Niva-Kaijan koululla pidettiin 

avoimet ovet ja infotilaisuus van-

hemmille, joiden lapset siirtyvät 

syksyllä yläasteelle. Koulun anta-

man informaation lisäksi toimin-

taansa oli esittelemässä Niva-Kai-

jan Koulun Vanhemmat Ry.

Koska kouluilla ei ole enää 

johtokuntia, on vapaaehtoisten 

vanhempien ryhmä kokoontunut 

Niva-Kaijan koululla jo vuodesta 

2005. Tämän vuoden alusta yh-

distys rekisteröitiin virallisesti ja 

samalla se liittyi Suomen Van-

hempainliittoon. Se on varhais-

kasvatuksen, perusopetuksen ja 

toisen asteen oppilaitosten yhte-

ydessä toimivien vanhempain-

yhdistysten yhteistyöjärjestö. Se 

edistää vanhempien ja koulu-, 

päiväkoti- ja oppilaitosyhtei-

söjen välistä sekä vanhempien 

keskinäistä yhteistyötä sekä tuo 

esille vanhempien näkökulman 

opetusta ja kasvatusta koskevissa 

kysymyksissä. Suomen Vanhem-

painliiton toiminta-ajatuksena on 

edistää vanhemmuuden arvos-

tusta. Liitto yhdistää vanhempi-

en voimavarat hyvän oppimis- ja 

Yläasteelle siirtyvien oppilaiden
vanhemmille tutustumistilaisuus

Niva-Kaijan Koulun Vanhemmat Ry:n puheenjohtaja Arto 

Saartoala ja jäsenet Kaisa Päivärinta ja Paula Viita-aho toivovat, 

että vanhemmat tulisivat keskustelemaan heidän kanssaan mieltä 

askarruttavista asioista.

Saara Ranta-Nilkku, Jenni Palovaara, Miika Junttila ja Henna Saukonoja myivät itse valmistamiaan 

herkullisia leivonnaisia infon yhteydessä. Tulevien seitsemännen luokan oppilaiden vanhemmille järjestettiin infotilaisuus.

kasvuympäristön rakentamiseksi 

lapsille ja nuorille sekä vaikuttaa 

asiantuntijajärjestönä kansalais-

mielipiteeseen ja päättäjiin.

Niva-Kaijan Koulun Vanhem-

mat Ry:n puheenjohtajana toimii 

Arto Saartoala ja sihteerinä Sirk-

ka Saarinen.

- Niva-Kaijan koulun van-

hemmat Ry:n tarkoituksena on 

edistää oppilaiden vanhempien 

ja koulun välistä toimintaa, tu-

kea koteja ja koulua niiden pyr-

kimyksessä luoda lapsille hyvä 

oppimis - ja kasvuympäristö 

sekä edistää heidän tasapainois-

ta ja monipuolista kehitystään. 

Se tuo myös esille vanhempien 

kannanottoja koulua ja kasvatus-

ta koskevissa kysymyksissä sekä 

toimii oppilaiden vanhempien 

yhteistyöelimenä. 

Kiusaaminen 
huolenaiheena
Niva-Kaijan koululla on tehty 

oppilaiden hyvinvointiprofi i-

li. Koulun oppilaat (yht. 431) 

osallistuivat Opetushallituksen 

ja Tampereen yliopiston kysely-

tutkimukseen, jossa kartoitettiin 

koulun hyvinvointiprofi ilia kysy-

myksillä, jotka liittyivät koulun 

olosuhteisiin, koulun sosiaalisiin 

suhteisiin, itsensä toteuttamisen 

mahdollisuuksiin ja vastaajien 

terveydentilaan. Lisäksi oli kak-

si kysymystä avoimille vastauk-

sille: Mikä koulussasi on paras-

ta? Mitä asioita tulisi erityisesti 

parantaa?

Tästä suurimpana huolenai-

heena vanhempainyhdistyksellä 

on ollut koulukiusaaminen, jota 

tuntuu olevan Niva-Kaijan kou-

lussa enemmän kuin keskimää-

rin Suomen yläasteilla. 

Koulukiusaamista koskevissa 

kysymyksissä kiinnittyy huomio 

kiusaamisen yleisyyteen: oppi-

laista 11% kokee tulleensa kiu-

satuksi vähintään 2 – 3 kertaa 

kuukaudessa tai tätä useammin; 

määränä se merkitsee n. 46 oppi-

lasta, kun yksikin on liikaa. 

Vastaavasti 9% eli n. 38 op-

pilasta ilmoittaa osallistuneensa 

muiden oppilaiden kiusaamiseen 

tämän lukukauden aikana.

Asiasta keskusteltiin yhdistyk-

sen kokouksessa ja muutama asia 

nousi siellä esille, miten siihen 

voitaisiin vaikuttaa - esimerkik-

si luokkakoon pienentäminen ja 

välituntitoiminnan aktivointia.  

- Viime talvena oli yhdistyk-

sellä vilkasta toimintaa, kun jär-

jestettiin tupakanvalistuspäivä. 

Kutsuimme eri viranomaisia ker-

tomaan työnsä puolesta oppilaille 

omat näkökantansa asiaan. Muun 

muassa paikalla olivat poliisi, ter-

veydenhoitaja ja koulun henkilö-

kuntaa. Teemana on ollut myös 

lähinnä seitsemänsien luokkien 

luokanvalvojien esittäytyminen 

kokouksissa vuorotellen. Van-

hempainyhdistys on aina valmii-

na auttamaan myöskin huoltajia 

asiassa kuin asiassa, mikä liittyy 

koulun ja kodin välisiin asioihin 

tai yleensä jotenkin kouluun tai 

koulunkäyntiin.

Traktorit eivät
kuulu kouluun
Vanhempainyhdistys toivoo van-

hemmilta ja huoltajilta aktiivi-

suutta, jämäkkyyttä ja rakkautta 

lasten kasvattamiseen. Ensisijai-

sestihan lasten kasvattaminen 

kuuluu vanhemmille eikä suin-

kaan esimerkiksi koululle. Yhdis-

tys toivoo, että mahdollisimman 

moni oppilaiden vanhemmista 

tulisi mukaan toimintaan.

Vanhempainyhdistys on 

erittäin huolestunut kevätluku-

kauden päättäjäispäivänä esiin-

tyvästä traktorirallista koulun 

pihalla.

- Viime vuonna tilannetta ol-

tiin seuraamassa koulun pihalla 

sekä opastamassa ja valvomassa 

oppilaita asialliseen ajokäyttäy-

tymiseen. Traktoreita pihalla oli 

noin 25. Ylilyöntejä tapahtui ja 

läheltäpiti -tilanteita nähtiin kun 

valtavat traktorit kurvasivat kou-

lun pihalla nurmikko lentäen, 

vanhemmat kertovat.

Vanhempainyhdistys veto-

aakin vanhempiin ja huoltajiin, 

jotta traktorit jätettäisiin kotiin. 

Missään tapauksessa ne eivät 

kuulu koulun pihalle, jossa on 

samanaikaisesti noin 500 oppi-

lasta kirmaamassa kesälomille, 

se muistuttaa.

Katja Kokkoniemi

Nivala-Haapajärven seutukun-

nan kehittämisyhtiö Nihak Oy 

haluaa tarjota yrityksille entistä 

laadukkaampaa, pitkäjänteisem-

pää ja yksilöllisempää palvelua. 

Tässä tarkoituksessa Nihak on  

kehittänyt uusia työvälineitä ja 

kouluttanut henkilöstöään. 

Rekisteröidyille 
yrityksille tietoa 
Nihak ottaa käyttöön touko-ke-

säkuussa uuden asiakashallin-

taohjelman eli yritysrekisterin, 

joka omalta osaltaan parantaa 

Nihakin ja seutukunnan yritys-

ten yhteistyötä yritystoiminnan 

kehittämisessä. Seutukunnassa 

toimii noin 1500 yritystä, jotka 

kaikki pyritään rekisteröimään 

uuteen asiakashallintaohjelmaan. 

Samalla seutukunnan yritysten 

tiedot päivitetään kahteen Inter-

netissä toimivaan kauppa- ja pal-

velupaikkaan: valtakunnalliseen 

Arenaan (www.arena.fi ) ja    alue-

portaali Puntariin (www.puntari.

fi ). Seutukunnan yrityksille saa-

daan näin lisää  valtakunnallisesti 

näkyvyyttä.

Yritysten kannalta yritysrekis-

terin käyttöönotto tarkoittaa sitä, 

että Nihak pystyy auttamaan re-

kisteröityjä yrityksiä hallitsemaan 

ja kehittämään yritystään pa-

remmin muuttuvissa tilanteissa. 

Nihakilta voi saada ajantasaista 

tietoa rahoituksesta, verotukses-

ta, tulevista myyntitapahtumista 

ja koulutuksista sekä apua aloit-

tavien ja toimivien yritysten lii-

ketoiminnan suunnitteluun tai 

vaikkapa uusien asiakassuhtei-

den sekä koti- ja ulkomaisten yh-

teyksien luomiseen. Nihak myös 

pyrkii hankkimaan yrityksille 

lisäresursseja ja -hyötyä EU:n ja 

kansallisilla rahoituksilla toteu-

tettavilla kehittämishankkeilla. 

Yritysten rekisteröinti asiakas-

hallintaohjelmaan sekä Arena- ja 

Puntari-kauppapaikkoihin aloi-

tetaan toukokuun lopulla, jol-

loin Nihakin henkilöstö aloittaa 

soittokierroksen seutukunnan 

yrityksiin.

Nihakin neljä elinkeinoasia-

miestä kouluttautuivat talvella 

2006 - 2007 pk-yritysten liikkeen-

johdon konsulteiksi eurooppalai-

sessa Euro-BUNT-koulutusoh-

jelmassa (Business Development 

Using New Technology). Elinkei-

noasiamiehet ovat nyt siis myös 

Euro-BUNT-konsultteja, jotka 

auttavat yrityksiä rakentamaan 

tulevaisuutta. Konsultointi sopii 

erityisesti yritysten muutostilan-

teisiin kuten kasvuvaiheeseen. 

Kokonaisvaltaisessa ja pitkäjän-

teisessä konsultoinnissa pyritään 

löytämään juuri kyseiselle yrityk-

selle sopivat mahdollisuudet ja 

työkalut selvitä muutoksesta tai 

kehittää toimintaa.

Lisätietoa elinkeinoasiamie-

hiltä: Haapajärvi: Hannu Vuo-

rela, 044 445 6125, Nivala: Jouni 

Remes, 044 445 7329, Pyhäjär-

vi: Ossi Turunen, 044 445 7646, 

Reisjärvi: Tarja Ojala, 040 300 

8201.

Seutukunnan yrityksille entistä parempaa palvelua Nihakista
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

Su 27.5.  Herättäjän päivä klo 10 

messu kirkossa, saarna S Juntu-

nen, lit. S Junttila, avustaa Virsi-

kuoro, joht. J Latvala. Klo 12.30 

raamattutunti kirkossa (E Eero-

la) jatkuu seuroilla kirkossa (R 

Muilu ja S Juntunen)ja klo 14.30 

lähetysseurat seurakuntakodissa 

(P Pihlajaniemi, P Rautanen, A 

Marjakangas) Väliajoilla seura-

kuntakodissa ruoka- ja kahvi-

tarjoilu, arvontaa. Klo 19 synty-

mäpäiväseurat Heikki Niskasella, 

tarjoilu alkaen klo 18, Niskasen-

tie 44 (S Junttila). klo 18.30 seurat 

ja lauluilta Nivalan ry:llä (O-V 

Niskakangas)

Ma 28.5.  klo 12.00- Mielenter-

veysneuvolan retkipäivä Vinnur-

van leirikeskuksessa

Ti 29.5.  klo 12.00- Näkövam-

maisten, invalidien ja syöpäyh-

distyksen retkipäivä Vinnurvan 

leirikeskuksessa.

Ke 30.5. klo 12- omaishoi-

tajien retkipäivä Vinnurvan 

leirikeskuksessa

To 31.5.  klo 12- Palveluko-

ti Ky:n retkipäivä Vinnurvan 

leirikeskuksessa

La 2.6.  klo 19.30 seurat Nivalan 

ry:llä (T Poikkimäki)

Su 3.6.  Pyhän Kolminaisuuden 

päivä, klo 10 sanajumalanpalve-

lus kirkossa, saarna ja lit. V Olli, 

kanttori L Katajala, J Kangas, lau-

lu. Jumalanpalveluksen jälkeen 

kirkkokahvit seurakuntakodis-

sa. Klo 13.30 Karvos-Pahkakylän 

diak. toimik. ja kyläläisten vie-

railu Kotikeskuksessa (V Olli). 

Klo 13  seurat Nivalan ry:llä (M 

Veteläinen) ja 18.30  seurat Niva-

lan ry:llä (M Veteläinen, J Tölli), 

kolehti toimintakuluihin.    

Oulun hiippakunnan lähetysjuh-

lat 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 yhteispa-

laveri seurakuntakodissa. Lisä-

tietoja juhlista ja juhlaohjelman 

saat kirkkoherranvirastosta p. 

(08) 440 025 ja seurakunnan 

kotisivuilta www.nivalansrk.

fi /lahetysjuhlat.

Diakoniatyö 

Omaishoitajien virkistyspäivä 

Kalajoella ke 13.6 tai ke 12.9 klo 

9.00- 15.00 Ilmoittautuminen 

pe 25.5 mennessä: Seija Takalo 

p.442 144 tai  Eeva Huitula p. 442 

063 vastaanottoaikoina ma, ti, to, 

pe klo 8.30-10.30.

Lapsityö

Pe 25.5 klo 18.30 kouluun läh-

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.

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 retki 

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.

Pyhäkoulutyö

Pyhäkoulut ovat päättyneet. 

Enkelien varjelusta ja hy-

vää kesää pyhäkoululaisille ja 

pyhäkoulunopettajille.

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.  

Lähetyksen kirpputori Kantto-

rilassa, Kalliontie 5, avoinna ke 

ja la 9-13. 

Perheasiainneuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pi-

han puolelta) 84100 Ylivieska. 

Kirkolliset on luettavissa myös 

Nivalan seurakunnan kotisivuil-

ta, www.nivalansrk.fi /kirkolliset 

ilmoitukset. Seurakunnan kotisi-

vujen osoite: www.nivalansrk.fi 

Sähköpostiosoite: nivalan.seura-

kunta@evl.fi   

Kastettu:  

Lauri Heikki Juhani Malila.

Avioliittoon 
kuulutettu:
Marko Johannes Vaaramaa ja 

Heidi Marjo Mikkola, Arto Ju-

hani Ylikoski ja Anna-Maija 

Kukkola.

Kuollut:  

Albert Kivirinta 79 v.

Kirkolliset tapahtumat

1. Hän on Yhdysvaltain entinen 

presidentti.

2. Koripalloa. 

3. Hämeenlinnassa 8.12.1865.

4. 100 vuotta.

5. Veli Pontevan kanssa he olivat 

Kolme pientä porsasta.

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
Sivukylällä aikaisempina vuosina 

tyhjä säkki löytyi postilaatikosta. 

Kerätyt roskat levitti tuuli ja va-

rikset pitkin luontoa. Siellä ovat 

muovit yms. edelleen.

NiPelle terveisiä. Tulostaulu pi-

tää toimia peleissä. On tympeä 

katsoa pelejä kun pitää itse pitää 

kirjaa tilanteesta. Eikö junnuista 

voi määrätä taulun pitäjän. 

Mietin vain, onko enää mitään 

rajaa ihmisten törkeydellä. Niin 

lähtivät hautalyhdyt sukuni 

haudalta jonkun mukaan. Sinä 

joka ne veit: mieti, kehtaatko ne 

omaan käyttöösi ottaa. Mitä sa-

noo omatuntosi? Toivottavasti 

edes jotain...

Kaupunki ilmotti että yleisöllä on 

vapaa pääsy seppeleenlaskutilai-

suuteen hautausmaalle. Ei tuon-

ne hautausmaalle ennenkää oo 

pilettejä myyty. Lopuksi sinne 

viiään kaikki tahto tai ei. 

Miksi kaupungin vuokra-asun-

noissa ei asukkaat saa itse leikata 

nurmikoita. Suuri leikkuri hävit-

tää voikukat ja muut luonnonku-

kat. Trimmerillä katkotaan loput 

seinänvierustoilta, jossa ne olisi-

vat kaunistuksena.

Naapurille. Miksi tukit pari viik-

koa sitten postilaatikkooni tyhjän 

muovikassin jossa vielä nimitel-

tiin hulluksi... nim. ei kivaa.

Hankalia nuo korkeat jalaka-

käytävien reunukset kun uuden 

autoni matala keula ottaa niihin 

kiinni, pahaa jälkeä tulee kun ei 

muista varoa. Kaikki esteet pois 

ja tiet siliäksi.

Korjaus. Edellisessä lehdessä 

luki Jaakobin myyneen esikois-

oikeutensa. Eesauhan se myi 

Jaakobille esikoisoikeutensa 

hernekeitosta.

Itämailla on tuo kissa ongelma 

vierasta. Koirat ja kissat juoksen-

televat vapaasti, ainoastaan var-

tiokoirat ovat aitauksissa. Kissat 

syövät kaikki ruuan tähteet. Ei 

tule rottia, eikä hiiriä, kun kissat 

ja koirat syövät ravintoloidenkin 

tähteet.

Onko kaupungin määrärahat 

loppu ku ei oo vara lanata pi-

disjärven uimarannan tietä? Ps. 

pakoputket mutkalla.

Heti, kun joku pankki aloit-

taa uudelleen listat ylioppilaille 

vaihdan pankkia ja tuon jonkin 

verran rahaakin tullessani. Tu-

keehan pankit urheiluakin ym. 

miksei tällä tavoin nuoria? Näin 

tekevät ympäristökunnatkin. 

Rahaa nuoret tarvitsevat, ei ylen 

määrin ruusuja.

Kiitos kaupungille hernekeitto-

päivästä, loistava ohjelma, hyvä 

tapahtuma, kuka oli näin fi ksu 

promoottori. Keiton kanssa oli 

rieskat, juustot, mehut, ei pelkkä 

keitto niinkuin kansanedustajien 

toritapahtumissa. Ja mikä ihana 

tunnelma. Kyllä me nivalalaiset 

ollaan mukavia... Lisää tällaista!

Nivalan kaupungin avointa tie-

dottamista valtuuston pj:n suulla: 

velkaa on riittävästi ja reporaho-

ja tallessa merkittävä määrä nim. 

Ota siitä selvää.

Leipää ja sirkushuveja kansal-

le! Sillä sitä on ennenkin asiat 

hoidettu.

KP. 24.5. Veikko hyvä, Pro Ni-

vala esittää ainoastaan faktoja 

eikä esim. Kärsämäen ja Niva-

lan kuntaliitosta eikä runkovie-

märihanketta, joista ei ole ainut-

takaan todisteellista taloudellista 

laskelmaa. Ne ovat kyseenalaisia 

investointeja.

Oliha nivala ku kaupunki viime 

keskiviikkona, ois aina tämmöstä 

hulaa, markkinat ja kaupunkita-

pahtuma tosi mahtavaa kiitos. 

Voisko joku järjestää usiammin, 

ei 140 vuojen välein. 

Kaikki lapset tykkää luontojaan 

eläimistä ja luonnosta, jos pi-

tää pahasti tai lyö on jotenkin 

luonnotonta sekä vaikeuksia 

tievossa myöhemmin  tai kotoo 

opetettu.

Saisko uimarannalle muutaman 

penkin. 

Koululaisten kesätyöpaikkoihin 

on valittu seuraavat henkilöt: Au-

tio Toni, Eskola Kirsi, Haapanen 

Jonna, Hosionaho Miika, Hyväri-

lä Jenna, Isoniemi Heikki, Jaakola 

Joonas, Jormalainen Erja, Junttila 

Miikka, Kaarlela Mari-Pauliina, 

Karvosenoja Tea, Kemell Niina, 

Kiviniemi Anne, Kiviniemi Ma-

tias, Korkiakoski Kimmo, Koski 

Satu, Koutonen Markus, Kum-

pumäki Arla, Lappalainen Jan, 

Lasanen Matti, Laukka Mirva, 

Laurila Emilia, Liikanen Evelii-

na, Linna Linda, Nivala Joonas, 

Nuolioja Elina, Nybacka Terhi, 

Ohtamaa Elina, Palola Marketta, 

Parkkinen Samuli, Pekkala Nii-

na, Pelo Elina, Päivärinta Katja, 

Rautaoja Elisa, Riuttanen Ville, 

Ruostetsaari Pauliina, Saarenpää 

Kaisa, Saartoala Elias, Sarja Jo-

hanna, Seppälä Jenni, Sistonen 

Anna-Kaisa, Suihkonen Ossi, 

Tyhtilä Tapani, Valtanen Kaisa, 

Vierimaa Mikko, Vähäaho Pek-

ka, Vähäsöyrinki Ari, Vähäsöy-

rinki Niina.

Kaupungin kesätyöntekijät
on valittu

Työnjohtaja, toimistosihteeri, 

myyntineuvottelija, johtava 

maatalouslomittaja, perhepäi-

vähoitajia, hitsaajia, teollisuus-

putkiasentaja, kosmetologi, 

psykiatrian sairaanhoitaja.

Työvoimakoulutus

Yrittäjän ammattitutkinto, hit-

saajan pätevöitymiskoulutus, 

kone- ja metallialan perus-

tutkinto (koneistus), kone- ja 

metallialan perustutkinto (le-

vyseppä-hitsaaja), koneistajan 

ammattitutkinto (cnc-koneis-

tus), levytekniikan ammatti-

tutkinto, hitsaajan ammattitut-

kinto, puualan perustutkinto, 

puusepänalan ammattitutkinto 

/ puutuotteiden valmistus, 

puusepänalan ammattitutkin-

to CNC/CAD/CAM, teollisen 

pintakäsittelijän ammattitutkin-

to / puutuotteiden pintakäsit-

tely, metallialan valmentava 

jakso - metallin perustiedot ja 

taidot, metalli- ja rakennus-

alan ammattitaitokartoitus, 

työturvallisuuskorttikoulutus, 

tulityökorttikoulutus.

MAANANTAI: Pyttipannu, 

kaali-tuorekurkku-mandariini-

salaatti.

TIISTAI: Jauhelihakastike, spa-

getti, tuoresalaatti. 

KESKIVIIKKO: Tonnikalakiusa-

us, punajuurisuikale, raejuusto.

TORSTAI: Jauhelihapihvit, muu-

si, porkkanaraaste.

PERJANTAI: Lihakeitto, 

ruispalat.

SUNNUNTAI 27.5. : Pala-

paisti, perunat, perunasalaatti, 

puolukkakiisseli.

MAANANTAI: Makkarakasti-

ke, perunat, vihannessekoitus, 

kiinankaali-porkkanasalaatti, 

raparperikiisseli.

TIISTAI: Kalapihvit, peru-

nat, lemon-kastike, punajuuri, 

punaherukkakiisseli.

KESKIVIIKKO: Kinkkuperu-

navuoka, kaali-tomaatti-anan-

assalaatti, mansikkakiisseli.

TORSTAI: Jauhelihapihvit, pe-

runat, kastike, hedelmäinen kii-

nankaalisalaatti, ananaskiisseli.

PERJANTAI: Kirjolohikiu-

saus, punajuuriviipaleet, 

kesämarjahyytelö.

LAUANTAI: Kaalipata, puoluk-

kasose, mandariinikiisseli.

SUNNUNTAI: Chigetti, pe-

runat, kastike, perunasalaatti, 

boysenmarjakiisseli. 
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Kirkon hautausmaalla oli viime 

tiistaina juhlava tilaisuus, kun 

100-vuotisjuhliaan viettävä edus-

kunta muisti edesmenneitä pu-

hemiehiä seppeleenlaskulla. Pre-

sidentti Kyösti Kallion haudalle 

seppeleen laskivat Nivalasta kol-

me kautta kansanedustajana ollut 

Väinö Raudaskoski sekä hallinto-

valiokunnan puheenjohtaja, kan-

sanedustaja Tapani Tölli.

Eduskunnan muistoseppeleis-

tä yhdeksän laskettiin Hietanie-

men hautausmaalle ja kymmenen 

eri puolille Suomea haudatuille 

puhemiehille. Kaksi puhemiestä 

on haudattu ulkomaille: Kullervo 

Manner Venäjälle ja Oskari Tokoi 

Yhdysvaltoihin.

Nivalan tilaisuus alkoi puhal-

linmusiikkiesityksellä ja lopuksi 

veisattiin virsi Sun kätes Herra 

voimakkaan. Presidentti Kyösti 

Kallion sukulaisia ja hänen työ-

tään kunnioittavia kansalaisia oli 

kokoontunut seppeleenlaskuti-

laisuuteen runsaasti.

Tilaisuuden jälkeen oli kahvi-

tilaisuus  seurakuntakodilla.

16 kertaa 
puhemiehenä

Juhlatilaisuudessa puheen 

piti kansanedustaja Tapani Töl-

li. Hän kertoi, että Kyösti Kallio 

oli 16 kertaa puhemiehenä, jota 

määrää kukaan ei ole ylittänyt. 

Olosuhteiden epävakaudesta 

johtuen osa kausista oli joskus 

lyhyitä. Lisäksi Kyösti Kallio on 

ollut kymmenen kertaa ministe-

rinä, joista neljä kertaa pääminis-

terinä ja myöhemmin tasavallan 

presidenttinä. 

- Hän on sotien jälkeisen en-

simmäisen ajan merkittävin ja 

vaikutusvaltaisin parlamentaa-

rikko, Tölli sanoi.

- Kyösti Kalliosta voi sanoa, et-

tä hän oli sydänjuuriaan myöten 

parlamentaarikko, demokraatti ja 

kansanvallan kannattaja. Hän oli 

myös laillisuusmies, joka korosti 

kaikissa tilanteissa lain noudat-

tamisen tärkeyttä. "Maa on lail-

la rakennettava," oli yksi hänen 

periaatteistaan. Nämä periaatteet  

näkyivät jo varhaisessa vaiheessa. 

Säätyvaltiopäivillä hän oli innok-

kaimpia eduskuntauudistuksen 

kannattajia. "Kun laki on sellai-

nen, että kansa itse voi tuntea sen 

omakseen oikeuttavana, silloin se 

pitää sen myöskin velvoittavana," 

hän totesi toukokuussa 1906 kä-

siteltäessä uutta vaalilakia.

- Hänessä ja hänen toimin-

nassaan tulee näkyviin vuosisa-

tainen käsite, joka on vaikuttanut 

kulmakiven lailla suomalaisen 

yhteiskunnan syntyyn. Se on va-

paa talonpoika. Kyösti Kallio näki 

keskeiseksi tehtäväkseen kansan 

eheyttämisen Hän korosti että 

yhteiskuntaamme on rakennet-

tava niin, että jokainen voi tuntea 

tämän maan isänmaakseen. Tä-

män mukaisesti hän myös toimi 

ja siinä hänen merkityksensä oli 

suuri, kansanedustaja Tölli sanoi 

puheessaan.

Eduskunta muisti Kyösti Kallion puhemiestyötä

Ex-kansanedustaja Väinö Raudaskoski ja kansanedustaja Tapani Tölli laskivat eduskunnan 

edesmenneille puhemiehilleen lähettämän seppeleen presidentti Kyösti Kallion haudalle.

Juhlatilaisuuteen kokoontui runsaasti yleisöä.

Kansanedustaja ja 

hallintovaliokunnan 

puheenjohtaja Tapani 

Tölli piti puheen 

seppeleenlaskutilaisuudessa.

Nivalan kaupungin asukkaat ot-

tivat kutsun kaupungin 140-vuo-

tisjuhlan merkeissä järjestettyyn 

Kansalaistapahtumaan hyvin 

vastaan. Jo hyvissä ajoin ennen 

kolmelta alkanutta tilaisuutta 

alueella alkoi liikenne vilkastua ja 

tapahtuman aikoihin lähialueen 

parkkipaikat olivat täynnä. 

Telttaravintolasta päättäjät 

jakoivat asianmukaisiin varus-

teisiin sonnustautuneina herne-

keittoa, rieskaa, juustoa ja me-

hua. Ruoka ja Nivala -ilmapallot 

tekivät hyvin kauppansa. Aa-

mupäivän sadejaksokin päättyi 

sopivasti tilaisuuden alkaessa ja 

väki viihtyi aurinkoisessa säässä 

ja mukavassa tunnelmassa.

Kansalaisjuhla sai suuren suosion

Tekninen johtaja Ari Nurkkala keitonjakovuorossa.Kansalaistapahtuma kokosi runsaasti nivalalaisia kaupungintalon pihalle.
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Kuva on otettu viime sunnuntaina ry:n tilaisuudesta. Sali täyttyi etupenkkejä myöten kun Nivalan, Ypyän, Haikaran ja Korpirannan 

ry:t viettivät yhteistä kevätjuhlaa. Juhlan yhteydessä luovutettiin virsikirjat ensi syksynä koulunsa aloittaville lapsille. Lopuksi oli 

täytekakkukahvit.

Tuiskulan viime sunnuntaisis-

sa kevätmyyjäisissä oli muka-

na parisenkymmentä myyjää. 

Enemmänkin olisi mahtunut 

niin myyjiä kuin asiakkaitakin. 

- Toivotaan aktiviteetteja ja li-

sää tapahtumia, mutta näissäkin 

järjestetyissä ei ole kävijöitä, tuu-

masi eräs myyjäisiin osallistunut. 

Hämekosken muotinäytöksen ai-

kana oli viitisenkymmentä katso-

jaa, muuten oli hiljaista, vaikka 

tapahtuma kesti vain kolmisen 

tuntia. Ulkona oli poniajelua ja 

kahvio tarjosi palvelujaan. 

Rauhanyhdistyksillä kevätjuhla Kevätmyyjäiset
Tuiskulassa

Kevätmyyjäisiin saapui myös 

yllätysvieras. “Morsiamen” 

nimi ei ole tiedossa, mutta 

hauskaa näytti olevan.

Tämä koivu komeilee Karvosky-

lällä Perkkiöntien varressa.

Ympärys on mitattu 1,5 met-

rin korkeudelta, haarat lähtevät 

erkanemaan 2,5m korkeudelta.

Koko korkeus puulla on arvi-

olta 23-25m.

Ympärysmittaa vähän 360 senttiä ja risat.

Löytyykö vielä suurempaa 

puuta? Kilpailu Nivalan suurim-

masta puusta jatkuu. Voittajalle 

on luvassa paketti Reilun Kaupan 

Kahvia.

Nämä kuvat on ottanut Juha 

Riihinen.

Puun korkeudesta saa hyvän käsityksen vertaamalla tsitä 

viereiseen taloon.

Vieläkö löytyy 
isompi puu?
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Kevään juhlakausi on parhaim-

millaan ja silloin myös vaatetus-

liikkeissä on vilkasta. Nivalassa 

tarjontaa riittää jokaiselle. Täs-

sä esiteltyjen yritysten lisäksi 

vaatteita ja asusteita ja muuta 

pukeutumiseen liittyvää  löytyy 

Seppälästä, Pimarista sekä Pik-

ku-Akasta. S-Marketissa ja Hal-

pa-Hallissa on vaatetusosastojen 

lisäksi myös kenkäosastot. Ja jos 

näistä ei kuitenkaan löydy mie-

luista, Nivalassa on paljon hyviä 

ompelijoita ja Pala- ja Lanka -

liikkeestä löytyy ihania kankai-

ta, joista asun voi valmistuttaa. Ei 

kannata lähteä merta edemmäs 

kalaan, sillä Nivalan laajalla tar-

jonnalla saa kyllä puettua itsensä 

juhlakuntoon.

Station nuorten 
suosiossa
Vaateliike Stationilla on nel-

jä myymälää. Kalajoelta löytyy 

vuodesta -98 asti toiminut liike, 

Ylivieskasta kaksi liikettä ja Ni-

valasta bongaa upean trendiliik-

keen. Työntekijöitä Stationilla on 

yhteensä kahdeksan, jotka tieten-

kin kesän aikana tuplaantuvat.

- Nivalassa ollaan liikettä pyö-

ritetty nyt viisi vuotta, ja kauppa 

käy kovasti. Nuoret ovat löytäneet 

liikkeemme ja nykyään pystyy 

myös meidän omien kotisivujen 

kautta seuraamaan uudet kuosit 

ja mallistot vaatteista, kertoi Sta-

tionin omistaja Milla Pennala.

- Järjestämme paljon muoti-

näytöksiä ja sillä tavalla markki-

noimme liikettämme. Kalajoella 

olemme pitäneet isompia muo-

tinäytöksiä, mutta vähän aikaa 

sitten  pidimme  myös Nivalas-

sa. Meillä on enimmäkseen nuo-

rille ja nuorekkaille suunnattuja 

vaatteita, eli joka lähtöön löytyy, 

kuten juhlaan ja arkeen. Myös 

kenkiä meiltä saa ostettua. Tu-

nikat ovat kyllä tällä hetkellä vii-

meisintä muotia, myös pillifarkut 

ja yleensä kaikki sellainen 60-lu-

vulta henkivää, Milla opasti.

Aikuisten vaatteita 
Hämekoskelta
Hämekosken Pukimon uudiste-

tusta liikkeestä löytyy monen-

laista vaatetta aikuisille miehil-

le ja naisille. Liikkeessä tehtiin 

omistajan vaihdos ja yrittäjänä 

on joulukuusta lähtien ollut ni-

valalainen Hilkka Laurila.

 - Hyvin on lähtenyt liike 

menestymään ja asiakkaat ovat 

ottaneet meidän innostunees-

ti vastaan. Olemme aika paljon 

muuttaneet vaatetusta, linjat ovat 

nuorekkaampia ja nykyaikaisia. 

Erityisesti olemme panostaneet 

kookkaisiin ja nuorekkaisiin ai-

kuisiin. Vaatetuksessa kokojakin 

löytyy 42-62 numeroihin saakka. 

Löytyy  esimerkiksi: juhla-asus-

teita, farkkuja ja t-paitaa. Mies-

ten puvut meillä on päätuotteena 

täällä liikkeessä, kertoili Hilkka. 

Liivivalikoima on myös todella 

niin kattava, jollaista ei Nivalassa 

toista ole ja kokojakin löytyy run-

saasti, Hilkka Laurila esittelee.

Nivalasta löytyy upeaa

Anne-Mari Kiviahde esittelee

Hilkka Laurila ja kesäapulainen Annika Silvola ovat tyytyväisiä kattavaan liivivalikoimaan.

Anna Korkiakoski pitää Kupari-Kenkää yhdessä Marja Poikkimäen kanssa.
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Kupari-Kengässä 
käydään 
kauempaakin

Kupari-Kengässä kannattaa käy-

dä tutustumassa, jos ei vielä ole 

sinne ehtinyt. Jo kolme vuotta si-

tä pyörittäneet Marja Poikkimä-

ki ja Anna Korkiakoski kertovat 

että asiakkaita riittää hienosti 

muualtakin kuin Nivalasta, esi-

merkiksi ylivieskalaiset ja haapa-

järviset ovat liikkeen löytäneet. 

Tänä päivänä muotia on monta ja 

makuja kauheasti, joten valikoi-

mankin pitää olla sen mukainen. 

Täältä löytyy lapsesta aikuiseen 

makuun kengät.

- Meillä on täysi kenkäkaup-

pavalikoima käyttökengästä 

juhlakenkään. Myös ortokenkiä 

löytyy sairaille jaloille, eli leveät 

lestit löytyy, kertoi Marja. Kupa-

ri-Kenkä satsaa erityisesti laa-

tuun ja nahkaa käytetään paljon. 

Myös laukut, vyöt ja suutaripal-

velut pienissä määrin saa tästä 

liikkeestä. Isommat korjaukset 

ja työt käytetään Kupari-Kengän 

toimesta Ylivieskassa suutarilla.

Modesty jo 
kymmenvuotias
Kesällä tulee huikeat kymmenen 

vuotta täyteen vaateliike Modes-

tyllä Nivalassa. Modestyn hyvän 

vaatevalikoiman maine on eh-

tinyt kymmenessä vuodessa ta-

voittaa useamman paikkakunnan 

ihmiset. 

-Paljon käyvät muualta asi-

oimassa meillä ja hyvin kauppa 

käy, kertoi Modestyä pitävä An-

ne-Mari Kiviahde. 

Laajaan valikoimaan kuuluvat 

miesten, naisten ja lastenvaatteet. 

Lastenvaatevalikoima on todella 

ilo silmälle, sillä Nivalassa ei ole 

erikseen mitään vastaavaa liiket-

tä. Muodin suuntauksesta tällä 

hetkellä Anne-Mari kertoi, että 
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 Milla Pennala on pitänyt vaateliike Stationia Nivalassa jo viisi vuotta.

Modestyn valikoimaan kuuluvat myös lastenvaatteet.

Miesten pukuja löytyy moneen makuun ja kokoon. Kupari-Kengän laajasta valikoimasta löytyy sopivat jalkineet 

jokaisen jalkaan.

 mustavalkoista muotia.

nyt käytetään tosi paljon hameita 

ja väreistä ovat erityisen suosittu-

ja musta ja valkoinen, joka tosi-

aan näkyy vaatteissakin. Vaatteet 

ovat naisellisia ja vöillä voidaan 

korostaa ja koristaa vyötäröä. 

Laskostuksia, silkkiä ja tylliä 

käytetään asusteissa paljon. Myös 

rypytys ja rikottu leikkaus näkyy 

vaatteista.

Katja Kokkoniemi

muotia jokaiselle



10

Helatorstaina järjestettiin Sarjan-

kylän entisen ala-asteen maastos-

sa  airsoft  -turnaus eli peli jossa 

ammutaan muovikuula-aseilla 

maastossa toisia pelaajia. Panok-

sen lentovauhti on noin 100 m/

sekunnissa, joten osuma tuntuu 

hyvien varusteidenkin läpi. 

Nivalan nuorisovaltuusto toi-

mi järjestäjänä yhdessä nuoriso-

toimen kanssa. Aamulla satoi ja 

sää oli kylmä, mutta se ei haitan-

nut innokkaita pelin harrastajia. 

Paikalle oli kokoontunut lähes 

neljäkymmentä 11-32 vuotiasta 

nuorta Nivalasta, Pyhäjärveltä 

ja Haapavedeltä. Metsätilaa oli 

pelaajille käytössä noin 12 heh-

taaria. Peli on todella mielenkiin-

toinen ja hauska. 

-Ennen ei ole Nivalassa tällais-

ta isomaa tapahtumaa järjestetty. 

Peli säilyy paljon mielenkiintoi-

sempana, kun vastassa on isom-

pi määrä pelaajia, kertoi nuoriso-

työntekijä Sanna Palosaari. 

Pelaajat harrastavat yleensä 

vapaa-ajallaan airsoft in pelaa-

mista pienemmissä porukoissa. 

Turnaus alkoi peliä johtavan Hil-

tusen Anssin infolla, jossa käy-

tiin läpi pelin säännöt pelaajien 

kanssa. Paikanpäällä myytiin 

pelaajien aseisiin kuulat. Kuu-

lat ovat hyvin luontoystävällisiä, 

sillä ne hajoavat maastoon 4-9 

kuukaudessa.

Pelin säännöistä

Tapahtumassa saa käyttää aino-

astaan yleisesti hyväksyttyjä mas-

keja tai suojalaseja. Silmät täytyy 

olla aina suojattuna, kun peli on 

käynnissä. 

Tapahtumaan tuodaan omat 

aseet mukanaan, ja paikan pääl-

tä voi ostaa kuulat. Yleissääntönä 

pelissä on, että kun osuma tulee 

pelaajaan maastossa tai pelaajan 

varusteisiin, se eliminoi pelaa-

jan ja tämä on pelistä pois. Myös 

huudot kentällä tietävät pelin ku-

lusta, kuten peli alkaa, peli seis ja 

peli ohi. Jokainen osallistuja on 

vastuussa itsestään tapahtuman 

aikana.

Katja Kokkoniemi

Nuorisotyöntekijä Sanna Palosaari hommasi omasta takaa tilat 

pelaajien käyttöön.

Haapavetinen Antti Hiltunen 

on harrastanut Airsoft ia jo 

seitsemän vuotta ja toimi pelin 

johtajana maastossa. Kaverina 

oli Joonas Oja Nivalasta.

Pelaajat lähdössä metsän siimekseen komeat varustukset päällä.

"Sota" 
Sarjankylällä

Kalajokilaakson Kirjapaino Oy 

perustaa uuden aluelehden Raa-

hen ja Oulaisten seudun markki-

na-alueelle. Yhteistyökumppani-

na hankkeessa on Radio Pooki, 

ja uuden lehden nimeksi tulee 

PookiSanomat. Lehteä jaetaan 

torstaisin yli 30 000 talouteen 

Raahen seudulle, Pyhä- ja Sii-

kajokilaaksoon sekä Kalajoen 

kaupungin alueelle. Jakelualue 

käsittää 13 kuntaa.

Ensimmäinen PookiSanomat 

ilmestyy 14. kesäkuuta. Samalla 

Kalajokilaakson Kirjapaino Oy:

n julkaiseman RapuSanomat -

lehden ilmestyminen lakkaa ja 

sen sisältö siirtyy uuteen leh-

teen. Rapusanomien henkilöstö 

siirtyy uuden lehden palveluk-

seen, ja myös toimitilat pysyvät 

Oulaisissa.

Raahessa PookiSanomat si-

joittuu Radio Pookin tiloihin. 

Lehdelle palkataan uusi päätoi-

mittaja, jonka sijoituspaikka on 

Raahessa.

Lehtikustantajan ja paikallis-

radion kumppanuus hankkeessa 

avaa myös aivan uusia alueelli-

sia mediamarkkinointimahdol-

lisuuksia. Tavoitteena on luoda 

uudentyyppisiä lehtimainonnan 

ja radiomainonnan yhdistelmiä 

alueen yritysten käyttöön.

PookiSanomat
- uusi aluelehti

Kalajokilaakson Kirjapaino Oy:n toimitusjohtaja Alpo Ohtamaa (vas.)  ja Radio Pooki Oy:n  

toimitusjohtaja Tapio Järvelä puristavat kättä alkavan yhteistyön merkiksi.
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Kolmetoista nivalalaista hoito-

alan ammattilaista on koulut-

tautunut puolen vuoden ajan 

TunteVa -menetelmään. Se on 

dementoituvan vanhuksen koh-

taamiseen tarkoitettu koulutus, 

jonka Tampereen Kaupunkilä-

hetys on tuonut Suomeen Yh-

dysvalloista. Hoitajia Suomessa 

on koulutettu jo yli 10 vuoden 

ajan ja koulutuksen on käynyt 

läpi noin tuhat hoitajaa. TunteVa 

on validaatiomenetelmän vasti-

ne, joka on sisällöltään hieman 

laajempi.

Koulutus onnistuttiin saamaan 

Nivalaan Suomen Dementiayh-

distys ry:n projektirahoituksen 

tuella, johon Nivalan kaupunki 

antoi oman rahoitusosuutensa.

Kaikki Nivalan koulutukseen 

osallistuneet työskentelevät van-

husten parissa, joten opiskelu ta-

pahtui työn ohessa. Opiskelijoi-

den päättäjäistilaisuus pidettiin 

Mattilan Palvelutalossa keski-

viikkona täytekakkukahvien ja 

todistusten jaon merkeissä.

Opettajana on toiminut Tel-

lervo Sormunen. Hoitoalan 

ammattilaisten kouluttamisen 

lisäksi TunteVa -menetelmää teh-

dään tunnetuksi dementoituvien 

henkilöiden omaisille ja läheisille 

tarkoitetuilla luennoilla. Nivalan 

muistihoitaja Ritva Mehtälä kou-

luttautuu pitämään menetelmäs-

tä myös yleisöluentoja.

TunteVa -menetelmän käyttö 

helpottaa hoitajien kokemuksen 

mukaan heidän työtään. 

 Levottomuus tarttuu osas-

tolla, sillä jos yksi on vaikka läh-

dössä kotiin, niin kohta toisetkin 

ovat menossa. TunteVa -mene-

telmän empaattisuudella tulee 

rauhallisuus koko osastolle, eikä 

vanhusten kanssa tarvitse kinata, 

hoitajat pohtivat.

Vanhus kohdataan 
tunteiden kautta
Tellervo Sormunen kertoo, et-

tä kun ihmisen lähimuisti al-

kaa pettää, hän vetäytyy omaan 

maailmaansa. Alussa hän tietää 

sen itsekin, mikä aiheuttaa voi-

makasta stressiä.

 Aikaisemmin haluttiin, että 

muistihäiriöitä sairastava vanhus 

eläisi realismissa ja tätä päivää. 

Esimerkiksi lypsylle  tai kotiin 

vanhempiensa luokse lähtöä te-

kevälle saatettiin sanoa, että ei 

siellä ole enää navettaa eikä leh-

miäkään tai että eihän siellä koto-

na enää ole vanhempia elossa. Se 

aiheuttaa dementoituneelle vain 

hätää. Tunteva menetelmässä 

asia kohdataan tunteiden kaut-

ta. Voi kertoa, että sinä varmaan 

hoidit lehmiä mielelläsi tai että 

sinulla oli tietysti hyvä olla siellä 

kotona, ja siitä muistelemises-

ta kehitetään keskustelua. Näin 

lähtemisen tunne helpottaa ja 

olo rauhoittuu, selostaa Tellervo 

Sormunen.

 Tellervo Sormunen sanoo, 

että dementoituneen vanhuksen 

olon helpottamiseksi ”valkoiset 

valheet” ovat sallittuja. Selvään 

epärealistisuuteen ei kuitenkaan 

saa lähteä mukaan. Esimerkik-

si, jos vanhus kertoo pitävänsä 

vauvaansa sylissään, eikä siinä 

ole mitään, hoitaja tai omainen 

ei saa olla sitä siinä näkevinään ja 

mennä esimerkiksi ihastelemaan 

tai puhuttelemaan. Tellervo Sor-

munen uskoo, että aivan pohjim-

miltaan vanhus tietää asian oi-

kean laidan, mutta toimintatapa 

on keino suojautua stressiltä.

 - Dementoituneen henkilön 

vetäytyminen menneisyyden 

muisteluihin on keino selviy-

tyä. Ikääntymisen myötä kun 

näkö heikkenee, aletaan nähdä  

”sielun silmin”, kun kuulo heik-

kenee, kuullaan menneisyyden 

ääniä. Kun lähimenneisyys ka-

toaa, vanhus etsiytyy vanhoihin 

muistoihin ja näin koettaa sel-

viytyä elämän loppuvaiheesta ja 

löytää rauhan.

 - TunteVa -menetelmän avul-

la voimme päästä vanhuksen si-

säiseen maailmaan. Empatian 

avulla rakennetaan luottamusta, 

luottamus antaa voimaa, voima 

vähentää stressiä ja auttaa palaut-

tamaan hyvän olon ja onnellisuu-

den tunteen, Sormunen sanoo.

 Käytäntö on osoittanut, että 

menetelmä tuo helpotusta sekä 

hoitohenkilökunnan työhön et-

tä vanhusten levottomaan oloon. 

Vanhuksen kuunteleminen on 

menetelmässä tärkeässä osassa 

– sen myötä vanhus tuntee tule-

vansa huomatuksi ja arvostetuk-

si. Myös kosketuksella on suuri 

merkitys vanhukselle. Sormunen 

muistuttaa, että vaikka vanhus 

ei edes enää tuntisi omaisiaan, 

vierailuilla olisi hyvä käydä, sil-

lä joka tapauksessa siellä mielen 

sopukoissa herää miellyttäviä 

tunteita tutun ja läheisen ihmi-

sen läsnäolosta.

TunteVa -koulutuksen päättäjäiset

Tellervo Sormunen kävi 

pitämässä opetustunnit 

Nivalassa. - Oli helpompaa, 

että minä yksin matkustan 

tänne kuin koko tämä ryhmä 

Tampereelle.

Kolmetoista Nivalassa vanhustyön parissa toimivaa henkilöä sai todistuksen TunteVa -koulutuksen suorittamisesta.

Veronmaksajain Keskusliiton 

toimitusjohtaja Teemu Lehtinen 

varoittaa kehysriihen jälkeen, et-

tä vuodesta 2008 ei saa tulla väli-

vuosi verotuksen kehittämisessä. 

Kiireellisiä verotuksen rakenteel-

lisia korjaustoimia on toteutetta-

va suhdanteista riippumatta heti 

ensi vuonna. Tämä koskee erityi-

sesti perintöverotusta ja eläkkei-

den tuloverotusta.

- Perintöverotukseen tehtävät 

korjaukset ovat lainsäädännön 

kannalta selkeitä, joten ne on 

valmisteltava viipymättä ja pan-

tava voimaan heti vuoden 2008 

alusta, vaatii Lehtinen.

Myös eläkkeensaajien vero-

tuksen oikaiseminen uudella 

valtion eläketulovähennyksellä 

on jo hallitusohjelmassa linjattu 

muutos, joka on syytä toteuttaa 

ilman tarpeetonta viivytystä. 

Työeläkkeensaajia on turha kiu-

sata veromuutoksen lykkäämisel-

lä samalla, kun kansaneläkkeitä 

ensi vuonna joka tapauksessa 

korotetaan.

- Eläkkeensaajien verotuksen 

oikaiseminen on yksinkertainen 

rakenteellinen täsmäkorjaus, 

jonka kanssa ei ole mitään syytä 

vetkutella, korostaa Lehtinen.

Ansiotulojen verotuksessa 

taloudelliset suhdanteet ja työ-

markkinatilanne vaikuttavat 

vaalikauden aikana toteutetta-

vien veronkevennysten ajoituk-

seen ja mitoitukseen, joten niitä 

koskevat päätökset tehdään vasta 

myöhemmin. 

- Ansiotulojen veroperustei-

siin on tietysti kaikissa tapauksis-

sa vuosittain tehtävä infl aatiotar-

kistuksen lisäksi ne muutokset, 

jotka estävät verotuksen kiristy-

misen ansiotason yleisen nou-

sun vaikutuksesta. Varsinainen 

keventäminen alkaa vasta tämän 

jälkeen, muistuttaa Lehtinen.

Lehtinen pitää kehysriihen 

kurinalaista menolinjaa oikean-

suuntaisena ja muistuttaa, että 

hyvin hoidettu valtion talous 

varmistaa tukevan perustan ve-

ronkevennysten jatkamiselle vaa-

likauden aikana.

- Hyvinvointiyhteiskunnan ra-

hoituspohjasta huolehditaan jat-

kossakin parhaiten hillitsemällä 

tehokkaasti valtion menojen kas-

vua ja panostamalla kannustaviin 

veronkevennyksiin.

Verotuksen korjauksia vaaditaan voimaan 2008
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2007 Partioliike täyttää 100 vuot-

ta. Minun partiotaipale alkoi 50 

vuotta sitten. Muuttaessani Otan-

mäkeen liityin serkkujeni opas-

tamana partioon. Maalla lähellä 

luontoa kasvaneena partio sopi 

minulle. Siellä sain ystäviä, oli 

hyvä henki ja hyvät tavat kunni-

assa. “Arvaa oma tilasi anna arvo 

toisellekin.” 

Se oli tyttölippukunta Kai-

Partio - tapa elää

Muistoja partiotaipaleeltani

Irene Poikkimäki

Poikien laavu.

Telttaleiri.

Irene Poikkimäki partiolaisena vuonna 1957.

nuun Katajat, Pohjantähti, var-

tiopartionimeni oli Poni. Meillä 

oli tummansininen partiopuku, 

siinä irroitettava valkoinen kau-

lus ja usein sitä piti pestä. Vyö, 

suikka ja partiohuivi. Huivilla on 

tärkeä tehtävä. Lupauksenantoti-

laisuudessa johtaja sitoo tontuille 

(sudenpentu) merimiessolmun ja 

partiolaiselle partiosolmun hui-

viin, jota saa sitten käyttää par-

tiolaisten merkkinä. Partiolai-

nen kättelee vasemmalla kädellä 

ja kunniaa tekee oikealla kädellä 

kolme sormea ohimolla. 

Partioliikkeen perustaja eng-

lantilainen Robert Baden-Powell 

taisteli Afrikassa. Siellä sotureil-

la oli kilpi vasemmassa kädessä, 

kun hän luotti toiseen, laski kil-

ven ja tervehti näin ollen vasem-

malla kädellä. Jäljittämisleikit 

tulivat myös Buurisodan ajoilta, 

kun piirityksen aikana hän kul-

ki piirittäjien ketjun läpi auttaen 

piiritettyjä. Maastoon tehtiin eri-

laisia merkkejä tikuista, kävyistä 

ja kivistä. Näillä oli omat nimet 

esimerkiksi kivi toisen päällä tar-

koitti, että “olen mennyt kotiin”. 

Ympyrä, jonka sisällä on toinen 

pienempi ympyrä -merkkiä käy-

tetään kirjoituksessa partiolaisen 

kuolemasta kerrottaessa. 

Harrastusmerkkejä suoritet-

tiin ahkerasti. Solmuja, morse-

tusta, ompelua, kenkienhoitoa, 

ruuanlaittoa, sainpa lehmien ja 

hevosenhoito -merkinkin. Ko-

tinaapurista hain todistuksen, 

samoin lastenhoitomerkinkin, 

olinhan kotiapulainen. 

Hiihtoretket nuotioineen 

pienten tyttöjen kanssa aurinkoi-

sena kevättalven päivänä olivat 

nautinto. Oma jännityksensä oli 

hiihtää kämpiltä poikien yölaa-

vulle. Olin 17 ja etenin pian var-

tionjohtajaksi. Olimme serkkuni 

kanssa 1957 Torniossa vs-kurs-

silla loppiaisen aikaan. Monta 

kävelyreissua käytiin Haaparan-

nassa hakemassa kahvia tädeille 

ja tutuille, olihan se siellä niin 

halpaa.

Juhlan kohokohtia

Partio täytti silloin 50 vuot-

ta, matkustimme junalla Hel-

sinkiin. Olimme juhlaparaatissa 

marssimme suurkirkon edestä. 

Paraatin otti vastaan Suomen 

partiotyttöjen johtaja Helvi Sipi-

lä. Samalla reissulla käytiin Kor-

keasaaressa ja Linnanmäellä. 

Yöpyminen piti jotenkin jär-

jestää. Kaikki eivät päässeet Kai-

san kotiin, joka oli Kaisa Kallion 

perustama yömaja. Sukulaisiin 

meni osa. Minun sisko oli Pitä-

jänmäellä lastenkodilla hoitaja-

na. Sinne vain ilmoitus että tulen 

illalla. Siitä linja-autoon ja jäin 

pois vanhan kirkon luona. Oli-

han siinä hyvät neuvot kalliit ja 

ja partiorohkeutta kysyttiin. Kun 

jäin autosta ilta alkoi hämärtää 

ja piti eräästä talosta kysyä tietä. 

Lopulta olin lastenkodin pihal-

la - yhdessä ikkunassa oli valo, 

sinne vain hiekkaa viskelemään. 

Onneksi se oli johtaja joka tiesi 

asiani, hän neuvoi talon missä 

siskoni oli yövuorossa. Väsynyt 

matkalainen sai levätä. Leirillä 

oltiin Lopen Kaartsalossa, mis-

sä oli tyttöjen leiripaikka. Teltat 

oli, myös katto ja seinät, maalat-

tia ja viltit alla ja päällä. Päiväksi 

kierrettiin seinät ylös ja kyllä tuu-

lettui. Leiriasuina partiomekko, 

matalat kengät ja satulareppu. Se 

oli ajan henki. Ihana päiväretki 

Marsalkka Mannerheimin met-

sästysmajalle. Kielot kukki kau-

niina tien varsilla.

Partiotapoja

Vartioillan päätteeksi sisaruspii-

ri. Istutaan lattialla piirissä kynt-

tilä keskellä. Luetaan pieni tarina, 

laulua myös ja iltarukous. Nous-

taan ylös, laitetaan kädet ristik-

käin rinnalle vasen käsi päälle, 

pidetään toisiaan kädestä ja sano-

taan “Hyvää yötä, Jeesus myötä, 

kiitos tästä illasta”, pyörähdetään 

ympäri vasen käsi menee pään yli 

käsistä yhä kiinni pitäen. Siitä sit-

ten lähdetään kotiin.

Poni

Näyttää vahvasti sille, että Ala-

vieskan, Nivalan, Sievin ja Yli-

vieskan  kuntien yhteisen Pe-

ruspalvelukuntayhtymä Kallio 

-hankkeen Perussopimusasia-

kirja ja hallintopäätösten val-

mistelut vaativat korjausta, kos-

ka niissä on selkeitä puutteita ja 

epäselvyyksiä.

Kuntayhtymän Perussopi-

muksessa monista puutteista 

merkittävin lienee se, että siinä 

kyllä kerrotaan peruspääoman 

muodostuvan jäsenkuntien 

pääomasijoituksista, mutta sii-

nä ei määritellä peruspääoman 

määrää, eikä sitä miten perus-

pääomasijoitukset jakautuvat 

kuntayhtymän jäsenkuntien kes-

ken. Perussopimuksessa ei esite-

tä myöskään sitä, kuka tai ketkä,  

miten ja milloin tuo peruspää-

oma ja sen jakaantuminen kunti-

en kesken  tullaan määrittämään 

ja keiden toimesta määrittelylle 

annetaan hyväksymispäätös.

Perussopimuksen muiden 

asiain kohdalla kyllä maini-

taan  se, että kuntien luovutta-

ma käyttöomaisuuden tasearvo 

kirjataan osana jäsenkuntien 

peruspääoman suoritusta, mut-

ta tämähän ei merkitse sitä, et-

tä se vastaisi tai korjaisi edellä 

kerrotun sopimuksen puutteen.

Toinen merkittävä ”moka” pe-

russopimuksessa näyttää ole-

van kuntalain 79 §:n vastai-

nen kirjaus perussopimuksen 

muuttamisesta.

Perussopimusta tulisi täyden-

tää, muuttaa ja korjata ainakin 

em. puutteiden osalta ja hyväk-

syttää tehdyt korjaukset jäsen-

kuntien valtuustoissa. Asiassa 

ei mitenkään voi riittää se, että 

johtavat luottamushenkilöt vähä-

tellen kertovat puutteiden olevan 

vain toissijaisia ja vähäpätöisiä 

asioita. Puutteissa kun ”itävät” 

riidan siemenet kuntayhtymän 

tulevaa toimintaa, tai mahdol-

lista purkautumista ajatellen.

Kuntayhtymästä tihkuneiden 

tietojen mukaan siellä valmistel-

laan myös hallintopäätöstä, jol-

la päätöksellä ja siihen liittyvällä 

sopimuksella kuntayhtymä ostaa 

talous- ja muut juoksevat hallin-

topalvelut Ylivieskan kaupungin 

perustamalta liikelaitokselta. Ko. 

päätösesityksessä vakavana puut-

teena kuuleman mukaan on se, 

että kyseistä palvelujen ostoa ei 

ole tarkoitus kilpailuttaa han-

kintalain määräämällä tavalla. 

Vieläkin vakavampi puute ko. 

valmistelussa olevassa päätösesi-

tyksessä on se, että kyseisten pal-

velujen ostopäätöksen liitteeksi 

tulevaan sopimukseen ei kirjata 

millään tavalla tai tasolla ostet-

tavan palvelun hintaa, vaan Yli-

vieskan kaupungin liikelaitos voi 

yksipuolisesti päättää sen, minkä 

verran se myymästään palvelusta 

kuntayhtymää laskuttaa. Se, että 

kuntayhtymälle varataan oikeus 

seurata laskutuksen perusteita, ei 

poista em. sopimuksen kyseistä 

vakavaa puutetta. Ei ole kuntayh-

tymän, ei Nivalan kaupungin ei-

kä muidenkaan osakaskuntien 

tai veronmaksajien etu se, jos 

asiat hoidetaan edellä kerrotulla 

tavalla.

Ennen em. palvelujen osto-

päätöstä ja siihen liittyvän sopi-

muksen tekoa hankittavat palve-

lut tulee hankintalain määräysten 

mukaisesti kilpailuttaa. Tämä 

on myös Kuntaliiton lakiasiain-

toimiston erityisasiantuntijan 

mukainen varsin yksiselitteinen 

kanta. Tuolloin voisi kilpailussa 

olla mukana esim. Nivalan kau-

punki ja muut vastaavia palvelu-

ja tuottavat tahot. Vaihtoehtona 

voi olla se, että tarvittavat em. 

palvelut tuotetaan Peruspalve-

lukuntayhtymä Kallion omassa 

organisaatiossa, jolloin kilpailu-

tusta ei tarvita.

Muuten olen sitä mieltä, että 

em. uusi organisaatio ei ole hyvä 

ratkaisu laadukkaiden peruspal-

velujen tuottamiseksi ja saatavuu-

den turvaamiseksi ja eikä myös-

kään kuntien talousongelmiin.

Heikki Häyrynen
Nivala

Kallion perustamis- ja hallintopäätösesityksessä 
olisi korjaamisen tarvetta

Lukijan ajatuksia  
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Keskiviikkona 23.5. 2007 pelat-

tiin Aittolan koululla upeassa ke-

vätillassa perinteiseksi muodos-

tunut oppilaiden ja vanhempien 

välinen jalkapallo-ottelu. Paikalle 

oli saapunut runsaasti innokkaita 

pelaajia ja katsojia. Ensimmäisel-

lä puoliajalla vanhempia vastaan 

saivat pelata kaikki oppilaat ikään 

tai sukupuoleen katsomatta. Puo-

liaika oli hienokseltaan vanhem-

pien hallinnassa, ja oppilaiden 

maalivahdin, Johannes Hank-

kilan upeista torjunnoista huo-

limatta, vanhemmat veivät en-

simmäisen puolikkaan nimiinsä 

Kimmo Palovaaran ja Veli-Matti 

Töllin maaleilla 2-0. 

Toisella puoliajalla oppilaat 

valitsivat keskuudestaan ”kuu-

mimmat” pelaajat kentälle. Täs-

tä huolimatta jakson alussa peli 

kulki vanhempien komennossa. 

Maalinteon aloitti vanhempien 

joukkueesta Keijo Tölli. Vähi-

tellen pelin hallinta siirtyi op-

pilaiden joukkueelle. Ankaran 

painostuksen päätteeksi Tuomas 

Saukonoja tasoitti puoliajan ti-

lanteeksi 1-1. Oppilaiden painos-

tus jatkui, ja puoliajan voiton 1-2 

sinetöi oppilaille kentän parhaan 

pelaajan palkinnon saanut Ant-

ti Tölli. Ottelun yhteistulokseksi 

muodostuin näin ollen niukka 

vanhempien voitto 3-2. Pelin 

jälkeen palkittiin vanhempien 

parhaana pelaajana maalivahtina 

toiminut Markus Tölli. Myöskin 

oppilaiden maalivahti Johannes 

Hankkila palkittiin hienoista 

torjunnoistaan.

Illan ohjelmassa oli myös kou-

lun maastoon sijoitettu luonto-

suunnistus, sekä vanhempain-

yhdistyksen järjestämä kahvio 

ja onnenpyörä, joiden noin 200 

euron tuotto käytetään koulun 

luokkaretkirahaston tukemi-

seen.Aittolan koulun henkilö-

kunta kiittää pelaajia, katsojia ja 

vanhempainyhdistyksen jäseniä 

onnistuneen illan järjestämisestä 

sekä Tuomo Heiskaa ammattitai-

toisesta tuomaroinnista.

Kuvat ja teksti:
Timo Alatalo, rehtori

Oppilaat ja vanhemmat
kilpasilla Aittolassa

Illan ohjelma kokosi kyläläiset koululle. Tilaisuuden tuotto käytetään koulun luokkaretkirahaston tukemiseen.

...vaikka oppilaat painostivat ankarasti.Vanhemmat voittivat jalkapallo-ottelun niukasti...
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Parhaat palvelut  

EDULLISTA 
NÄKYVYYTTÄ

TÄLLÄ SIVULLA

Ilmoitus Nivalan Viikon 
Parhaat palvelut 

-palstalla
maksaa vain 

5,50 €/viikko + alv!
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Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

YKSIÖ 38 m2, tupak., erillinen 
mh. ja oma sauna. Lähellä 
keskustaa. Soveltuu sijoitus-
asunnoksi, vuokrattu. Puh. 
050-400 7741.

MAATÄRYTIN 65 kg, käytet-
ty muutama tunti. Edullinen. 
Puh. 050-400 7740.

Uusi mönkijän kippaava PE-
RÄKÄRRY, jota myös mukana 
seuraavien lisävarusteiden 
ansiosta voi käyttää kätevänä 
käsikärrynä piharoskien ym. 
kevyeen kuljetukseen. Hinta 
130 €. Puh. 040-515 5705.

Salora TV 25", hyvä sekä vi-
deo, yht. 70 €. JENKKITUOLI 
hp. 80 €, mäntysänky hp. 20 
€, RESSUTALLI, uusi 200 €. 
Puh. 050-369 0413.

Kaunis LEIKKIMÖKKI. Puh. 08-
441180, 040-861 4352.

Harrastelijalle TERVANKEIT-
TOLAITTEET. Mukana seuraa 
pienittyjä tervaksia. Yhdellä 
keittokerralla tulee tervaa n. 
10-12 L. Hinta 50 €. Puh. 040-
515 5705.

Myydään poissiirrettäväksi 
vuolukivi leivinuuni, koko 
1,05x1,20
puh. 045-6740735 tai 
044-0504209.

AS.AUTO Burstner Fiat 2,5 
td. -92, kasetti-WC, markii-
si, kahdella pöytäryhmäl-
lä, siisti. Hp. 10.800 €. Puh. 
040-5089613.

Pojalle upea uusi 18-vaih-
teinen täysjousitettu MAAS-
TOPYÖRÄ, vain 185 €. Puh. 
044-2830794.

Nopsa-merkkinen tyttöjen 
PYÖRÄ 24", 18 vaihdetta. H. 
50 €. Puh. 046-8858066.

HEINÄNSIEMENTÄ, itävyys 94 
%. Puh. 445 368.

KUNTOPYÖRÄ 25 €. Kaunis 
käsinkudottu RYIJY: punai-
set ruusut, valkoiset kielot, 
vihreät lehdet, musta poh-
taj. Hinta 130 €/tarjoa. Puh. 
040-0531 494.

MP-KYPÄRÄ, koko 57-58. 
H. 20 €. Ajotakki Coretex, 
koko M, hinta 15 €. Puh. 
046-8858066.

NISSAN SUNNY vm. -95, 
pun., kats., kahdet renkaat, 
radio. Aj. n. 180 tkm. Puh. 
040-7047120.

Ostetaan  

Hyväkuntoinen JÄTTIT-
RAMPOLIINI ja turvaverkko. 
Yhdessä tai erikseen. Puh. 
040-7004735.

OK-TONTTI. Puh. 
044-3640223.

Halutaan vuokrata  

ASUNTOVAUNU / -auto ajal-
le 29.6.-2.7.07. Yht.otot puh. 
040-415 9924.

ASUNTOVAUNU / -auto 27.6.-
3.7. ajalle. Puh. 0400-829 
943.

Saunallinen KOLMIO Niva-
lasta. Avioparille 1.7. alkaen. 
Puh. 044-2830 794.

Halutaan vuokrata pikai-
sesti kaksio n. 50m2 (sau-
na ei välttämätön) Nivalan 
keskustasta.
Puh. 044-2681126  tai 
044-2930221.

Vuokrattavana  

Ahteelta n. 200 m2 oma-
kotitalo. Vuokra 750 €/kk. 
1 kk:n takuuvuokra. Puh. 
040-7527966.

MUMMONMÖKKI Maliskyläl-
tä, noin 65 m2. Puh. iltaisin 
050-3782 879.

Remontoitu OMAKOTITALO 
vuokrataan tai myydään. 
3 km Nivalan keskustasta. 
Vapaa 1.6.-07. Puh. 0400-
892542 tai 442092.

Sekalaista  

Tule suoraan tv-lähetykseen 
kannust. alueemme nuoria 
(Hpj., Nla, Sievi) Kultaisen 
Harmonikan fi nalisteja Ikaa-
lisiin ke. 27.6.07. Järj. yht. 
l-autokulj., jos riitt. sitovia 
ilm. 31.5. Paluu fi naalin pää-
tyttyä. H. 54 € (kulj.+lippu). 
Soita puh. 044-0468301.

Annetaan  

8-vuotias, virkku, terve PYS-
TYKORVA hyvään kotiin. Ei 
rivi- eikä kerrostaloon. Lei-
kattu narttu. Puh. 044-021 
5260.

Löydetty  

Ha. Volvon VIRTA-AVAIMET 
Kalliosaaren ja Pirttirannan-
tien risteyksestä. Toimitettu 
poliisilaitokselle.

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.

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

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

Nivalan Viikko etsii

LEHTIAVUSTAJAA
Tehtäviisi kuuluu juttujen kirjoittaminen ja kuvittaminen. Sinulla täytyy olla 

käytössäsi auto, muut työkalut ja opastuksen saat meiltä.
Tehtävät painottuvat iltoihin ja viikonloppuihin,

mutta myös päiväkeikkoja on tarjolla.

Lähetä hakemuksesi sähköpostilla
osoitteella maritta.raudaskoski@omanetti.fi .

Kattokruunun 
kokoamispesti

Kaksi ukkoa kun kattokruunua

kokoon pisti,

se oli vasta hermoja raastava pesti.

Toinen heistä yritti niitä 

kappaleita sylissään kohistaa,

ja toinen lattialla kontallaan 

ruuvaten yhistää.

Pikkuinen kuusioavain 

oli työkaluna heillä

ja sekin oli väliin karkuteillä.

Kumman silmät sen ensin näki,

hän ei ollut päissään, kuin käki.

Silmälasit oli lujasti päässä

ja tupakka tuprusi savuten suussa.

Paksut sormet kun eessä tahtoi olla,

eihän siitä hommasta 

meinannut mitään tulla.

Saata, peetä ja veetä 

ainakin ilmoille kimposi,

kun voimasanat heiltä irtosi.

Syntilista tuli niin suureksi kuvitettua,

että saavatkohan sitä enää

milloinkaan sovitettua.

Voi miksei se polla voinut jo silloin

kaupassa sanoa sitä,

että valmiiksi koottuna 

olisi pyydetty tätä.

Jälkiviisaan on turha enää vikistä,

vaikka homma olisi kuinka hikistä.

Jospa se tämäkin alkaa 

tästä vielä sujuu,

kun otetaan väliin 

miestä väkevämpi tuju.

Illan tullen ehkä 

kattokruunukin katossa loistaa,

eikä tarvi enää saata, peetä toistaa.

Sivusta seurannut

Lukijan 
runo
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