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Nimipäivät  

Sunnuntai  
2.6.2007

Kalenteri

Lukemista

Ajassa  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Terveiset maailmalta

Euroviisujen ja jääkiekon maail-

manmestaruuskisojen aikaan tu-

lee näin ulkosuomalaisena pohti-

neeksi, mitä meistä suomalaisista 

oikein ajatellaan maailmalla. 

Kerrotaanhan siitä eräässä vit-
sissäkin, että eri kansallisuuksil-
la on omanlaisensa ajattelutapa. 
Juttuhan meni suunnilleen näin, 
että suomalainen, ranskalainen 
ja saksalainen olivat kävelyllä, 
ja  heitä vastaan tuli elefantti. 
Ranskalainen rupesi välittömäs-
ti ihastelemaan elefantin nahkaa, 
ajatellen, että siitähän saisi teh-
tyä kauniita laukkuja. Saksalai-
nen veti taskulaskimen esiin, ja 
alkoi laskea, kuinka paljon tuot-
toa saisi, jos elefantin ottaisi 
kiinni, ja perustaisi eläintarhan. 
Mitä tekikään suomalainen? Oli 
hiljaa, ja mietti mielessään, että 
mitähän tuo elefanttikin minusta 
ajattelee?

Euroviisujen jälkimaininkeja 
seuratessani täällä Espanjassa, 
kävi taaskin esiin, että meistä 
on yleensä jörrikkämäinen ku-
va maailmalla. Television kom-
mentaattori kuitenkin totesi, et-
tä eihän se pidä paikkaansa, että 
pohjoisen väki on jäykkää, niin 
paljon huumoria oli festivaalien 
toteutukseen sisällytetty. Myös-
kin Espanjan viisuedustajat D 
Nash´in pojat kehuivat suoma-
laista yleisöä sympaattiseksi.

Visio lumen ja jään maasta tu-
li kyllä jälleen liiankin hyvin to-
distetuksi. Muuttaessamme Co-
centainaan asumaan vanhemman 

Suomi-visioita ja muita visioita 
Cocentainan vinkkelistä

tyttäreni uudet koulukaverit oli-
vat kovasti kiinnostuneita koulun 
ainoasta suomalaisesta, ja eräs 
kysyikin häneltä, että asutteko 
igluissa, ja mitä ihmettä te siellä 
syötte? Kohta tyttäremme saikin 
koulussa lempinimen pingviini, 
olihan hän ainoa sellaisen maan 
edustaja, jossa on pingviinejä! 
Joskus kyllä kurillamme itsekin 
lisäämme vettä myllyyn. Esimer-
kiksi mieheni tapaa vastata, kun 

joku ihmettelee, että miten siellä 
Suomen pakkasissa tarkenee, että 
kyllähän siellä tarkenee, kun vä-
lillä painii jääkarhujen kanssa! 

Yleinen visio täällä on myös-
kin kansastamme, että olemme 
kielitaitoista kansaa, ja monet 
olettavatkin, että englanti on äi-
dinkielemme, koska suurin osa 
suomalaisista taitaa englantia 
ainakin jollakin tavalla, mikä 
espanjalaisista kuulostaa tosi 

tasokkaalta. Suomen korkeata-
soinen koulutus on täällä myös-
kin hyvin tiedossa, ja moneen 
kertaan ollut esillä television 
uutisissa.

Formulakisat osaltaan ovat 
tuoneet Suomea esille nyt Fer-
nando Alonson menestyessä. 
Monesti sunnuntaisin käym-
mekin kovaa kisa espanjalais-
ten kanssa, kumpi pärjää tänään 
Alonso vai ”Raikonen”.

Julia Rantanen ja Topi -koira Cocentainan vuorilla.

Palatakseni vielä visioihin, 
näin lähetystyöntekijänä en 
malta olla pohtimatta sanaa vi-
sio myös hengellisessä mielessä. 
Sanakirjan mukaan sanalla visio 
tarkoitetaan ”näkyä, näkymää, 
mielikuvaa, haavetta”. Minun 
henkilökohtainen visioni on vi-
sio taivaasta, jonka haluan kerran 
saavuttaa, ja matkalla sinne tar-
tuttaa omaa visiota mahdollisim-
man monelle. Mikähän on sinun 
visiosi? Onko se euro, Suomi, vai 
joku muu? Sanahan sanoo että, 
”Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän 
voittaa omakseen koko maail-
man, mutta menettää sielunsa?” 
Siispä mitä hyötyä olisi ollut 
loppukädessä suomalaisellekaan 
Euroviisujen voiton uusimisesta 
tai jääkiekon mm-kullasta?

Näitä pohdiskellessa visio ke-
säisestä Suomesta alkaa vallata 
mieltä sitä mukaa kun kalente-
rista kesäloman alkuun päivät 
vähenevät…Siispä tapaamisiin 
kesäisessä Suomessa!

 
Saara Rantanen

 

Saara Rantanen on perheensä 

kanssa lähetystyössä Espanjassa 

Nivalan ja Muhoksen helluntai-

seurakuntien lähettämänä. Hän 

on syntyisin Nivalan Maliskylältä. 

Cocentaina on 11 000 asukkaan 

kaupunki Alicanten ja Valencian 

välimaastossa Espanjassa.

Kuka vierelles jää, lähihoitajan 

raportti 

Tarja Tallqvist, Elina Simonen 

Otava 2007, 223 s.

Monelta kantilta lähestyvät Tarja 

Tallqvist ja Elina Simonen van-

husasiaa kirjassaan “Kuka vie-

relles jää”. He eläytyvät vanhus-

ten asemaan hoitolaitoksissa ja 

kodeissa, tuovat esiin hoitajien 

työpaineet ja omaisten surun. 

Eduskuntavaalien alla ehdok-

kaat vakuuttivat yhdestä suusta, 

että vanhustenhoito on saatava 

kuntoon. Tarja Tallqvist oli ai-

noa, jolla on kokemusta alalta. 

Hän on tehnyt monia puhuttavia 

TV-dokumentteja, jotka yhdessä 

tämän kirjan kanssa avittivat hä-

net eduskuntaan. 

Kirja on raporttimainen si-

sältäen kuvausta yksittäisten 

vanhusten olosuhteista ja hoi-

totilanteista. Hoitajilla on salas-

sapitovelvollisuus ja siksi nimet 

on muutettu. Silti tuntuu vähän 

syylliseltä lukea näin intiimejä 

asioita. Sosiaalipornoksikin on 

joku sitä maininnut. Mutta eh-

käpä tällainen “paljastuskirja” 

on tarpeen, että nekin päättä-

jät, joilla itsellään ei ole mitään 

käsitystä hoitolaitosten arjesta, 

havahtuvat. 

Myös omaishoitajien tilanne 

on esillä. Omaisista kerrotaan, 

heidät jaetaan säälittä hyviin ja 

huonoihin. Oikein onkin, että 

ristiriitatilanteessa hoitaja puo-

lustaa avutonta vanhusta.

Pari lähes uskomatonta ta-

pausta osoittaa, että hoitajien-

kin keskuudessa on niitä, joiden 

käytös on alhaista, jopa törkeää: 

“Hoitaessaan Irmaa Tarja kuulee 

hirveästä pelosta kertovan huu-

don. Ja vielä toisenkin. Hän jättää 

Irman ja ryntää tämän huonees-

ta käytävään. Hän näkee Raijan 

kaukana toisessa päässä käytävää 

makaamassa lattialla. Satu on jal-

ka valmiiksi taakse päin vedettynä 

potkaistakseen vanhusta. - Senkin 

ämmä, kaaduit tahallasi, huutaa 

Satu. Tarja juoksee paikalle: - 

Häivy, minä hoidan Raijan, hän 

huutaa kovempaa kuin koskaan 

elämässään. Se tehoaa Satuun 

ainakin sen verran, ettei hän yri-

täkään potkaista.” 

Varsinainen kirjan kirjoittaja 

on pitkänlinjan toimittaja Elina 

Simonen. Niinpä kerronta on hän  

-muotoista. Kirja pohjautuu Tall-

qvistin päiväkirjamerkintöihin, 

joista mukana on suoria lainauk-

sia. Niistä käy selvästi ilmi mi-

ten vaikeisiin tilanteisiin hoitaja 

joutuu. Harjoittelijana Tallqvist 

joutui tehtäviin, joita hän ei lain 

mukaan vielä olisi saanut tehdä. 

Kiire ja hoitajapula pakottivat. 

Hoidettavat, esimerkiksi de-

mentikot eivät aina ole helppoja. 

Tallqvistkin joutuu kuristusyri-

tyksen kohteeksi. On suuren-

moinen asia, että meillä on vielä 

nuoria, jotka lähtevät alalle, pak-

koahan ei ole! 

Jonkin verran kirjassa valo-

tetaan Tarja Tallqvistin omaa 

elämää. Hän on mm. järjestänyt 

mielenosoituksen hoitajien pal-

kankorotuksen puolesta. 

Teksti on helppolukuista ja asi-

at kerrotaan suoraan niin kuin ne 

ovat: “Raakelin vaipat ovat virt-

sasta raskaat. Niitä on kaksi pääl-

lekkäin, ja ne painavat yli kilon. 

Vaipat laitetaan jo iltapäivällä ja 

otetaan pois vasta aamupäivällä 

kunhan ehditään. Tarja miet-

tii kauhuissaan ja kiukkuisena, 

miltä tuntuu, kun kesäkuumalla 

jalkojen välissä hautuu ja haisee 

virtsa ja usein myös ulostekasa."

Suosittelen kirjaa aina-

kin kaikille päättäjille ja alalle 

aikoville. 

Aivan niin ankeaa elämä lai-

toksissa ei ole kuin mitä päältä 

katsoen näyttäisi. Hoitajat ja hoi-

dettavat kokevat pieniä ilonhet-

kiä yhdessä ja erikseen eikä huu-

moriakaan karsasteta. Pahastikin 

muistihäiriöiset ovat tuntevia ih-

misiä ja voivat saada elämyksiä 

eri asioista. Tarja Tallqvist vie 

hoidettavansa Espoon vanhaan 

kirkkoon. “Kirkko on aivan tyhjä. 

Naiset kävelevät sisään ja istahta-

vat ensimmäiselle riville. He ovat 

ihan hiljaa. Joku soittaa urkuja. 

Linda ottaa Tarjan käden omaan-

sa ja hymyilee. He sytyttävät vie-

lä kynttilän ja lähtevät. Tarja on 

täysin kauniin yhteisen hetken lu-

moissa. He istuvat muutaman ki-

lometrin ajan hiljaa Tarjan autos-

sa matkallaan dementiakotiin ja 

sitten Tarja kysyy, eikö Lindankin 

mielestä Espoon kirkko ole kaunis. 

- En tiedä, en ole koskaan ollut 

siellä, vastaa Linda".

Raija Raudaskoski

Eihän se ole 
robotti!  

Sunnuntai: Orvokki, Viola.

Maanantai: Toivo.

Tiistai: Sulevi.

Keskiviikko: Kustaa, Kyösti, 

Kustavi.

Torstai: Suvi, Roope, Robert.

Perjantai: Salomon, Salomo.

Lauantai: Ensio.

1. Minkä eläimen hahmossa 

hindulaisten Hanuman-jumala 

esiintyy? 

2. Mihin kalaheimoon kuuluvat 

kolja, seiti ja made?

3. Miltä saarelta on reggae mu-

siikki lähtöisin? 

4. Minkä intiaaniheimon päällik-

kö oli Istuva Härkä? 

5. Mikä oli Helsingin Tuomiokir-

kon alkuperäinen nimi?

Vastaukset sivulla 4.

Nyt iloiten laulakaa Herralle,

kohottakaa hänelle riemuhuuto,

hän on meidän turvakalliomme.

Tulkaa hänen kasvojensa eteen 

ja kiittäkää, virittäkää hänelle 

riemuvirsi!

Tulkaa, kumartukaa maahan,

polvistukaamme Herran, Luo-

jamme, eteen.

Hän on meidän Jumalamme

ja me hänen laitumensa lampaat,  

joita hänen kätensä kaitsee.

Ps. 95: 1-2, 6-7

Ajatus  

Sunnuntai 3.6.

Pyhän Kolminaisuuden Päivä

Jos teet rajusti työtä kahdeksan 

tuntia päivässä, voit päästä po-

moksi ja saat tehdä kaksitoista-

tuntisia päiviä.

Robert Frost



3

Entinen Anttilan Raija Veelan-

ninpuhdosta, eli nykyinen rou-

va Kallio kutsuu kokoon entisiä 

lapsuudenystäviään, sukulaisia 

ja työkavereita Nivalan sairaalan 

harjoitteluajalta joskus 1960-lu-

vun vaiheilta. Raija haluaa olla 

avoin ja kertoa ystävilleen, mitä 

hänen elämässään on tapahtu-

nut ja mitä tänään kuuluu hänen 

henkilökohtaiseen elämäänsä. 

Elämän- ja avioliittokriisien jäl-

keen hän on löytänyt henkilö-

kohtaisesti omaan ja perheensä 

elämään sellaisen kestävän poh-

jan ja oikean ilon ja haluaa sitä 

julistamalla olla tuomassa myös 

uskoa ja toivoa kaikille ystävil-

leen ja lähimmäisilleen myös 

Nivalassa. 

Raija Kallio muistelee lämpi-

mästi omaa lapsuudenkotiaan 

ja kasvuympäristöään Veelan-

ninpuhtoa. Raija kuului siihen 

sota-aikaiseen sukupolveen, jo-

ka eli lapsuutensa sota-ajan pe-

lokkaina ja taloudellisesti vai-

keina aikoina. Lapsia oli paljon 

joka talossa ja töllissä. Elämässä 

ei ollut paljon aineellista hyvin-

vointia, mutta oli virikkeitä. Joka 

mökissä oli vähän karjaa ja peltoa 

ja elettiin luontaistaloutta.

Lasten piti osallistua töihin, 

mutta oli vapaa-aikaakin. Pojat 

urheilivat ja samoilivat metsäs-

sä. Tytöillä oli oma porukkansa ja 

ja rintta-pelinsä. Käytiin Vepsun-

lahdessa uimassa ja keräämässä 

kulleroita. Marjoniemen koulun 

oppilaista puolet oli Veelannin-

puhdosta, vaikka koulupiiri oli 

laaja. Lasten piti aikuistua ja 

lähteä kotoa. Vanhimmat ensin 

etelään ja Ruotsiin. Nuoremmat 

perässä. Vain harvalla oli mah-

dollisuus koulunkäyntiin kotoa 

käsin. Opiskelut on suoritettu 

monen osalta vasta aikuisopis-

keluna. Ainoa perintö kotoa oli 

saatu ahkeruus, rehellisyys ja ju-

malanpelko. Niillä eväillä täytyi 

lähtevän pärjätä ja hyviä eväi-

tä ne olivatkin myöhemmissä 

elämänkoettelemuksissa. 

Raijankin tie vei mutkien 

kautta Keravalle ja avioliittoon. 

Uutta omaa kotia perustettiin ja 

tehtiin töitä. Elämä ei aina me-

ne niin kuin on haaveillut ja jos 

ei ole kestävää pohjaa, niin mo-

nen nuoren koti on hajonnut ja 

elämänhalu kadonnut toivotto-

muuteen ja turtumiseen. Kuilun 

partaalla Raija löysi elämäänsä 

pitävän otteen henkilökohtaisen 

uskon kautta, joka on kantanut 

ja tuonut iloa ja toivoa elämään. 

Raija asuu myös erikoisella ta-

valla suurta omakotitaloa, jossa 

saman katon alla asuu myös kah-

den lapsen perheet. Yhteistä heil-

le kaikille on hengellisen kodin 

perinnön lisäksi myös musiikki. 

Raijan ja Jorman lisäksi lapset 

puolisoineen laulavat. Taivas-

tie-lauluryhmä esiintyy myös 

Nivalan helluntaiseurakunnan 

kesäjuhlissa 9-10 kesäkuuta. 

Raija toivoo ystävät ja tutut eri-

tyisesti Nivalan lukiolle lauantai-

iltana klo 19.00 ja sunnuntaina 

klo 11.00  Helluntaiseurakunnan 

rukoushuoneelle.

Partio - tapa elää Irene Poikkimäki

Partiotaival jatkuu...
1960 luvulla tuli perhe ja muutto 

Pohjois-Karjalaan Uimaharjuun. 

Lasten tullessa sudenpentuikään 

(7 vuotta), paikkakunnalla toimi 

partio. Ei muuta kuin sinne ja it-

se johtokuntaan ja pienempien 

ryhmäjohtajaksi.

Partiolaiseksi 10-vuotiaana, 

7-10 hengen vartio, jonka var-

tionjohtaja on vain pari vuotta 

vanhempi. Vartio on lippukun-

nan toimivin elin, johtajatasol-

la vastuu painaa ja vie joskus 

yöunetkin. 

Seurakunta antoi toimitilat Ui-

maharjun kirkon alakerrassa oli 

partiokolot, pojilla pommisuoja 

ja tytöillä sopivan pieni huone. 

Seurakunnan nuoriso-ohjaaja, 

tosi pätevä ja aina mukana. Va-

rainhankintaa: laskiaisrieha, vap-

pukukkamyyntiä, arpajaisia, pa-

perinkeräys, adventtikalenterit, 

joulumyyjäisiä, lastenkaitsenta 

ja partiopukit olivat kysyttyjä. 

Kymmenen vuotta vilkasta 

toimintaa ja tammikuussa 1984 

tytöt ja pojat yhdistyi yhdeksi 

lippukunnaksi “Vaarojen sis-

kot ja veikot”. Siinä rytäkässä 

suostuttelivat lippukunnanjoh-

tajaksi. Jäseniä oli liki 200. Huh 

huh! Tämän vilkkaan toimin-

nan mahdollisti pätevät nuoret 

partiojohtajat. Enossa oli lukio 

ja näin ollen nuoret pysyivät 

paikkakunnalla. Ei voi muuta 

kuin ihailla sitä nuorten reipas-

ta toimintaa. Siinä laulu raikui, 

joskus PT-kisoissa sotilasteltassa 

sai kuulla yli puolen yön jostain 

makuupussista “ Kansalaiset, 

med började”. Nuorethan jaksaa 

ja nuoriin saattoi luottaa yli sata 

prosenttisesti. Partiopuvuksi oli 

kehitetty partiopaita, tummansi-

ninen nahkavyö, joka on pysynyt 

samana. Soljessa partiojohtoaja-

tus “ole valmis”, päähine oli bas-

keri, huivi oli lippukunnittain eri 

värinen. 

Toimintaa ja 
tapahtumia

Talvi ei jähmetä partiolaisia. 

Viikottaiset vartiokokoukset ko-

lolla seurakunnan tiloissa, mut-

ta ulos luontoon on mieli. Pojat 

ottivat metsäsukset, ahkioihin 

sotilasteltta ja kamina ja suora 

suuntaus metsän siimekseen. 

Sinne metriseen hankeen kovan 

ähellyksen jälkeen nousi teltta ja 

savu tuprusi kaminan piipusta. 

Aina sattuu ja tapahtuu, liian vik-

kelä johtaja ehätti päänuppinsa 

kirveen eteen, avohaava päässä. 

Ensiapua tositilanteessa ja lääkä-

riin. Hyvät arvosanat sitomisesta 

ja homma jatkui. 

Hiihtovaellus

Pohjois- Karjalan mainiossa 

maastossa. Pakkasta 20 astetta, 

pehmeää lunta noin 80 cm. Ret-

kestä opittua,  eräsukset hyvät, 

nahkasaappaat - vaikkakin isot - 

olivat parhaat, vaatetta järkevästi, 

mainio oli lammasturkki kipinä-

mikolla, havulaavu hyvä.  Muo-

visen suksen varakärki tarpeelli-

nen. Ainutkertainen kokemus oli 

se retki ja minä olin mukana.

Poni

Kettuvartion sotilasteltta.

Sudenpentujen retki. Taustalla jutusarjan kirjoittaja Irene 

Poikkimäki. - Tuosta partiotoiminnastako lie jäänyt suuri 

mielenkiinto luontoon ja siellä liikkumiseen.

Runsas luonnossa liikkuminen kuuluu partiotoimintaan. Tässä 

ollaan lähdössä laavulta.

Anttilan Raija kutsuu ystäviä ja sukulaisia

Sinäkin voit löytää kesäjuhlat Nivalassa

Lauluryhmä Taivastie on esiintynyt vuosikaudet eri puolilla Suomea Raijan ja Jorman johdolla.
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Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

1. Apinan.

2. Turskakaloihin.

3. Jamaikalta.

4. Siouxien.

5. Nikolainkirkko.

Katja Pällijeff 

on valmistunut taiteen maiste-

riksi 25.5.-07 Taideteollisesta 

Korkeakoulusta elokuvataiteen 

osastolta.

Valmistuneita  

Toukokuun säätilastoja
SUNNUNTAI: Chigetti, pe-

runat, kastike, perunasalaatti, 

boysenmarjakiisseli.

MAANANTAI: Liha-porkkana-

kastike, perunat, kaalipuoluk-

kasalaatti, aprikoosikiisseli.

TIISTAI: Silakkapihvit, muusi, 

punajuuri-raejuustosalaatti, 

appelsiinikiisseli.

KESKIVIIKKO: Broiler-pe-

runasuikalelaatikko, porkkana-

raaste, ananaskiisseli.

TORSTAI: Sianlihakastike, 

perunat, kiinankaali-persikka-

salaatti, marjakiisseli.

PERJANTAI: Hernekeitto, juus-

to, ohukaiset ja hillo.

LAUANTAI: Uunimakkara, 

muusi, kaali-tomaatti-karta-

nosalaatti, ruusunmarjakiisseli.

SUNNUNTAI: Karjalanpais-

ti, perunat, italiansalaatti, 

luumukiisseli.

Liikunnan ja terveystiedon leh-

tori (tyttöjen), liikunnan lehtori 

(poikien), johtava maatalous-

lomittaja, putkiasentaja, metal-

lityöntekijä, seripainaja, varas-

totyöntekijä, palveluvastaava / 

siivooja, kosmetologi, psykiatri-

an sairaanhoitaja, sairaanhoitaja, 

lähihoitaja.

Työvoimakoulutus

Yrittäjän ammattitutkinto, Hit-

saajan pätevöitymiskoulutus, Ko-

ne- ja metallialan perustutkinto, 

koneistus, Kone- ja metallialan 

perustutkinto, levyseppä-hitsaa-

ja, Koneistajan ammattitutkinto 

- CNC-koneistus, Levytekniikan 

ammattitutkinto, Hitsaajan am-

mattitutkinto, Puualan perustut-

kinto, Puusepänalan ammattitut-

kinto / puutuotteiden valmistus, 

Puusepänalan ammattitutkinto 

CNC / CAD / CAM, Teollisen 

pintakäsittelijän ammattitut-

kinto / puutuotteiden pintakä-

sittely, Metallialan valmentava 

jakso - metallin perustiedot ja 

taidot, Metalli- ja rakennusalan 

ammattitaitokartoitus, Työtur-

vallisuuskorttikoulutus, Tulityö-

korttikoulutus, Taloushallinnon 

ammattitutkinto.

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
Miten kannattaa sulkea homees-

ta vapaita, vajaakäytössä olevia 

kouluja. Oppilaiden kuljettami-

nen näihin olemassa oleviin kou-

luihin pitäisi olla taloudellisesti 

järkevintä. Sen sijaan rakenne-

taan miljoonilla uusia kouluja. 

Meneekö politikointi taas järjen 

edelle.

Miksi yhteislistat ovat vain yli-

oppilaille, eikä myös ammattiin 

valmistuneille? Ylioppilastodis-

tushan on vain välietappi, ei sen 

enempää. Miksi heidän pitäisi 

olla paremmassa asemassa? On-

neksi pankit ovat tämän jo hok-

sanneet lopettaessaan yhteislis-

tat! Ylioppilas.

Suomi maksaa englannille joka 

vuosi 112 miljoonaa euroa. Vuo-

sina 1995-06 aikana unionille 

maksettiin 3 mrd... 134 miljoo-

naa eur on erotus palautetuista 

tuista. Tiedot www.valtionva-

rainministeriö.fi .

Sinulle, jolta oli hävinnyt hauta-

lyhdyt haudoilta. Meiltä vietiin 

kokonainen yhteinen grilliko-

ta rajalta mitään kyselemättä, 

kun olimme kuukauden Ruot-

sin reissulla. Että silleen!! Eikä 

ole maksua kuulunut!! Mitähän 

seuraavaksi?

Tahdon onnitella aivan kaikkia 

viime talvena koulussa/opiske-

lemassa olleita. Se on kovaa työ-

tä nykyisin. Kesän huilin jälkeen 

jatkaan opisk., ei saa jäädä kotiin 

makaamaan, silloin ei tulev. näy-

tä hyvältä. Hauskuutta teidän ke-

sään, nim. yks. vanhempi.

Eipä ole paljon huolia kun elä-

män suurin ongelma on naapu-

rin kissa! Jospa kuitenkin jättäisit 

ilmakolla ampumisen että ei tule 

yllätyksiä.

Voisivatko Nivalan päättäjät lo-

pettaa valehtelemisen! Tilasto-

keskuksen mukaan Nivala oli 

muuttotappiokunta -39 henkeä 

v. 2006. Väkiluvun lisäys joh-

tuu syntyvyydestä, eikä mitään 

tekemistä työpaikkojen lisään-

tymisen kanssa. Ottakaa selvää 

asioista, älkääkä sokeasti kaikkea 

uskoko. Niin minä tein.

Oliha kiva lukea koulukuulumi-

sista ja vanhemp.yhd. toim. viime 

Nivalan Viikosta. Kiitos!

Harmaa iso kissa on jatkuvasti 

Kuokkatien omakotitalojen pi-

hoilla. Arvaa, oliko kiva nähdä 

keittiön ikkunaasta miten se sär-

ki linnunpesän? Ei ehtinyt hätiin. 

Mitä jos pitäisit joskus kissasi ko-

tonasi ja vaikka ruokkisit!

Sinä vanhempi naishenkilö asi-

akkaana halpa-hallissa maanan-

taina. Olipa törkeää käytöstä nyy-

siä mun kärryt kun huomasit et 

niis oli kolikko ja omissas ei... 

Vaikka oliki vaan euro mut silti 

ottaa päähän tuo nykymuoriso. 

Ja jos joku etuilee jossain jonos-

sa yleensä se on aina vanhempi 

henkilö.

Hernekeitot ja lisukkeet on mak-

settu itse verorahoilla ja keitonja-

kajat saivat täyden palkan, eivät 

he kökässä olleet.

On yksinkertaista ajatella, et-

tä lisääntyvät työpaikat = paik-

kakunnalle muutto. Pääsee 

sitä autolla töihin Nivalaan 

naapurikunnistakin.

Jok. voi olla sitä mieltä ko halu-

aa... onhan maa vapaa. Minusta 

on huippua ko vuokrakotien pi-

hat ajetaan siistiksi, kaikki sileeks 

keskustasta muutenkin ni ei tuu 

mullekaan allerkiaa... vuokrakot 

palvelu viime aikoina kiitosta 

ans., "voikukkien ystävä" kysy 

josko ne jättäs rehut sun pihaas ja 

siistis muitten pihat vain. Eihän 

ne tiijä halujas jos et sano.

Oma kehu haisee, pahimmassa 

tapauksessa se alkaa löyhkätä. 

Jopa maakuntarajan yli. Kehua 

retostellaan itseä ja vakuutetaan 

ettei ole kaapissa luurankoja. Sa-

maan aikaan käräjöidään naapu-

rikunnan puolella ja saadaan lu-

kea uusista riidoista. Nivala on 

sairastunut narsismiin, jolloin ei 

näe itsessään kuin hyvää.

Nivalan vetovoimaako lisätään 

jalkapallohallilla, missä vedetään 

voimalla (palloa)? Puhutaanko 

saman tien nosteesta ja raken-

netaan mäkihyppyhalli tai lei-

janlennätyshalli? Pilkkihallikin 

olisi poikaa! Vetovoiman vaiku-

tusta voisi myös lisätä työntövoi-

maa vähentämällä vrt. keskustan 

tieverkon kunto.

Posti voisi muuttaa ent. Spar-kau-

pan tiloihin, niin olisi paremmat 

parkkipaikat.

Te tunnetut naiset, jotka varastit-

te 29.5. aamuyöllä heinäpolulta 

grillin, tulkaa hakeen makkarat 

myös. 

Kaksi mummua kiittää Uikon 

Kuntokahvilan ystävällistä hen-

kilökuntaa ja erikoisesti reipasta 

ja asiallista nuorta miestä kulu-

neesta talvesta.

EU:n nimissä huijataan työt-

tömiä. raha vain kiertää EU:

n kautta, jolla maksetaan 

ruokatarvikkeet. 

Minua hirvittää kun pienten las-

ten ja jopa vauvojen vaatteet on 

nykyään täynnä pääkallon kuvia! 

Ei oo ihme, että lapset on levot-

tomia!! Ottakaa kantaa!

Su 3.6.  Pyhän Kolminaisuuden 

päivä klo 10 sanajumalanpalve-

lus kirkossa, saarna ja lit. V Ol-

li, kanttori L Katajala, avustaa I 

Vähäsöyrinki, J Kangas. Jumalan-

palveluksen jälkeen kirkkokahvit 

seurakuntakodissa. Klo 13.30 

Karvos-Pahkakylän diakonia-

toimikunnan. ja kyläläisten vie-

railu Kotikeskukseen (Olli). Klo 

14 Siionin virsiseurat Merja ja 

Auvo Jyrkällä Kissametsäntie 74 

( E Eerola, P Pihlajaniemi ym.) 

Klo 13  seurat Nivalan ry:llä (M 

Veteläinen) ja 18.30  seurat Niva-

lan ry:llä (M Veteläinen, J Tölli), 

kolehti toimintakuluihin.  

  

La 9.6. klo 19 Nivalan ry:n kesä-

seurat Nivalan ry:llä (S Konttila, 

K Leinonen)

Su 10.6. 2.sunn. helluntaista  klo 

10 sanajumalanpalvelus kirkos-

sa, saarna ja lit. Olli, kanttori 

Ylikoski. 

Jumalanpalveluksen jälkeen 

kirkkokahvit seurakuntakodis-

sa. Klo 12.30 seurat Nivalan ry:

llä (S Konttila, K Leinonen, K 

Tölli), klo18.30 seurat Nivalan ry:

llä (S Konttila, K Leinonen). Klo 

19 Herättäjän seurat seuratuvalla 

(S-L Kujala, L Partanen).

Diakoniatyö

Lämpimät kiitokset kaikille aut-

tajille onnistuneesta ehtoollis-

kirkkopäivästä to 24.5.2007!

 

Päiväkerhotyö

Syksyllä alkaviin päiväkerhoihin 

ilmoittautuminen on toukokuun 

aikana lapsityöntoimistoon p. 440 

328 tai lastenohjaajille kerhoissa. 

Päiväkerhoihin ovat tervetulleita 

4-6-vuotiaat.

Seurakuntakodin päiväker-

hotiloissa kesäkerhotoimintaa 

4-6-vuotiaille maanantaisin, 

keskiviikkoisin ja perjantaisin 

viikoilla 23 ja 24. Kesäkerho toi-

mii klo 10-13. Ilmoittautumiset 

lapsityöntoimistoon 

p. 440 328.

Perhekerhot          

Seurakuntakodin päiväkerho-

tiloissa avoimet ovet perheille 

tiistaisin ja torstaisin viikoilla 23 

ja 24. Avoimet ovet ovat klo 10-

15, osallistua voi oman aikatau-

lun mukaan.

Yhteisvastuukeräys  tuotti tänä 

vuonna 13.225.57 €, lämmin kii-

tos kaikille kerääjille ja lahjoitta-

jille!  Vuonna 2006 keräys tuotti 

11.826.22€.

SRK:n suviseurat Kouvolassa 

28.6.-2.7.2007. Linja-autossa ti-

laa ilman majoitusta, kyyti 50 

e/sivu. Ilm. Heikkilän Liikenne 

puh. 0400-468 529.

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. 

Perheasiain neuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pihan 

puolelta) 84100 Ylivieska. 

Kirkolliset on luettavissa myös 

Nivalan seurakunnan kotisivuil-

ta, www.nivalansrk.fi /kirkolliset 

ilmoitukset.

Seurakunnan kotisivujen osoite: 

www.nivalansrk.fi 

Sähköpostiosoite: nivalan.seura-

kunta@evl.fi   

Kastettu

Neela Tara Cassandra Korkiakos-

ki, Noora Jenny Johanna Kerä-

nen, Niilo Arvi Matias Laulumaa, 

Kaisla Loviisa Tölli, Iida Hannele 

Pelo.

Avioliittoon 
kuulutettu
Antti Ilmari Torvikoski ja Sari 

Marja Johanna Simpura.

Kuollut

Martta Mirjam Suomalainen s 

Lehtinen 92 v, Katri Liisa  Kaar-

lela 67 v.

Kirkolliset tapahtumat
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Nivalan kaupunki on toistaiseksi 

leikannut esimerkiksi katualuei-

den nurmikoita enemmän  kuin 

laki velvoittaakaan. Taloyhtiöissä 

ei aina ole selvyyttä, mistä täytyi-

si huolehtia ja kuka työn hoitaa.

- Nivalan kaupunki on  hy-

väksynyt vuonna 2002  kunnos-

sapitoluokituksen. Meillä on iän-

päivää leikattu  katualueilta n. 1 

metrin  kaistale  kadun  reunoilta  

ja  tätä  sovelletaan toistaiseksi 

ainakin  pääkatujen osalta, mut-

ta jos rahat loppuvat, niin yli-

määräisistä töistä joudutaan tie-

tysti ensiksi luopumaan, sanoo 

maanrakennusmestari Seppo 

Lohtander.

Roskien kerääminen 
puolitiehen asti
Lain ohjeen mukaan tontinomis-

tajan on huolehdittava enintään 

kolmen metrin etäisyydelle ton-

tin rajasta ulottuvan viherkaistan 

ja ojan alueella olevien roskien 

poistamisesta ja kasvillisuuden 

siistinä pitämisestä. Jos tällä alu-

eella kuitenkin on istutuksia, ne 

hoitaa kunta samoin kuin kadun 

rakenteiden kunnossapidon ko-

ko katualueella. 

Roskien kerääminen kuuluu 

kiinteistöjen omistajille aina ka-

tualueen keskilinjaan saakka, eli 

esimerkiksi vastakkain olevat 

kiinteistöt siivoavat kumpikin 

omalta puoleltaan kadun keski-

kohdalle saakka.

Muut yleiset alueet ja puis-

tot hoitaa kunta, joten kesäai-

kana nurmikot ajetaan puis-

ton ja yksityisen alueen rajoja 

noudatellen.

Lisätietoja: www.niva-

la.fi  -> tekninen -> kadut -> 

ympäristöhallinto.

Riittääkö kaupungin rahat
ylimääräiseen nurmikon hoitoon?

Tämä kuva havainnollistaa 

kunnan ja kiinteistöjen 

välistä vastuunjakoa katujen 

kunnossa- ja puhtaanapidosta.

Kunnossa- ja puhtaanapitovastuut 

kaupungin kaduilla ja yleisillä alueilla 

ovat joskus epäselviä. Kaupungin ja 

kiinteistönomistajien kesken näistä 

asioista on näkemyseroja, sillä myös 

tontinomistajalla ja tontin vuokraajalla 

on vastuunsa tiealueiden hoidosta ja 

siisteydestä. Asiaa koskevaa lakia on 

täsmennetty 1.11.2005.

Sivistyslautakunta päätti viime 

keskiviikon kokouksessaan kau-

pungin avustusten jakamisesta 

kulttuuripalveluiden, nuoriso-

palveluiden ja liikuntapalvelui-

den osalta.

Kultturipalveluiden avustuk-

sia haettiin 13.100 euron edestä. 

Kun summaan lisätään vapaa-

muotoisen yhteenliittymän ha-

kemus, summa nousee 13.220 

euroon.

Talousarviossa kulttuuripal-

veluiden avustuksiin oli varattu 

12.500 euroa. Määrärahasta koh-

dennetaan 4000 euroa Nivalan 

Nuorisoseuran, Jokilatvan opis-

ton sekä Jokilaaksojen musiik-

kiopiston yhteishankkeen Hu-

najan pisara -teatteriesityksen 

toteutukseen. Yleisavustuksina 

jaetaan 7100 euroa ja kohde-

apurahoina 100 euroa. 400 euroa 

varataan kansainvälisen kulttuu-

ritoiminnan tukemiseen.

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimen apurahat 

jaetaan seuraavasti: Kyösti ja 

Kalervo Kallion museosäätiö 

3000 e, Nivala Seura ry. 1000 e, 

Hilippa ry. 400 e, Nivalan Karja-

laiset ry 200 e, Luova Linkki ry. 

200 e, Kirjoittajayhdistys Inspis 

ry 200 e, Nivalan Puhallinor-

kesteri 400 e, Nivalan Peliman-

nit 500 e, Nivalan Sekakuoro ry 

300 e, Nivalan Mieslaulajat 500 

e, Maliskylän Sekakuoro ry 400 

e, yhteensä 7100 euroa. 

Kohdeavustukset: Luova 

Linkki ry 250 e, Eläkeläisten 

kuoro 250 e, Nivalan Puhal-

linorkesteri 300 e, Nivalan Se-

kakuoro 200 e, kaikki yhteensä 

1000 euroa.

Nuorisopalvelu

Nuorisoyhdistysten ja nuor-

ten vapaille toimintaryhmille 

tarkoitettuja avustuksia haettiin 

25 581,31 euroa. Talousarviossa 

avustuksiin on varattu 19.000 eu-

roa. Määrärahasta on varattu 10 

000 euroa 4H-neuvojan palkka-

usavustukseen. 1000 euroa me-

nee nuorisotiedotusverkkoon ja 

paikallisille nuorisoyhdistyksille 

8000 euroa.

Avustuksen saivat: Maliskylän 

Nuorisoseura ry 800 e, Nivalan 

4H-yhdistys ry. 1500 e, Nivalan 

Nuorisoseura ry 1000 e, Nivalan 

Sos. Dem. Ty. Ry 1000 e, Nivalan 

Partio ry 2500 e.

Erityisavustus: SPR Nivalan 

osasto 800 e.

Kohdeavustukset: Th omas 

Whiskey 300 e, Th e Deator 100 

e.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden erityis-, 

kohde- ja yleisavustuksia haettt-

tiin huomattavasti enemmän 

talousarviossä tähän tarkoi-

tukseen varattuun 19200 euron 

summaan verrattuna.

Avustuksen saivat: Nivalan 

Urheilijat ry 3900 e, Nivala Cow-

boys ry 2500 e, Nivalan Saukot 

ry 1100 e, Nivalan Ratsastajat ry 

400 e, Nivalan Seudun Invalidit 

ry 300 e, FC-Ysikaks ry 1000 e, 

Nivalan Pyörä-Rinki ry 200 e, 

Eläkeliiton Nivalan yhdistys 200 

e, Dynamo Team 95 100 e, Niva-

lan Kuntorimpi ry 300 e, Nivalan 

Voimistelijat ry 400 e, Nivala-Pe-

sis ry 1400 e, Nivalan Han Moo 

Do ry 300 e, Nivalan Eränkävijät 

ry 300 e, Nivalan Diabetesyhdis-

tys ry 200 e, Maliskylän alaosas-

to 300 e, Haapalan Kyläseura ry 

800 e, Karvoskylän Kyläyhdistys 

ry 200 e, Padingin alaosasto 300 

e, kaikki yht. 14200 euroa.

Kohdeavustukset: Nivalan 

Urheilijat ry 1800 e, Nivala Cow-

boys ry 1000 e, Nivalan Saukot 

ry 800 e, Nivalan Seudun Inva-

lidit ry 200 e, FC-Ysikaks ry 600 

e, Pyörä-Rinki ry 100 e, Dynamo 

Team 95 100 e, Nivalan Kunto-

rimpi ry 100 e, Nivalan Han Moo 

Do ry 100 e, Nialan Diabetesyh-

distys ry 100 e, kaikki yht. 5000 

euroa.

Sivistyslautakunta jakoi 
avustuksia

Kesäloma alkoi
Koululaiset ovat kirmanneet kesälaitumille. Perjantaina koululaiset kävivät perinteiseen tapaan 

kirkossa. Ennen kirkkoon menoa pysähdyttiin sankarihaudoille.
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www.nivalanviikko.fi 

Lue netissä!HONDA - kaikkien aikojen ostetuin nelitahtinen perämoottori.

TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

TAKUU:

4 vuotta ammattikäytössä,

2 vuotta yksityiskäytössä.

HONDA BF 5 (SBU)

995,-
(sh. 1.300,-)

HONDA PELAA VARMASTI.HONDA PELAA VARMASTI.

www.rautio.fi 

Nivalan Viikon voi lukea kokonaan 
ilmaiseksi internetissä

www.nivalanviikko.fi 
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Aittolan koulun kolmannen ja 

neljännen luokan oppilaat te-

kivät yhdessä opettajansa Rai-

ni Järvilän kanssa pyöräretken 

Patakorven tien varressa sijait-

sevalle hirvimiesten kodalle. 

Eväspuolesta huolehti Aittolan 

naisjaosto Hyvä teko, hyvä mieli 

–kampanjan innoittamana. Seu-

raavana kuvaus retkestä nuoren 

reportterin näkökulmasta:

”Aittolan koulun 3-4 –luokka 

kävi maanantaina 28.5.07 pyö-

räretkellä hirvimiesten laavulla. 

Lähdimme matkaan ruokailun 

jälkeen. Laavulle oli matkaa noin 

kuusi kilometriä. Kun saavuim-

me laavulle, meitä olivat vastas-

sa Veijo Hietala, Iida Hietala ja 

Onni Tölli. Veijo ja Onni olivat 

meidän avustajina. Kun kävelim-

me laavulle laitettuamme pyörät 

tien viereen näimme kyyn, joka 

luikerteli polun yli. 

    Sitten menimme ”laavun” 

sisään ja Onni ja Veijo sytyttivät 

tulen, jossa paistoimme makka-

raa. Onni kertoi mitä varten laavu 

oli tehty. Sitten menimme ulos ja 

Onni opetti tekemään saunavih-

dan. Onnin tekemän vihdan sai 

opettajamme Raini Järvilä. Sitten 

pari tyttöä teki seppeleitä ja opel-

le tuli päähän pari seppelettä.

    Sen jälkeen Onni teki Veijon 

kanssa pajupillejä ja hyvin kyllä 

soi. Sitten keitettiin nokipannu-

kahvit, jota en kyllä maistanut, 

sillä en ole ikinä ollut kahvin 

kaveri. Retkelle sai tuoda omia 

eväitä ja herkkuja.

    Takastulomatka oli yhtä ala-

mäkeä ja se sujui nopeasti. Moni 

jäi matkan varrelta kotiin ja kun 

pääsimme koululle meiltä loppui 

koulupäivä ja menimme kotiin. 

Matka oli hauska ja todella ki-

va ja siitä jäi monelle muistoksi 

pajupilli.”

Kirjoitti Vilma Hosio 3.lk

Oy Vesikolmion johdon voimak-

kaasti ajama Kalajokilaakson 140 

kilometriä pitkä siirtoviemäri-

hanke Haapajärveltä Kalajoelle 

ja suurpuhdistamon rakentami-

nen ovat uusien tietojen mukaan 

osoittautumassa suureksi utopi-

aksi. Vesikolmion toimesta Kala-

jokilaakson kunnille esiteltiin jo 

ajat sitten täysin paikkansa pitä-

mätön 17 miljoonan markan kus-

tannusarvio ja suurpuhdistamon 

tehokkuusluvut. Jo tammikuussa 

sanomalehti Kalevassa kerrottiin, 

että kustannukset olisivatkin 

noin 30 miljoonaa markkaa. To-

dellisuudessa kustannuksista ei 

ole minkäänlaista karkeaakaan 

tietoa, mutta Vesikolmion halli-

tus näyttää jopa lakia uhmaten 

ajavan asiaa eteenpäin.

Hankasalmella 40 kilomet-

rin mittaisesta siirtoviemäris-

tä luovuttiin, kun jo kahdessa 

vuodessa kustannukset nousivat 

suunnittelun edetessä kaksinker-

taiseksi. Viime syksynä esiteltiin 

Kokkolassa alueen jätevesipuh-

distamojen hoitajille ja päättäjille 

Juurocon Oy:n uusi suomalais-

eurooppalainen tutkimus, jossa 

suurpuhdistamojen tehokkuus 

ja puhdistuskyky pienpuhdista-

moja parempana vaihtoehtona 

täysin kiistettiin. Tämäkin tut-

kimustulos salattiin Vesikolmion 

toimesta Kalajokilaakson kuntien 

päättäjiltä, kun ne aikoinaan teki-

vät päätöksen siirtoviemärihank-

keeseen liittymisestä. Nivalassa 

ei ole vielä lainvoimaista päätös-

tä hankkeeseen mukaantulosta, 

joten Vesikolmion toimitusjoh-

taja Esa Harju ja hallituksen pu-

heenjohtaja kaupunginjohtaja 

Pasi Marjakangas ovat toimi-

neet ilman laillisia valtuuksia 

asiassa. Valtuuston päätöksestä 

on lääninoikeudessa meneillään 

valitus, joten valtuuston päätöstä 

ei ole voitu panna täytäntöön. Li-

säksi kaupunki ei omista Nivalan 

jätevesipuhdistamoa, vaan Niva-

lan Vesihuolto Oy. Puhdistamon 

myynti kaupungille edellyttää 

Vesihuolto Oy:n yleistä kokous-

ta ja myyntipäätöstä kaupungille. 

Yhtiössä on mukana myös yksi-

tyisiä vedenkuluttajaosakkaita, 

jotka ovat jo alusta saakka suh-

tautuneet hyvin epäillen Vesikol-

mion esitykseen.

Vesikolmion motiiveja tämän 

utopiahankkeen kiihkeässä aja-

misessa ei järkisyin voi perustella 

ainakaan Kalajokilaakson asuk-

kaiden ja vedenkuluttajien edun 

nimissä. Ainoaksi ja kavalaksi 

vaihtoehdoksi tuntuu jäävän se 

uhka, että tässä valmistellaan 

myyntipakettia ulkolaisille si-

joittajille, jolloin samaan mono-

polinapanuoraan sähkön lisäksi 

saataisiin myös puhdas vesi ja 

jäteveden laskutus. Suureen vel-

kaan joutunut Vesikolmio olisi 

helposti houkuteltavissa kuntien 

päättäjien keskuudessa myyntiin 

sijoittajille, jolloin tulevalle las-

kuttajalle avautuisi hieno bisnes. 

Kohtuuttomalta tuntuu myös se, 

että samaan maksajajoukkoon 

on niputettu myös taajamien 

ulkopuolella olevat haja-asu-

tusalueen vedenkuluttajat, jotka 

joka tapauksessa joutuvat omin 

kustannuksin lähimmän vii-

den vuoden aikana maksamaan 

omat jätevesijärjestelmänsä 

haja-asutusalueilla.

Kalajokilaakson kunnallis-

hallituksille jaetaan lähipäivinä 

uusinta tietoutta siirtoviemäri-

hankkeista ja esitys kokonaisjär-

jestelyksi Kalajokilaakson kuntien 

vesihuollon osalta. Osuuskun-

ta Valkeavesi on viime syksynä 

esittänyt ainoan oikean ja kes-

tävän ratkaisumallin, jossa Ka-

lajokilaakson asukkaille taataan 

tulevaisuudessa hyvä ja kohtuu-

hintainen vesi. 

Tukkuyhtiö Vesikolmio Oy 

on aikanaan perustettu runko-

linjojen rakentamista varten. Nyt 

linjat Haapajärveltä Kalajoelle 

saakka ovat valmiit ja vedenku-

luttajat ovat ne myös maksaneet. 

Yhtiö on jäänyt elämään päättä-

jiltä "nokan varjoon", joka nyt 

loisen tavoin on alkanut syödä 

elättäjäänsä, eli vedenkuluttajia, 

laskuttamalla raakavedestä reilua 

ylihintaa ja haalimalla itselleen 

myös jätevesien käsittelyä. 

Valkeaveden hallitus on esit-

tänyt, että tukkuyhtiö välistäve-

täjänä kuivatetaan pois ja yhtiön 

osakkeet palautetaan vesiyhtiöille 

ja vedenkuluttajille. Nivalassakin 

on esitys, että vesiyhtiö suorittaa 

suunnatun ilmaisannin kaikille 

liittyjille ja näin päätösvalta säi-

lyisi kuntalaisilla. Vesikolmion 

organisaation purkamisen ansi-

osta raakaveden hinta voitaisiin 

välittömästi puolittaa ja kahden 

miehen huoltoyksikkö vastai-

si koko verkoston kunnosta ja 

huollosta niin kuin se on tehnyt 

tähänkin saakka. Kunnallispäät-

täjien olisi vihdoinkin aika herä-

tä, mitä he ovat tekemässä alu-

eensa asukkaiden tulevaisuuden 

eteen.

Pro-Nivala
Jaakko Salmela

Keväinen pyöräretki

Lukijan ajatuksia  

Kalajokilaakson siirtoviemäri ja puhdistamo
ovat osoittautumassa suureksi utopiaksi
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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  

30 l MAITOPYTTY. Hp. 10 € ja 
30 l AKVAARIO. Hp. 50 €. Puh. 
44 33 21

Jonsered 2/45 Turbo MOOT-
TORISAHA, kovahammasket-
julla. Vähän käytetty. Puh. 
040 750 3516. Hp. 130 €.

KESÄRENKAAT Michelin mxt 
175/70R13 Opelin vanteilla. 
Hyväkuntoiset. 100 €. Puh. 
044 544 0321.

Xerox digitaalinen KOPIOKO-
NE. Kopioi A4-A3 kopioita. 
Kaksi kaukaloa. Käytössä ol-
lut ja toimiva kone. Hp. 1000 
€. Puh. 040 514 5346.

VW GOLF 1.6 CL-95. 3- ovi-
nen, 185 000 km. Hyväkun-
toinen. Hp. 3200 €. Puh. 044 
538 6348.

Hyväkuntoiset hevosen KOP-
PAKÄRRYT. Isolle hevoselle 
esim. suomenhevoselle. Voi 
kysellä numerosta 040 585 
9831 tai 440 464.

Myydään edullisesti 2 
suomenlammas PÄSSIÄ. 
Puh.040-568 1456.

Uusi OK TALO Keijukai-
sentiellä 5h, keittiö, khh, 
sauna+yläkertavaraus. Tontti 
2070m2. Puh. 045 672 9705.

Hyvälaatuista mökin LAT-
TIALANKKUA 28x95 pääty-
pontilla noin 50m. Puh. 040 
5874 103.

LÄMPÖLASEJA, hajakokoja 
noin 40 kpl. Yksittäin tai koko 
satsi edullisesti. Soittele ih-
meessä. Puh. 044 2645 012.

Laadukkaita, metallirunkoi-
sia PÖYTIÄ varastoon / auto-
talliin. Säädettävät jalat. Puh. 
044-544 0321.

MOOTTORIPYÖRÄ Honda VF 
750F,  vm-83. Siisti ja hyvä-
kuntoinen. Valmiina kesän 
reissuille. Hp. 2500€. Puh. 
050 340 1360.

Myytävänä JÄÄVIILEÄKAAP-
PI Helkama Lumimies, siisti, 
ruskea, h. 50 €. Puh. 044-544 
0321.

Ostetaan  

Halutaan ostaa käytetty HEN-
KILÖAUTO vm. -87-90. Puh. 
0400-705 147.

Halutaan vuokrata  

Nivalan keskustasta RT-KAK-
SIO 1.7. lähtien. Puh. 050-400 
7750.

Vuokrattavana  

Ahteelta n. 200 m2 OMAKO-
TITALO. Vuokra 750 €/kk. 1 
kk:n takuuvuokra. Puh. 040-
752 7996.

Kodin kirpputori  

ILMOITA ILMAISEKSI
Nyt yksityishenkilöt voivat ilmoittaa Kodin kirpputorilla aivan ilmaiseksi. 

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

Ilmaisia ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse.

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

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

Kodin kirpputori  

00€€
Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

YSIKAKS' NIVALA RY

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

Lukijan runo

Kevään kohinaa
Huhtikuu nyt hurahti,
ja toukokuun jo valta.
Kollin koro murahti
kun putos ikkunalta.

Talvi vielä tepposiaan,
kuuran pihapiiriin.
Lintuin laulut lepposia,
päällä tuuliviirin.

Vappusimat katos suihin,
tippaleivät, pullatkin.
Hiirenkorvat pihapuihin,
vaihtui kukkamullatkin.

Pilvistä nyt ollut sääkin,
usein vettä saatu.
Sulanut näin maasta jääkin,
metsäpuita kaatu.

Äitejä taas juhlittu on,
kodissaan Hän tärkee.
Sinne tuo Hän auringon,
ja osaa käyttää järkee.

Myrskytuulet nyt taas mylvi,
niistä vettä, raekuurot.
Tuhoa niin paljon kylvi,
väärään kurkkuun puurot.

Toukotöissä nyt myös käyty,
toukokuu kun puoleen.
Haaveet eivät aina täyty,
syytä ei kai huoleen.

Nyt sais sitten kesä tulla,
on kaipailtu jo sitä.
Ken vain löytää oman kullan,
hyvä jalat maassa pitää.

Aatos

Kesä tu lee ja
parhaat taimet
viedään käsistä.
Tule ja hae omasi!

Kesä tu lee ja
parhaat taimet
viedään käsistä.
Tule ja hae omasi!

Nurmikenttien harjoitusvuorot vk. 24 alkaen

P-98-99   Tuiskula Ti 17.00-18.30 Iso kenttä

P-95-96-97  Tuiskula Ma 17.30-19.00 Iso kenttä

P-97    Tuiskula Ke 17.00-18.30 Harj.kenttä

P-95-96   Tuiskula Ke 18.30-20.00 Harj.kenttä

P-94    Tuiskula Ti 18.30-20.00 Iso kenttä

        La 13.30-15.00 Harj.kenttä

B-tytöt    Tuiskula Su 14.00-15.30 Harj.kenttä

T-93    Tuiskula Ma 19.00-20.30 Iso kenttä

        Pe 18.30-20.00  Harj.kenttä

T-96-98-99-00 Tuiskula Ke 18.30-20.00 Iso kenttä

Edustus   Tuiskula La 14.30-16.30 Iso kenttä

Miehet      Ti 20.00-21.30 Iso kenttä

Harjoituskenttää käytetään ensisijaisesti kesäkauden jalkapallohar-

joituksiin. Isolla kentällä pelataan pelit. Jos tulee päällekkäisyyksiä 

harjoituksissa ja peleissä, pelit on aina ensisijaisia. Antti Hautakoski 

040-7594288.
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Helppo huoltaa


