
Sunnuntai 17.6.2007 - Nro 23 - 3. vsk. Kaupunkilehti jokaiseen kotiin Nivalassa

www.nivalanviikko.fi 

www.aholatransport.fi

C
R

E
A

M
E

D
IA

Suoria kuljetuksia
- asiakkaan ehdoilla!
Ahola Transport on teollisuuden ja kaupan kuljetusten perusteellinen
osaaja. Yrityksellä on 50 vuoden kokemus kuljetusalalla ja se on yksi
johtavimpia kuljetusyrityksiä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Meille on
myönnetty ympäristöstandardi ISO 14001 ja laatustandardi
ISO 9001:2000. Tarjoamme päivittäisiä kuormauksia
Pohjoismaissa ja Baltiassa. Ota meihin yhteyttä
– tarjoamme luotettavan ja kilpailukykyisen kuljetus-
suunnitelman!

Pl 550  •  67701 KOKKOLA •  puh. 020 7475 111  •  fax 020 7475 333

AHOLAN 
SUKUSEURAN 

KOKOUS

Aholan sukuseura pitää seu-

raavan sukukokouksen Janak-

kalassa 18-19. elokuuta 2007. 

Yhteiskuljetuksen järjestämi-

sen johdosta tulee kokouk-

seen ilmoittautumiset tehdä 

kuluvan kesäkuun loppuun 

mennessä puh. 040-5829658, 

040-8280766 tai 08-440148. 

Tervetuloa matkalle.
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Nimipäivät  

Sunnuntai  
17.6.2007

Kalenteri

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Sunnuntai: Urho.

Maanantai: Tapio.

Tiistai: Siiri.

Keskiviikko: Into.

Torstai: Ahti, Ahto.

Perjantai: Paula, Pauliina, Liina.

Lauantai: Aatu, Aatto, Aadolf.

Sunnuntai: Johannes, Juhani, 

Juha.

1. Minkä fysikaalisen suureen 

mittayksikkö on kandela? 

2. Mikä alkuaine on saanut ni-

mensä erään Yhdysvaltain osa-

valtion mukaan?

3. Minkä maan rahayksikkö on 

baht? 

4. Minkälainen sukulainen on 

kyty? 

5. Missä on Rauma-joki?

Vastaukset sivulla 4.

Ajassa  

Seuraava viikonvaihde:

Juhannus

Itsehillintä on taito olla huonolla 

tuulella niin ettei kukaan huomaa 

sitä.

Ivar Wallensteen

Korkeudestaan hän ojensi kä-

tensä ja tarttui minuun, hän veti 

minut ylös syvistä vesistä. Hän 

vapautti minut vihollisteni vä-

kevistä käsistä, vihamiehistäni, 

jotka olivat minua vahvemmat.

He kävivät kimppuuni onnetto-

muuteni hetkellä, mutta tuekseni 

tuli Herra.

Hän avasi minulle tien ja pääs-

ti minut vapauteen, sillä hän oli 

mieltynyt minuun. Herra, sinä 

olet uskollinen uskolliselle, vilpi-

töntä kohtaan sinä olet vilpitön.

      Puhtaat ovat tekosi puhdasta 

kohtaan, mutta kieron sinä johdat 

harhaan. Nöyrät sinä pelastat,

mutta ylpeiden katseen painat 

alas. Sinä, Herra, sytytät minun 

lamppuni, sinä, Jumala, tuot pi-

meyteeni valon.

Ps. 18: 17-20, 26-29

Keväisin vietetään partioviik-

koa,  joka määräytyy 23.4. ole-

van Yrjön päivän mukaan. Par-

tiolaisten suojelupyhimys on 

Pyhä Yrjänä, jonka tarina taiste-

lu lohikäärmettä vastaan on tuttu 

partiolaisille. 

Partioviikolla on monenlaisia 

tapahtumia. Silloin tehdään ret-

kiä, paraateja, lupauksenantoja ja 

merkkienjakotilaisuuksia. 

1981 lähdettiin kolmella linja-

autolla Pielisen ympäri ja juhliin 

Nurmeksen kirkoon. Ennen sitä 

oli tarkoitus harjoitella paraati-

ryhmittymistä. Missä liput? Taksi 

toi ne kiireesti Nurmekseen. Ko-

mea oli joukko ja ilma kaunis.

Itsenäisyyspäivä

Kunniavartiossa lippujen kanssa 

sankarihaudalla. Saattoi olla tosi 

kylmäkin. Partiopuseron alle piti 

mahtua paljon lämmintä. Pitipä 

laittaa jonkun isompi puserokin, 

että tarkeni siellä seisoa. 

1984 pelastuspalvelun 20- 

vuoden kunniaksi oli tapahtu-

ma, johon osallistui 14 vuotta 

täyttäneet vaeltajat. Esittelivät 

sotilasteltan retkikäytössä. Siellä 

kävi tutustumassa mm. puolus-

tusvoimien edustajia. He ker-

toivat, että partiosta tulevilla on 

erinomaiset valmiudet sopeutua 

armeijaan. Mieltä lämmittävä 

tunnustus. 

Kevätjuhla 1984

Uimaharjun kirkossa oli juhlal-

linen lupauksenanto. 18 suden-

pentua ja 21 partiolaista, joita oli 

Juhlia

Irene Poikkimäki

Poni

vastaanottamassa 10 partionjoh-

tajaa. Suvivirren jälkeen merkit 

jaettiin, harrastusmerkkejä su-

denpennuille, seitsemän lem-

mikkieläin, kahdeksan leipoma-

merkkiä, 12 EA-kirjanen Aleksi 

auttaa. 

EA-I:n oli suorittanut 13 par-

tiolaista. PJ-merkki 2. III-luokan 

oli suorittanut 19, II 18, I 18 ja 

yksi sisupartiolainen.

Eräänä keväänä saimme kiin-

nittää kahdelle pojalle ja kahdel-

le tytölle rintaan Mannerheimin 

soljet.

I-luokan merkin suorituspurilaat.

Itsenäisyyspäivän lippuvartiossa 1983.

Pohjois-Karjalan Partiopiirin juhlaparaati Lieksassa 1983.

Juhlat Nurmeksen kirkossa 1981.

Tapiola-ryhmä laskee 26 - 65 -

vuotiaiden liikennevakuutuksien 

hintoja tuntuvasti. Yksityiskäyt-

töisten henkilö- ja pakettiauto-

jen liikennevakuutuksien hintaa 

lasketaan kuusi prosenttia maa-

nantaista 4.6. lähtien. Uudet hin-

nat koskevat useista kilpailijoista 

poiketen sekä uusia että nykyi-

siä asiakkaita. Nykyisten asiak-

kaiden maksumuutokset astuvat 

voimaan elokuun alusta. 

Tapiola jatkaa yksityiskäyt-

töisten henkilöautojen liikenne-

vakuutusmaksujen alentamista. 

Edellisen kerran yksityiskäyt-

töisten henkilöautojen liiken-

nevakuutusmaksuja alennettiin 

viime vuonna. Alennus oli 3-7 

prosenttia riippuen ajoneuvon 

haltijan asuinkunnasta.

Yhtiö laskee liikennevakuu-

tusten maksuja, koska se haluaa 

lisätä kilpailua markkinoilla.

- Olemme olemassa tuottaak-

semme omistaja-asiakkaillemme 

laadukkaita palveluja tasapuoli-

sesti ja mahdollisimman edul-

lisesti. Tämän takia uudet alen-

netut hintamme koskevat sekä 

nykyisiä että nykyisiä asiakkai-

tamme, Tapiola Keski-Pohjan-

maan paikallisjohtaja Leevi Ai-

nasoja kertoo

Tapiolan asiakkaista 26 - 65 

-vuotiaat muodostavat suu-

rimman osan. Euromääräisesti 

alennus tuo useiden miljoonien 

eurojen edun asiakkaille vuo-

sittain. Muiden ajoneuvojen lii-

kennevakuutusmaksuihin ei tule 

muutoksia.

Hinnanalennus jatkaa Tapi-

olan moottoriajoneuvojen va-

kuuttamisessa valitulla linjalla, 

jossa kuljettajan vahinkoriskin 

ja vakuutuksen hinnan välillä 

on vahva yhteys. Mitä enemmän 

vahinkoja sattuu, sitä korkeam-

maksi kyseisten kuljettajien va-

kuutusten hinta nousee. 

- Hintojen muutokset liittyvät 

oikeudenmukaisuusperiaattei-

siimme. Pyrimme mahdollisim-

man tarkkaan ja oikeudenmukai-

seen hinnoitteluun. Jos samassa 

joukossa on paljon riskialttiimpia 

kuljettajia, on kohtuullista, että 

he maksavat enemmän, Ainaso-

ja sanoo.

Ajoneuvon vakuutusmaksuun 

vaikuttavat ajoneuvon haltijan iän 

lisäksi ajoneuvon merkki ja mal-

li, sekä mm. haltijan kotipaikka. 

"Kaupunkien ulkopuolella sattuu 

liikenteessä paljon vähemmän 

vahinkoja, joten alhaisemmat 

hinnat ovat silloin perusteltuja", 

jatkaa Seppänen.

Tapiola on uusinut kahden 

vuoden sisällä sekä auto- että 

moottoripyörävakuutuksensa ja 

pyrkinyt kohdistamaan maksut 

oikeudenmukaisemmin. Yhtiö 

on kasvattanut tasaisesti mark-

kinaosuuttaan autovakuuttaja-

na. Noin vuosi sitten kesäkuussa 

Tapiolalla meni rikki miljoonan 

samaan aikaan voimassaolevan 

liikennevakuutuksen raja.

Tapiola laskee liikennevakuutusten hintoja

Partio - tapa elää
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Viime vuoden elokuussa alkoi 

Nivalan Aikuiskoulutuskeskuk-

sessa vuoden kestävä tietoko-

neasentajan ammattitutkintoon 

valmistava koulutus. Vastuukou-

luttajana toimi Keijo Kivioja ja 

mukana oli myös opettaja Han-

nu Haikara. Ammattitutkinto - 

koulutukseen osallistui alun pe-

rin 14 oppilasta, joista valmistui 

8.6.2007 yhdeksän oppilasta.

Tietokoneasentajan ammat-

titutkintoon kuului monenlaista 

opetusta esimerkiksi pakollisiin 

osiin perustaidot, sähköturvalli-

suustutkinto 3, tietotekniikka ja 

lähiverkkotekniikka. Myös valin-

naiset osat kuten lähiverkkopal-

velut, reititinverkot ja lähiverkon 

julkiset palvelut ja ohjelmistojen 

asennus kuuluivat opetussuun-

nitelmaan. Opiskelijat osoittivat 

näyttötutkinnoilla ammattitai-

tonsa ja niiden perusteella sai-

vat  sitten tutkintotodistuksen. 

Yhteistyössä näyttöjen arvioin-

nissa oli muun muassa tunnet-

tuja yrityksiä kuten PPO, YIT ja 

Hasa.

 -Hyvin ovat oppilaat oppi-

neet täällä ja tietenkin tavoit-

teena aina on oppia enemmän. 

Tänä vuonna ei naisia ollut mu-

kana koulutuksessa, joka on ai-

ka poikkeuksellista. Enemmän 

naiset nykyään opiskelevat alaa 

työn ohella, kertoi vastuukoulut-

taja Keijo Kivioja. 

Uusi tietokoneasentajan am-

mattitutkinto koulutus alkaa taas 

elokuussa 8.8.2007, rohkeasti 

mukaan vaan. Mukaan otetaan 

noin 15 oppilasta, sanoi Hannu 

Haikara. 

Tänä vuonna valmistuivat: 

Alahäivälä Tuomas Ylivieskasta, 

Enojärvi Kimmo Kuusamosta, 

Erkkilä Jani Kempeleestä, Iso-

koski Teppo Ylivieskasta, Jussila 

Teijo Haapajärveltä, Marjamaa 

Arto Ylivieskasta, Ollanketo 

Harri Ylivieskasta, Riekki Teijo 

Suomussalmelta ja Saukonoja 

Timo Nivalasta.

Osa suoritti kaksi 
tutkintoa

Nivalan ammattiopiston 

aikuiskoulutusosastolla päät-

tyi perjantaina vuoden kestä-

nyt mikrotukihenkilökoulutus. 

Koulutus antaa valmiudet toimia 

atk-järjestelmien ylläpito-, kou-

lutus- ja kehitystehtävissä sekä 

käyttäjien tukihenkilönä. Kurssin 

aikana opiskelijat erikoistuivat 

pitkälle mikrotietokonejärjes-

telmiin, tietoliikenteeseen sekä 

lähiverkkoihin. Osa koulutukses-

sa mukana olleista opiskelijoista 

suoritti myös opetushallituksen 

vahvistaman tietokoneasentajan 

ammattitutkinnon. 

Pääkouluttajana toimi Keijo 

Kivioja.

Katja Kokkoniemi

Tietotekniikan koulutuksilla päättäjäiset

Aikuiskoulutuskeskuksessa vietettiin tietokonealan koulutuksen päättäjäisiä. Opiskelijoiden 

vasemmalla puolella pääkouluttaja Keijo Kivioja ja oikealla opettaja Hannu Haikara.

 

Nivala-Haapajärven ja Siikalat-

van seutukunnan alueella toimi-

va Keskipiste-Leader on Maa- ja 

metsätalousministeriön (MMM) 

valtakunnallisen Hanke 2000-re-

kisterin mukaan tehnyt parhaita 

tuloksia koko Suomen Leader-

ryhmistä. Tiedot perustuvat 

ohjelmakauden 2000 – 2006 

tuloksiin. 

Keskipiste-Leaderin kautta on 

rahoitettu eniten yrityshankkei-

ta (106kpl – hankkeita yhteensä 

232kpl), yhdistyksen hankkeiden 

kautta on perustettu eniten uu-

sia yrityksiä (40kpl) ja yhdistys 

on synnyttänyt alueelleen eni-

ten uusia työpaikkoja (85htv 

– henkilötyövuotta).

Lisäksi ajankohtana on säi-

lytetty tai hankkeiden kautta 

työllistetty lisäksi 149 henki-

lötyövuotta. Koska kymmeniä 

hankkeita jatkuu vuoden 2007 

loppuun saakka, on ohjelma-

kauden lopulliset tulokset selvillä 

vasta vuoden 2008 alussa.

Yhdeksän miljoonaa 
alueen hankkeisiin

Toukokuun lopulla pitämässään 

yhdistyksen kevätkokouksessa 

Keskipiste-Leader hyväksyi vuo-

den 2006 toimintakertomuksen, 

jossa edellä mainittujen asioi-

den lisäksi todettiin hankkeisiin 

myönnetyn julkista rahaa noin 5 

miljoonan euron edestä. Yksityis-

tä rahaa on käytetty lisäksi 4 milj. 

euroa, eli yhteensä hankkeissa on 

käytetty rahaa 9 000 000 euroa 

alueen elinvoimaisuuden kehittä-

miseksi ja työpaikkojen sekä yri-

tysten synnyttämisen hyväksi.

On yleisesti todettu, että Lea-

der-rahoitus on kustannustehok-

kaampi väline työpaikkojen ja 

yritysten luomisessa, kuin suuret 

EU:n rakennerahastot. Paikalli-

nen täsmärahoitus menee alueen 

yrityksille ja yhteisöille. Lisäksi 

Leader-toiminnassa päätäntäval-

ta alueen kehittämisrahoista on 

paikallisilla ihmisillä. Leader-

hallitukset muodostuvat kolmi-

kantaperiaatteella alueen kuntien 

edustajista, yhteisöjen ja yritys-

ten edustajista sekä yksittäisistä 

maaseudun asukkaista.

Uusi ohjelmakausi 
käynnistymässä
Uusi Leader-ohjelmakausi on 

käynnistymässä loppukesäl-

lä, mitä on hidastanut Suomen 

maaseutuohjelman hidas käsit-

tely EU:n komissiossa. Hidas kä-

sittely on viivästyttänyt Leader-

toimintaryhmien nimeämistä ja 

rahoituskehysten jakamista. Täs-

sä vaiheessa kuitenkin tiedetään, 

että ohjelmakaudelle 2007-2013 

Suomeen tulee 55 Leader-ryh-

mää, eli koko Suomen maaseu-

tualueet ovat Leader-toiminnan 

piirissä. 

Yrityshankkeiden haku alka-

nee Leader-ryhmistä elokuun 

alussa, jos EU:n komissio hy-

väksyy Manner-Suomen maa-

seutuohjelman juhannusviikol-

la. Täten kehittämishankkeiden 

haku voisi alkaa myöhemmin 

syksyllä.

Maaseudun 
kehittämisyhdistys

Keskipiste-Leader on maa-

seudun kehittämisyhdistys, joka 

toteuttaa Leader -ohjelmaa Ni-

vala-Haapajärven ja Siikalatvan 

seutukuntien 10 kunnan alueel-

la. Hankkeita voivat hakea pai-

kalliset asukkaat, yhdistykset, 

pienyritykset ja julkisyhteisöt. 

Yhdistyksen toimisto on Nivalas-

sa ja sen toimialueen kunnat ovat 

Haapajärvi, Haapavesi, Kestilä,  

Kärsämäki, Piippola, Pulkkila, 

Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi ja 

Nivala.

Keskipiste-Leader toimii tehokkaasti

Nivalan Viikossa on etsitty paikkakunnan suu-

rinta puuta. Viimeisin ennätys löytyy tosiaankin 

Aittoperältä Perkkiön Ahtin pihapiiristä. Hän oli 

palannut matkoilta ja käynyt kunnon mitalla mit-

taamassa puun ympäryksen. Metrin korkeudelta 

maasta mitattuna ympärysmitta on 404 senttiä.

Lupasimme paketin Reilun Kaupan Kahvia 

puukilpailuun osallistuneille. Käykääpä hake-

massa palkinto toimituksesta!

Siinä puheltiin muistakin asioista ja luonnon 

ilmiöistä. Tulin maininneeksi henkilöstä, joka on 

perusteellisesti perehtynyt maasäteilyyn, vesisuo-

nien etsimiseen ja muihin ihmeellisiin asioihin. 

Alan harrastajilla on pian kesäkokous ja muka-

na on todella pitkälle opiskelleita henkilöitä, lu-

ennoitsijoina tiedemiehiä ja  professoreita, jotka 

uskovat asioihin, joiden olemassaoloa valtaosa 

väestöstä ei tunnusta.

Kyllähän ihminen oikeastaan niin pienissä ym-

pyröissä maailmankaikkeuteen verrattuna pyörii, 

että varmaan täältä löytyy paljon asioita, joiden 

ilmentymistä emme tiedä emmekä niitä huomaa. 

Ne, jotka ovat perehtyneet, voivat kertoa niistä 

jännittäviä tarinoita.

Tämä vesisuonten etsijä kävi toimistossamme 

näyttämässä, miten varpu tai etsintätikut toimivat. 

Ja ne aivan varmasti alkoivat vääntyä tietyissä koh-

dissa. Hän kertoi tosi juttuja kodeista, joihin hän 

oli tuonut avun paikantamalla vesisuonet. Erään 

lääkärin vauva ei ollut millään nukkunut öitä, 

vaan ollut rauhaton ja itkeskellyt, mutta kun sänky 

oli siirretty pois vesisuonen päältä, niin unirytmi 

oli heti löytynyt. Tiedossa oli myös tapaus, jossa 

vesisuoni kulki vinottain ylhäältä alas parisängyn 

alla, jolloin toinen nukkujista sairastui ylävartalon 

paikkeilta syöpään ja toinen alavartalon.

Toimistossamme hän näytti vesisuonten kul-

kupaikat ja risteyskohdat sekä neuvoi mihin työs-

kentelypaikat olisi hyvä siirtää. Ihmettelimmekin, 

kun monesti väsyttää, mutta laiskuuden piikkiin 

ne on  pantu. Totesimme myöhemmin, että jos 

kotosalla nukkumaan mennessä toisella on aina 

"pää kipeä", niin kannattaisi kokeilla raahata sän-

ky eri paikkaan. Koska olemme uudet laitteet ja 

työpisteet juuri saaneet valmiiksi, emme niiden 

paikkaa heti halunneet vaihtaa. Asiantuntija loh-

dutti, että sairastuminen ja muut oireet eivät tule 

heti, vaan aikojen kuluessa.

Mekin epäluuloiset lehdentekijät aloimme jo 

uskoa juttuun.

Tästä asiasta sitten mainitsin Perkkiön Ahtille 

ja hän kertoi myös tarinan. Peräsaran Arvi osa-

si katsoa hyvän kaivonpaikan lapiolla siten, että 

hän piti lapiota kevyesti tasapainossa peukalon ja 

etusormen välissä ja lapio "nyökkäsi" hyvän ve-

sipaikan kohdalla. Kerran Arvi oli kaivonpaikan 

jo katsonut valmiiksi, ja pyytänyt Ahtia kokeile-

maan, toimiiko systeemi. Ahti ei tiennyt, missä 

vesisuoni oli, mutta niin vain oli lapio alkanut 

juuri samassa kohdassa heilumaan.

- En minä kyllä usko siihen vieläkään, mutta 

kyllä se vain siinä nyökkäsi. Kyllä Arvia nauratti, 

kertoi Ahti.

Nythän kaivonpaikkoja ei tarvitse paljon etsiä, 

kun puhdasta vettä tulee vesihanasta. Vesikolmio 

Oy on kuuden Kalajokilaakson kunnan omistama, 

vajaat 40-vuotta toiminut tukkuvesiyhtiö, joka toi-

mittaa vettä eri kuntien vesilaitoksille. Osakas-

kunnat allekirjoittivat viime viikolla sopimuksen, 

jonka mukaan Vesikolmio Oy ryhtyy hoitamaan 

myös jätevesien puhdistuksen. Nivalan osalta asia 

on tosin kesken, sillä valtuuston liittymispäätök-

sestä on meneillään kunnallisvalitus. 

Ja vielä vesiasioista. Eräs toinen tuttavani osaa 

ennustaa säitä muurahaispesästä. Hänen mukaan-

sa juhannuksena vettä ei tule, vaan on kesän kau-

nein sää. Nivalan Viikko ei ilmesty juhannuksena, 

mutta kuukauden vaihteessa teemme suuremman 

numeron. 

Ja muistakaa, että internetissä lehti on luetta-

vissa kaikkialla maailmassa, missä vain tietolii-

kenneyhteydet pelaavat. Ja ilmoittaja saa lehti-

mainoksen lisäksi mainoksensa samaan hintaan 

kahdeksi viikoksi nettiin. Monet ilmoittajat ovat 

tämän asian jo hyödyntäneetkin. Lehden lukija-

määrä internetissä on kasvanut valtavasti. Erityi-

sesti sitä lukevat nivalalaislähtöiset, mutta myös 

monet muut. Esimerkiksi Kodin kirpputori -il-

moituksiin tulee kuulemma vastauksia ympäri 

maata.

Maritta Raudaskoski

Maritta Raudaskoski <maritta.raudaskoski@omanetti.fi >

Toimittajan tarinoita
Luonnonilmiöitä, puita ja vesisuonia
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Lähetä kannanottosi, mieli-

piteesi ja havaintosi kätevästi 

tekstiviestillä.

044-945 3763
Hei! terveyskeskukseen ei saa yh-

teyttä ja monta kerttaa saa yrit-

tää. Paikkakuntalaisille kuuluu 

palvelu. T. Eräs.

Sinä joka veit Pahaojan suulta 

puuveneen, täällä ois airot, mela 

ja istuimet. Se on merkitty ja tun-

nistamme sen. Palauta samaan 

paikkaan ja samassa kunnossa. 

Kuka kelvoton heittää mainos-

postisa makkaratielle?! Tätä on 

jatkunu jo pitempään. Ompa kiva 

lenkkeillä, ku lehet kahisee jalois-

sa ja luonto roskattu.

Millaista tulosta tuottavat kau-

punginvaltuutettujen kannetta-

vat tietokoneet??? Ennen vaaleja 

puhutaan aina lapsista ja vanhuk-

sista. Mitä Nivalan kaupunki te-

kee heidän hyväkseen? Loppuu-

ko hoitajat...? Pulasta puhuttiin, 

mutta älkää unohtako sitä. Tie-

dottakaa Pulasta!

On se kumma kun uimassa ei saa 

rauhassa käydä, eikö se riitä kun 

koulukiusaamista esiintyy niin 

tullaan vielä uimahalliin hauk-

kumaan läskiksi ym. Seuraava 

kerran saattelen haukkujan ko-

tiovelle asti jos näen että lapsiani 

haukutaan.

Miksi itkeä uimarannantien pö-

lystä. Jokainen voi valita mistä ta-

lonsa ostaa. Vai pitäskö autoilu 

vielä kieltää kylältäkin.

Energiaa "piisaa". Varsinki valo-

sana yönä ku Kuoppasillalla valot 

pallaa. T. Ilm.muutos & välinpi-

tämättömyys + kump. + muut.

Mahtava kesäkaupunki Nivala. 

Torilla ei saa jäätelöä ja kellot 

"soittaa" mitä sattuu.T. Ompa-

han uimahalli.

Ei liity Kärsämäki edes Selänteen 

kaupunkiin. Nivalan ja Kärsämä-

en liitosselvittelyihin uhrattiin 

paljon rahaa, mutta ei siitä mi-

tään tullut. Yhteinen vaakuna-

kin oli jo valmiina: Nivala-rin-

gin takaa kurkisteli sika leveine 

kärsineen.

Säilyn huonekaluliike on myyn-

nissä. Siitä saa hyvän päiväkodin 

ja paikka on useille työmatkan 

varressa. 

Mukava kun Johanna Hosionaho 

on tullut taksiin... kiitos! Ja hy-

västä palvelusta...

Te pyöräilijät ja jalankulkijat, jot-

ka valtaatte koko pyörätien, voi-

sitteko ystävällisesti väistää meitä 

mopoilijoita meillekin sallituilla 

pyöräteillä, ettei aina tarvitse 

ojanpohjia koluta. T. Emme me 

kaikki ole hurjapäitä.

Korkeimman siunausta ja me-

nestystä Nivalan johtajille, muille 

viranhaltijoille ja luottamushen-

kilöille suorittaessanne vaikeaa 

tehtäväänne!

Olin tässä lauantaina Halpahal-

lissa, kun joku tukeva mies pos-

otti päin takapuoltani ja BOOM!. 

Takapuoleni meni lommoille ja 

menin kotiin paikkailemaan ta-

kapuoltani. Katsokaa vähän kun 

rälläilette niillä ostoskärryillä. 

Mummeli.

Pula -oopperan osaltakin kaikki 

tutkittu ja annettu tileistä vas-

tuuvapaus. Siis paljon melua 

tyhjästä!

Seurakunnan heran myynnistä: 

Eikö siihen voisi laittaa ylära-

jaa, että jokainen saisi edes vä-

hän, kun jotkut vie pänikällä. 

Nim. Jo monena vuonna turhaa 

yrittänyt.

Kissani jäi auton alle lauantaina 

9.6. Haapajärventiellä Karvos-

kylällä. Kiitos sille ystävälliselle 

pariskunnalle, joka näki kissan 

tien varressa loukkaantuneena 

ja ilmoitti naapurille. Toivotta-

vasti tämä kiitos tavoittaa teidät. 

Lämmin kiitos myös Liisalle ja 

Raimolle kaikesta avusta. Sinul-

le joka ajoit kissan päälle tiedoksi, 

että kissa kuoli myöhemmin saa-

miinsa vammoihin. Olisit voinut 

pysähtyä tekosi jälkeen edes kat-

somaan miten kävi.

Ei päättäjät mitään ole oppineet, 

tiistaina antoivat tili- ja vastuu-

vapauden mokan aiheuttajille ni-

mimerkki Ja peli senku jatkuu.

Kyllä sellaiset lautakunnan jä-

senet, jotka eivät huomanneet 

oopperan tileissä huomautetta-

vaa, eivät saisi osallistua yhteisten 

asioiden hoitoon. Se on jämpti.

Valtuusto osoitti vastuuntunton-

sa tai sen puutteen kun puolet 

valtuutetuista oli varajäseniä. 

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

1. Valovoiman.

2. Kalifornium.

3. Th aimaan.

4. Aviomiehen veli.

5. Norjassa.

Hannu Haikara

Tietotekniikan kouluttaja Han-

nu Haikara on valmistunut 

opettajaksi Jyväskylän ammatil-

lisesta opettajakorkeakoulusta 

11.6.2007.

 

Valmistuneita 

SUNNUNTAI 17.6. : Lihahöys-

tö, perunat, perunasalaatti, 

marjavaahto.

MAANANTAI: Makkarakeitto, 

juusto, puolukkapuuro.

TIISTAI: Kalapullat, muusi, 

rosolli, vadelmakiisseli.

KESKIVIIKKO: Broiler-kasvis-

kastike, riisi, mustaherukkahil-

lo, marjakiisseli.

TORSTAI: Jauhelihaperuna-

viipalelaatikko, kiinankaa-

li-jäävuori-porkkanasalaatti, 

sitruunahyytelö.

PERJANTAI: Kinkkuvihannes-

keitto, juusto, hera.

LAUANTAI: Uunikala, muusi, 

italiansalaatti, mangokiisseli.

SUNNUNTAI: Lihahöystö, pe-

runat, kurpitsapikkelsi, hera.

Avoimet työpaikat 
Nivalassa
Hankintavastaava, johtava maa-

talouslomittaja, kaivinkoneen-

kuljettaja, putkiasentaja, teol-

lisuusputkiasentaja, hitsaaja, 

kosmetologi, metallityöntekijä, 

Texas Hold'em -kortinjakaja.

Työvoimakoulutus 
Nivalassa
Yrittäjän ammattitutkinto, hit-

saajan pätevöitymiskoulutus, ko-

ne- ja metallialan perustutkinto, 

koneistus, kone- ja metallialan 

perustutkinto, levyseppä-hitsaa-

ja, koneistajan ammattitutkinto 

- cnc-koneistus, levytekniikan 

ammattitutkinto, puualan pe-

rustutkinto, puusepänalan am-

mattitutkinto / puutuotteiden 

valmistus, puusepänalan am-

mattitutkinto CNC/CAD/CAM, 

teollisen pintakäsittelijän ammat-

titutkinto / puutuotteiden pinta-

käsittely, metallialan valmentava 

jakso - metallin perustiedot ja 

taidot, metalli- ja rakennusalan 

ammattitaitokartoitus, työturval-

lisuuskorttikoulutus, tulityökort-

tikoulutus, työhön ja koulutuk-

seen ohjaava koulutus.

Avoimet työpaikat 
Ylivieskassa
Yrittäjä, työvoimaneuvoja, ajo-

neuvoyhdistelmänkuljettaja, 

kuorma-autonkuljettaja (2), 

trukinkuljettaja, hitsaaja, pi-

karuokamyyjä, Texas Hold'em 

-pelinhoitaja.

Avoimet työpaikat 
Sievissä
Osa-aikainen myyjä, louhinta-

työntekijä / porari, tuotanto-

työntekijä (jalkineteollisuus), 

CNC-koneistaja, levytyökes-

kuksen käyttäjä, robottisärmääjä, 

särmääjä, kokooja, varastotyön-

tekijä, kokki.

Avoimet työpaikat 
Haapajärvellä
Työnjohtaja, kuvaamataidon 

opettaja, psykiatrian erikoissai-

raanhoitaja, farmaseutti, ohjaaja, 

karjanhoitaja, kirvesmies, raken-

nusapumies, ajoneuvonosturin-

kuljettaja, lataamotyöntekijä, 

metallityöntekijä, materiaalitar-

kastaja, varastomies, siivooja, Te-

xas Hold'em -kortinjakaja.

Juhannuksena kirkkovuodessa 

muistetaan Johannes Kastajan 

syntymää ja julistusta. Johannes 

Kastaja julisti Jumalan armollis-

ta hyvyyttä, pelastusta ja syntien 

anteeksiantamista. Johannes Kas-

tajan päivää vietetään myös yöt-

tömän yön, valon ja keskikesän 

juhlana. Tänä vuonna juhannus-

ta vietetään 23. kesäkuuta.

Sana juhannus tulee nimestä 

Johannes. Nimi tarkoittaa ”Juma-

la on armollinen”. 

Juhannuspäivänä kirkoissa pi-

detään jumalanpalvelus ja laule-

taan suvivirsi. Juhannuksena kir-

koissa on usein luonnonkukkia 

alttarikukkina ja juhannuskoivu-

ja kesäisen juhlan merkkinä. Päi-

vän liturginen väri on valkoinen, 

ilon ja toivon väri. Seurakunnal-

lista toimintaa on juhannuksena 

myös leirikeskuksissa. Niissä 

pidetään juhannushartauksia ja 

vietetään aattoiltaa. 

Keskikesän juhlana juhannus-

ta vietetään juhlitaan erityisesti 

Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja 

Virossa. Juhannus on myös Suo-

men lipun päivä. Liput nostetaan 

salkoon juhannusaattoiltana kel-

lo 18 ja lasketaan juhannuspäivän 

iltana kello 21. 

Armon aurinko ja 
ikikesä 
Johannes Kastajan muistopäivää 

on vietetty kristikunnassa 400-

luvun alkupuolelta lähtien sekä 

itäisessä että läntisessä perintees-

sä. Päivää juhlitaan laajalti kristi-

kunnassa 24.6. Suomessa juhan-

nusta vietetään kesäkuun 19. 

päivää seuraavana lauantaina. 

Juhannuksen ajoitus perus-

tuu Raamattuun, jonka mukaan 

Johannes Kastaja syntyi puoli 

vuotta ennen Jeesusta. Pelastus-

historiallisesti juhannus viittaa 

seuraavaan jouluun.   

Johannes oli Jeesuksen edel-

läkävijä ja valmisti tietä Jeesuk-

sen julistukselle ja opetukselle. 

Lisänimi Kastaja juontaa hänen 

toimintansa keskeisestä osasta, 

ihmisten kastamisesta. Johannes 

kastoi myös Jeesuksen. Myöhem-

min Johannes teloitettiin, kos-

ka hän oli arvostellut julistuk-

sessaan kuningas Herodeksen 

elämäntyyliä.

Jumalanpalveluselämän kou-

luttaja Osmo Vatanen muistuttaa, 

että Johannes Kastaja julisti tai-

vaan valtakunnan läheisyyttä.

”Kesäluonnon kauneutta 

ihaillessamme meidän on hyvä 

muistaa, että kaunein kesä - Ju-

malan valtakunnan ikuinen suvi - 

on vielä edessä päin. Sitä Suomen 

suvikin ennakoi, ja siihen Johan-

nes kehottaa meitä valmistautu-

maan. Kirkkotaiteessa Johannes 

Kastaja kuvataan usein osoitta-

massa sormellaan kunnioittaen 

kohti Kristusta, armon aurinkoa 

ja ikikesän tuojaa.” (KT 14.6.2007 

Juhana Unkuri) 

La 16.6. klo 19.30 seurat Nivalan 

ry:llä (T Poikkimäki).                                                                     

Su 17.6. 3 .sunn. helluntaista 

klo 10 konfi rmaatiomessu, I rip-

pikoulun konfi rmaatio, saarna 

ja lit. Junttila, kanttori Kataja-

la. Kolehti: Ahdingossa olevi-

en henkilöiden taloudelliseen 

avustamiseen Suomessa, Kirkon 

diakoniarahasto, Kirkkohallitus. 

Kirkkokahvit seurakuntakodissa. 

Klo 14 seurat Korpirannan ry:llä. 

Klo 18.30 seurat ja lauluilta Ni-

valan ry:llä (R Österbeg).

To 21.6. klo 18.30 Erkki Palolan  

80-vuotisseurat Nivalan ry:llä (P 

Vinnurva).

Pe 22.6. klo 19 juhannusaaton 

tilaisuus Vinnurvan leirikeskuk-

sessa (Olli, Ylikoski). Kuljetus 

seurakuntakodin parkkipaikal-

ta klo 18.30, paluu tilaisuuden 

jälkeen.

La 23.6. Juhannuspäivä klo 10 

sanajumalanpalvelus kirkossa, 

saarna ja lit. Viljanen, kanttori 

Katajala. Kolehti: Raamattu Suo-

men suvulle-hankkeessa ilmesty-

vien Uusien testamenttien paina-

tukseen, Suomen Pipliaseura ry. 

Klo 18.30 seurat Nivalan ry:llä (E 

Hintsala, P Eskola).

Su 24.6. 4.sunn. helluntaista klo 

10 konfi rmaatiomessu kirkossa, 

II rippileirin konfi rmaatio,

saarna ja lit. Jukkola, kanttori 

Ylikoski. Kolehti: Kirkon Ulko-

suomalaistyöhön, Kirkkohallitus. 

Klo 13 seurat Nivalan ry:llä (T 

Kämäräinen). Klo 18.30 seurat 

Nivalan ry:llä (T Kämäräinen, E 

Hosionoaho).

Löytynyt! Seurakuntakodil-

ta löytynyt kultainen sormus, 

sormus noudettavissa  kirkko-

herranvirastosta tuntomerkkejä 

vastaan!

Vapunpäivän sääveikkaus 

tuotti nimikkolähettien hyväksi 

2572 €. Lämmin kiitos tuestanne 

lähetystyölle!

Tiekirkko avoinna vierailijoille  

10.6-15.8.2007 joka päivä klo 10-

16.Tervetuloa tutustumaan kirk-

koon, oppaina Marja Löytynoja 

ja Tanja Karvosenoja, viikonlop-

puisin  esittelystä vastaavat Niva-

lan Virsikuorolaiset.

Herättäjäjuhlamatka Lahteen 

6.-8.7.2007. Matkan hinta 130€, 

sis. kyydin, kyydit paikan päällä, 

majoitus kurssikeskuksessa (3-6 

hh) aamupalalla, juhlaoppaan ja 

matkanjohtajanpalvelut. Mukaan 

mahtuu 47 ilmoittautunutta. Il-

moittautumiset 15.6.2007 men-

nessä p. (08) 4276 200, matkan-

johtajana Jani Isokääntä p. 050 

3602 223. Ajoreitti Ylivieska mh-

Raudaskylän opisto-Nivalan mh- 

Haapajärven mh. 

Oulun hiippakunnan Lähetys-

juhlat Nivalassa 24.-26.8.2007

Lisätietoja juhlista ja juhlaohjel-

man saat kirkkoherranvirastosta 

p. (08) 440 025 tai  seurakunnan 

kotisivuilta  www.nivalansrk.

fi /lahetysjuhlat. Jos haluat tal-

koolaiseksi juhlille, ilmoittaudu 

kirkkoherranvirastoon. Sinua 

tarvitaan!

100 vuotta III herättäjäjuhlista-

tapahtuma Nivalassa 4.-5.8.2007 

Esitelmiä, konsertti, messu, seu-

rat ja musiikkijuhla kirkossa. Li-

sätietoja juhlasta ja juhlaohjelmia 

saatte kirkkoherranvirastosta 

p.(08) 440 025 tai seurakunnan 

kotisivuilta www. nivalansrk.fi .

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 osoi-

te: www.nivalansrk.fi 

Sähköpostiosoite: nivalan.seu-

rakunta@evl.fi   

Kastettu

Joose Wilhelm Korri, Patrik Toivo 

Ilmari Kallio, Jonne Väinö Juhani 

Pajukoski, Eerika Inna Pauliina 

Laukka, Ella Ilona Salonurmi, Ju-

lianna Janina Emilia Pihlajanie-

mi, Lukas Christian Hosio

Avioliittoon 
kuulutettu
Marko Tuomas Malkamäki ja 

Ann Mariana Söderlund

Asko Juhani Aho ja Päivi Susan-

na Meriläinen

Mikko Juhani Parttimaa ja Anu 

Elina Ohtamaa

Kuollut

Elsa Katariina Tenkku s Hyyppä 

85v.

Bertta Mirjam Kaarlela  s Viero 

85 v.

Kirkolliset tapahtumat

Juhannuksena muistetaan Johannes Kastajaa
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Nivalan seurakunnan rippikou-

lut alkoivat taas kesän myötä Vin-

nurvan leirikeskuksessa.

 Talvella riparilaiset kokoon-

tuivat seurakunnalla oppimis-

tuokioihin muutamana päivänä. 

Osallistumiskortilla he kävivät 

Rippikoulu on
kesän kohokohta

Henna Honkala, Marita Kalaoja, Karoliina Puro, Heli Numminen ja Sanna Pääkkö kotiläksyjä 

lukemassa. -Kovasti ollaan tykätty olla leirillä.

Pirkko Pietikäinen toimii leirillä turvallisuusvastaavana, joka on 

huolehtimassa rippilapsista.

Suunnitelmien parissa.

Välitunnin aikana ehtii hyvin pelata vaikka pingismatsin.

kinkereillä, seuroissa ja juhlis-

sa. Rippikouluja on tänä kesänä 

neljä. 25 rippikoululaista mahtuu 

maksimissaan yhdelle leirille. 

Nivalalaisia rippikoululapsia 

tälle vuodelle käy Vinnurvassa 

noin sata ja noin viisikymmentä 

rippilasta käy muualla rippikou-

lun. Toiselle rippikoululeirille, 

joka alkoi tiistaina 12.6 pääsi 

mukaan 19 riparilaista. Mukaan 

viikon mittaiselle rippileirille 

Vinnurvaan oli myös tullut un-

karilainen vaihto-oppilas Gabor 

Gergo opettelemaan kieliä ja 

tutustumaan Nivalaan. Gabor 

on mukana myös seurakunnan 

leiritoiminnassa. 

Rippikoululeireille tehdään 

opetussuunnitelma mitä siellä 

kesän aikana tehdään.

- Oppimistuokiot, erilaisia 

toiminnallisia rasteja, perhepäi-

vää ja erilaisia teemoja pidetään, 

mistä päivä sitten koostuu, kertoi 

rippikoulun turvallisuusvastuuta 

pitävä Pirkko Pietikäinen. 

Illalla sitten isoset kehittävät 

leiriläisille ohjelmaa erilaisten 

leikkien ja pelien parissa. Myös 

näin kesällä on mukava pulah-

taa välillä uimaan ja saunomaan 

kauniisiin Vinnurvan maisemiin.

Tänä kesänä rippikoululaisia 

ei jäänyt osallistumatta leireille 

yhtään, kaikki ikäiset lähtivät 

reippaasti mukaan. Salaisuus 

piilee hyvässä leirityössä, johon 

satsataan todella paljon, kertoi 

Pietikäinen. Vinnurvassa riittää 

toimintaa koko kesän. Tulossa 

on esimerkiksi lasten leirejä eri 

ikäisille lapsille.

Katja Kokkoniemi

Vinnurvan leirikeskuksessa on hyvät tilat leireillä.
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Osuuskaupan henkilökunnalla 

oli käytettävissään talon sauna 

osuuskaupan tontin takaosassa.  

Sauna oli iso.  Osuuskaupan sau-

nan lämmityksestä vastasi Vih-

man mamma.  Kiuas oli suun-

niteltu erikseen tähän saunaan.  

Kiukaan puupesä nieli sisäänsä 

metriset koivuhalot.  Rakennus 

käsitti pukuhuoneen, löyly-pesu-

huoneen sekä pyykkituvan.  Pin-

ta-alaltaan löyly-pesutila vastasi 

pukuhuoneen ja pyykkituvan 

yhteisalaa.  Saunaan tuli aino-

astaan kylmävesi pyykkituvan 

puolelle.  Pyykkituvassa lämmi-

tettiin kuuma vesi erillisessä pa-

dassa.  Vuoron alkaessa saunan 

löyly-pesutilassa oli kaksi 200 lit-

ran tynnyriä kylmää vettä ja yksi 

200 litran tynnyri kuumaa vettä.  

Lauteet olivat takaseinän mittai-

set.  Lauteiden keskivaiheilla oli 

portaat ylös.  Ylälauteelle mahtui 

vaivattomasti parikymmentä ih-

mistä kerrallaan.  

Siltalan alkuaikoina oli käy-

tössä sekä perjantai- että lauan-

tai-iltaisin vain naisten vuorot 

ja miesten vuorot.  Sitten saatiin 

perheellisille perhevuorot lauan-

tai-illoille.  Myöhemmin vuoroja 

järjesteltiin siten, että Piipon, Vaa-

ran ja meidän perheet yhdistivät 

omat perhevuoronsa perheiden 

naistenvuoroksi ja miestenvuo-

roksi.  Näin jokaiselle tuli sau-

nomisaikaa enemmän. Johtajan 

asuntotalossa Siltalan tontilla oli 

hänen perheensä käytössä oma 

sauna.  Myöhemmin, Siltalassa 

asuessamme saimme sieltä myös 

saunavuoron perheellemme.

Ollessani viimeisen vuoteni 

osuuskaupan palveluksessa, sau-

navuoroja oli jopa torstai-illasta 

lähtien.  Oma saunavuoroni on 

luonnollisesti jäänyt mieleeni.  

Poikien saunavuoro alkoi per-

jantaina heti liikkeen sulkemisen 

jälkeen klo 17.00.  Vuoro kesti 

muistini mukaan vain tunnin, 

saattoi olla puolitoistakin.  Sen 

jälkeen oli naisten vuoro.  Niinpä 

rautaosaston siivous oli tavallista 

joutuisampaa perjantai-iltoisin.  

Ulkovarastojen ovetkin käytiin 

sulkemassa täsmälleen klo 17.00.  

Saunaan juostiin heti, mutta 

yleensä Ojalan Jukan vetämän 

elintarvikeosaston kautta.

Sieltä ostettiin lenkkimakka-

ra, joka kypsennettiin kiukaalla.  

Siihen aikaan osuuskaupan va-

likoimissa oli kahden valmista-

jan makkaraa, Karjapohjolan ja 

Karjakunnan lenkkimakkarat.  

Jokainen kaveri osti kokonaisen 

lenkkimakkaran itselleen.  Löy-

lyyn mennessämme heitimme 

lenkin kiukaalle.  Kiuas oli iso, 

joten koko porukan lenkkimak-

karat mahtuivat hyvin.  Lenkit 

laitettiin kiukaalle sellaisenaan, 

ei käytetty alumiinipaperipusseja 

tai vastaavia.  Säännönmukaisesti 

löylyissä, saunan lauteilla väitel-

tiin lenkkimakkaroiden parem-

Osuuskaupan sauna

muudesta.   Ratkaisemattomaksi 

jäi, kumpi oli parempaa.

Lenkit kypsyivät löylyttelyn 

ja pesuvaiheen ajan kiukaalla.  

Pukuhuoneessa söimme mak-

karamme hyvällä ruokahalulla, 

jokainen söi siis yhden kokonai-

sen lenkkimakkaran.  Juomana 

oli yleensä limukkaa tai ykkös-

luokan olutta, pilsneriä.  Myö-

hemmin tulivat ensimmäiset 

lonkero-juomat saunajuomaksi.  

Alko ryhtyi markkinoimaan val-

miita sekoituksia, oli Gin-longd-

rink ja Brandy-longdrink.  Pullot 

olivat ”lihavampia” kuin limsa-

pullot, myös hiukan matalampia, 

sisältö oli kuitenkin kolmasosa 

litraa, kuten limsapulloissakin.  

Suositumpana porukkamme pi-

ti Brandy-longdrinkiä.

Joitakin kertoja, silloin täytyi 

olla joku merkittävä syy, oli jol-

lakin mukana jopa Koskenkor-

va-pullo.  Pullon haltija jakoi 

siitä jokaiselle ryypyn sen hetki-

sen tilanteen johdosta.  Osuus-

kaupan poikien saunavuoroilla 

ei siis ryypätty eikä rellestetty, 

vaikka toisinkin olisi voinut olla.  

Saunareissut olivat rehtejä nuor-

ten miesten yhteishetkiä, joista 

on jäänyt yksinomaan myöntei-

set muistot.

Kesäisin muistoin
Olli Jaakola

olli.jaakola@pp.inet.fi 
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MEILTÄ MYÖS Perkis-moottoreiden varaosat,
90 sh O-renkaat ja hydrauli-
sylintereiden tiivisteet.

AUTO- JA TRAKTORIHUOLTO
SUIHKONEN &PIHLAJAMAA

Suopellontie 3, 84100 YLIVIESKA
Puh. 08-425 369 (huolto/varaosa), 0400-283 080
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Lukijan runo

Yksin se menneitä muistelee, 

lukuisat ystävät kuolleet, 

kun vuosikymmenet vierineet, 

painuen unholaan tuonne. 

Kuusi ei milloinkaan, 

unohda kauneinta aikaa: 

Pajasta juureltaan, 

vasarain kalke, kun kaikaa.

Ruosteista rautaa nyt siinä vaan, 

lahoaa seinät ja palkeet. 

Ruoho tuo rehottaa ahjossaan, 

pihdit se peittänyt alleen. 

Kuule ei korvissaan 

rakkainta murretta tuota. 

Riippune oksissaan, 

ei enää viikatteet kuokat.

Runkoonsa nojaten katveessaan 

halaa ei tyttöään poika. 

Hevonen etsii nyt varjoaan, 

kadonneet kissa ja koira. 

Ei virtsa arkkua, 

juureltaan naapuri lainaa. 

Lapsosten kiikunta, 

oksiaan liikuta, paina.

Muistaissaan tuon kuusi nyyhkyttää, 

kokee taas hädän ja kauhun. 

Kuulee kun kranaatit räiskeellään 

murskaavat, karjalan laulun. 

Silloin se nähdä sai 

ihmisten hädän ja tuskan. 

Viimeisen myöskin kai - 

karjalan auringon ruskan.

Vanhus nyt unelmoi mielessään - 

varmaankin ystävät palaa. 

Hyväilyt tuntee jo rungollaan; 

ihmiset rutistain halaa. 

Kuulee myös korvissaan: 

rakkainta kieltänsä, Suomen; 

Kantelot helkkää taas, 

uusi on alkanut huomen.

Nyyhkyttää kuusi ja kyyneleen 

silmistään pyyhkivän salaa, 

orava sanoi sen huomanneen, 

juuri kuin pesälleen palaa. 

Koittaako milloinkaan 

hetki tuo kansalle Suomen? 

Neitosen kartassaan 

näkee taas terveen ja nuoren.

Sop. Fosterin säv: Raitojen varjossa

Sero

Karjalan kuusi

Lukijan ajatuksia  

Kiitoksia tälle lehdelle yksinhuol-

tajajutuista. Täällä Nivalassa asi-

asta puhutaan vähän eikä heille 

juuri palvelujakaan ole. Äidit ja 

lapset on kaikessa hiljaisuudessa 

laastu maton alle. Asiaa pidetään 

jotenkin salaisena, vaikka yksin-

huoltajat kasvattavat yksin per-

hettä ja huolehtivat käytännön 

asioista ilman puolison tukea. 

Huolena on myös raha-asiat, 

sillä tutkimuksen mukaan val-

taosa köyhistä lapsiperheistä on 

yksinhuoltajaperheitä.

Siihen haluaisin kiinnittää 

huomiota, että lapset on yhteisiä 

ja yhdessä tehty. Niistä täytyy 

myös molempien kantaa vastuu, 

vaikka olisi erottukin. Lapsia täy-

tyy tavata, että toinen puoliso saa 

levähtää ja lapsilla täytyisi olla ra-

haa varusteisiin ja käyttöön sa-

malla lailla kuin muillakin, koska 

vanhempia on tosiasiassa kaksi 

kuten muillakin. Ei vanhemmuu-

desta pääse sillä, että eroaa.

On ikävää, että niin moni (isä) 

jättää maksamatta elatusmak-

sunsa. Ne ovat muutenkin niin 

pieniä, että eivät korvaa toisen 

palkkaa, mutta tuikitärkeä apu 

kuitenkin. Ulosotollakaan varo-

ja ei saa, jos ulosotettavaa ei ole, 

niin kuin moni asian järjestää. 

Lapsensa elatuksesta huolehti-

matta jättäminen on kyllä suu-

rinta vastuuttomuutta. Ennen 

tällaiset maksupinnarit vietiin 

Seutulaan lentokenttää kuokki-

maan. Työvelvoite pitäisi ottaa 

takaisin käyttöön, sillä kunnan 

elatettaviksi kahden terveen ai-

kuisen lapset eivät kuulu. Kun 

elatusmaksua ei kuulu, apua voi 

saada kunnalta. Eräs sosiaali-

työntekijä sanoikin, että kunnil-

la on kaikkein eniten lapsia tässä 

maassa.

Alunperin tämän kirjoituksen 

tarkoituksena oli varoittaa eroa-

via pareja niin muodissa olevas-

ta yhteishuoltajuudesta. Se toimii 

oikeasti vain hyvin harvassa ta-

pauksessa, mutta sillä voi tehdä 

toisen elämän sietämättömäksi. 

Erotilanteessa pääsee ehkä hel-

pommalla, kun suostuu yhteis-

huoltajuuteen. Kokeneet sosiaa-

livirkailijatkin näkevät, milloin 

yksinhuoltajuus olisi parempi.

Vaikka toinen huoltaja ei 

osallistuisi mitenkään lapsen 

elämään yhteishuoltajuudessa, 

lapselle ei saa esim. passia ilman 

toisen nimikirjoitusta (entä jos 

toinen on muuttanut vaikkapa 

amerikkaan?), eikä siten pää-

se matkustamaan. Ilman toisen 

lupaa ei voi vaihtaa paikkakun-

taa, lapsen kouluasioihinkin toi-

nen voi puuttua, nimenvaihdos 

ei onnistu. Eri asia, jos asioista 

aidosti neuvotellaan yhdessä ja 

huolehditaan lapsen elatukses-

ta, niin kuin tietysti jokaisen 

isän ja äidin pitäisi tehdä. Ero on 

joskus välttämätön jopa hengen 

ja terveyden (mielenterveyden-

kin) vuoksi - toinen ihminen ei 

voi tietää toisen perheen asioita 

eikä tuomitsemiseen meillä kel-

lään ole aihetta.

Nimim. Paljon kärsinyt

Kiitos
yksinhuoltajajutuista

Muutama viikko sitten juhli 

Suomen eduskuntalaitos 100-

vuotiasta historiaansa ja Nivala 

samanaikaisesti 140 vuotiasta 

kuntamuotoa. 

Eduskunta korosti juhlissaan 

parlamentarismin kestävyyttä ja 

saavutuksia vaikeinakin aikoina. 

Kansanvaltainen hallitusmuoto 

on ainakin näihin päiviin saakka 

kestänyt ja turvannut kansalaisil-

leen jopa mielipidevapauden. Ni-

valan kaupunki juhli tarjoamalla 

rahvaalle hernekeittoa ja kutsu-

vieraille ja omille päättäjille sul-

jetun tilaisuuden.

Nivalan juhlien aikana huo-

masin Keskipohjanmaa -lehdessä 

valtuuston puheenjohtaja Veik-

ko Linnan ja kunnanhallituk-

sen jäsen Tauno Vähäsöyringin 

haastattelun ja lausunnot Niva-

lan kunnasta. Lehden kertoman 

mukaan molemmat kertoivat, 

että Nivalalla menee tosi hyvin, 

mutta ainoa harmi on Pro-Nivala 

-liike, jota ei olisi, jos ei olisi tyrit-

ty oopperahankkeessa. Haastat-

telussa annettiin ymmärtää, että 

Pro-Nivala on kiusallinen häi-

riötekijä sotkemassa kunnallis-

politiikkaa. Molemmat uskoivat 

ja toivoivat, että tämä kansaliike 

kuolee pois. Samalla he hehkutti-

vat, että Nivala säilyy itsenäisenä 

ainakin seuraavat 140 vuotta.

Mihin nämä lausunnot pe-

rustuivat? Tasan vuosi sitten val-

tuuston puheenjohtaja oli valmis 

luopumaan Nivala -nimisestä 

kunnasta ja kertoi lehtihaastat-

telussa, että kaikki on valmista 

Kärsämäen kuntaliitoksen osalta, 

ainoastaan uuden kunnan nimi 

on vielä päättämättä.

Muutama kuukausi aikaisem-

min, eli joulukuun kokouksessa 

valtuusto myi tai lahjoitti jäte-

vesipuhdistamon ja itsenäisen 

päätösvallan jätevesien osalta. 

Kaksi kuukautta myöhemmin eli 

helmikuun lopulla valtuusto yk-

simielisesti luopui puolesta Niva-

laa, eli sosiaali- ja terveystoimesta 

kovin vähin äänin. Mitä itsenäi-

syyttä mahtoivat päättäjät Linna 

ja Vähäsöyrinki tarkoittaa.

Toiseksi Pro-Nivala ei ole 

syntynyt ooppera-sotkujen ta-

kia vaan juuri tuon mainitun jä-

tevesihankkeen ja puhdistamon 

myynnin takia. Oopperan mil-

joona euroa on pieni asia tähän 

jätevesiasiaan verrattuna. Se kos-

kee lopullisesti kaikkia nivalalai-

sia erittäin raskaasti kuten Revon 

Sähkön myynti.

Linnan ja Vähäsöyringin 

kunnallisdemokratian julistus 

tarkoittaa hallinnon osalta sora-

äänien vaientamista. Samaa on 

annettu ymmärtää myös paikal-

lislehtien osalta. Nivala-lehti on 

näyttävästi sitoutunut nykyisen 

kunnallisjohdon talutusnuoraan. 

Nivalan Viikko on ottanut myös 

muita mielipiteitä palstoilleen ja 

se on päättäjille kiusallista. Mi-

hin nämä tuntomerkit viittaavat? 

Afrikkaan, Etelä-Amerikkaan, 

Venäjälle. Tähänkö on Nivalan 

140-vuotias kunnallishallinto 

ajautunut?

Päättäjien puheet, että Niva-

lalla menee hyvin, ovat vastuut-

tomia. Kuin ohimennen he vain 

toteavat, että velka huolestuttaa, 

muuten menee hyvin.

Pro-Nivala tulee jatkamaan 

toimintaansa, vaikka kevään kii-

reiden aikana kokouksia ei ole ol-

lutkaan. Nyt näyttää tulevan lisää 

asiaa mm. jätevesien osalta. Jos 

nykyinen kunnallisjohto toivoo, 

että avoin keskustelu kaupungin 

asioista pitäisi lopettaa kunta-

laisten keskuudessa, niin se lie-

nee turha toivo. Kansalaisliike 

on aina paikkakunnan rikkaus 

ja pitää ihmiset valppaina, nyt 

kun kaupungin päättäjiä vaivaa 

apaattinen mieliala, näköalatto-

muus ja alistumisen mieliala kai-

killa sektoreilla.

Pro-Nivala
Jaakko Salmela

Nivalan juhlavuoden demokratiajulistus
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Haapajärven 4H-yhdistys järjes-

ti tiistaina ja keskiviikkona 7-13 

–vuotiaille pojille ja tytöille ka-

lastusleirin Siiponkosken joki- 

ja kyläkeskuksessa. Mukana oli 

haapajärvisiä ja nivalalaisia in-

nokkaita kalastuksenharrasta-

jia. Leirillä oli mukana muutama 

kalastuksen ammattilainen, joka 

antoivat nuorille tietoa kalastuk-

sesta ja kalastusvälineistä, opasti-

vat kalastamaan ja käsittelemään 

saalista.

 Nivalalaiset Erkki Kaarlela ja 

Janne Haikara olivat tyytyväisiä 

leiriin. Leirillä oli saanut onkia, 

uistella rannalta ja ensimmäise-

nä iltana oli soudettu veneillä 

joella ja veneestä käsin oli uis-

teltu. Saalista oli kertynyt melko 

lailla, pojat kertoivat. Ahventa, 

haukea, kuhaa, lahnaa, särkeä ja 

salakkaa oli joesta noussut. Pie-

net sadekuurotkaan eivät poikien 

innostusta hillinneet. Yöpyminen 

Siiponkosken koululla yhteisma-

joituksessa oli myös kiva koke-

mus. Pojat olivat heränneet jo 

aikaisin aamulla odottelemaan 

ongelle pääsyä. 

Toisen päivän aikana oli ka-

lojen tunnistusta, tietokilpailuja, 

kalan käsittelyä sekä tietysti lisää 

kalastusta. Palkintojakin kilpai-

luista oli pojille tullut. Tärkeim-

pänä uutena taitona Erkki ja Jan-

ne pitivät kalan fi leerausta, jonka 

he olivat leirillä oppineet. Sitä tai-

toa piti illalla esitellä kotonakin, 

leirin lopussa olleen kalastuskil-

pailun saalista peratessa.

Ensi talven aikana Haapajär-

ven 4H-yhdistys järjestää aina-

kin vaappukurssin, jolle pojat 

innokkaana ovat menossa mu-

kaan. Erkki ja Janne toivoivat-

kin, että myös Nivalan 4H-yhdis-

tys järjestäisi vastaavia kursseja, 

jolloin osallistuminen olisi hel-

pompaa. Leirillä oli tullut uusia 

ystäviä ja molemmat pojat aikoi-

vat osallistua myös ensi kesän 

kalastusleirille.

 Leirin vetäjä, Haapajärven 

4H-yhdistyksen puheenjohtaja 

Aila Ruotsalainen kertoi että 

leiri oli sujunut todella hyvin. 

Tulijoita olisi ollut enemmän-

kin, mutta vain 15 voitiin ottaa 

mukaan. Puitteet kalastusleirille 

Siiponkoskella ovat erinomaiset. 

Kaunis luonto, kalarikas joki ja 

hyvät tilat kyläkeskuksessa odot-

tavat innokkaita nuoria myös en-

si kesänä.

Teksti ja kuvat:
Hannu Haikara

Lämmin alkukesä on vauhditta-

nut mansikan satokauden alkua 

reilulla viikolla viime vuosiin ver-

rattuna. Ensimmäiset harson al-

la kasvaneet mansikat ovat olleet 

markkinoilla jo jonkin aikaa, ja 

juhannusviikolla myyntipöydille 

saadaan myös ilman harsoa avo-

maalla kasvanutta mansikkaa. 

Ensimmäisinä poimintakun-

toon ovat kypsyneet Etelä- ja 

Lounais-Suomen pelloilla kas-

vaneet marjat. Kevät  pääsi näil-

lä lähes roudattomilla alueilla 

käyntiin selvästi muuta maata 

aiemmin ja innosti myös man-

sikan kasvamaan ja kukkimaan 

etuajassa.

Avomaalla kasvavan mansikan 

pääsatokausi ajoittuu Hedelmän- 

ja Marjanviljelijäin liiton arvion 

mukaan juhannusta seuraaville 

kolmelle viikolle. Kaiken kaik-

kiaan mansikkaa saataneen noin 

11-13 miljoonaa kiloa.

Sadosta odotetaan tässä vai-

heessa hyvää niin määrältään 

kuin laadultaankin. Pelloille on 

satu riittävästi sekä vettä että 

aurinkoa. Marjat ovat kasvaneet 

kookkaiksi ja kypsyneet alku-

kesän auringossa makeiksi ja 

mehukkaiksi.

Mansikka kypsyy
tänä vuonna aikaisin

Kalastusharrastus täydentyi leirillä

Erkki Kaarlela (vas.) ja on Janne Haikara olivat innolla mukana kalastusleirillä.

Siiponkosken kaunis luonto oli oiva kurssinpitopaikka lapsille.
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Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

MUMMONMÖKKI Aittoperäl-
tä. Puh. 040 521 0897.

Uusi käyttämätön MARKIISI, 
leveys 3,20 m. Hp. 500 €. Puh. 
0400 669 535.

Kaunis LEIKKIMÖKKI. Puh. 
441180 tai 040 861 4352.

RT-KAKSIO 59 m2. P. 040 848 
3334.

Tohatsu-merkkinen PERÄ-
MOOTTORI. 5 hv, 2-taht. Hin-
tapyyntö 200 €. Vähän käy-
tetty, ei merivedessä. Puh. 
040-535 3435.

Puinen PIHAKEINU 1-puol./ 
3 istuttava "Maja", puuosat 
tummuneet. Kärkkäisellä 
149 €, tämä 40 €. Puh. 050-
467 4557. Kaikki osat muk.

Garavan GT RUOHONLEIK-
KURI 20 €. Traktorin PERÄ-
LEVY lev. 210 cm 50 €. Puh. 
040-563 0321.

Sun Buster + Evinrude MOOT-
TORI 30 hv + TRAILERI. Hp. 
4400 €. Puh. 050-400 7740.

YAMAHA XV 535 Virago vm-
92, km 15 000, sivulaukut, 
Sissybar- tuulisuoja. Hyvä-
kuntoinen, kannattaa kysyä. 
Puh. 040 759 4288.

MIKROAUTO. Hp. 100 €. 
PUMPPUKÄRRY 60 €. Puh. 
040-527 9642.

VW LT 28 D -83 varaosiksi, 
h. 190 €. AURA Fiskars 3-sii-
pinen, h. 220 €. Sorminiit-
tokone h. 120 €. Paripyörät 
16.9/14-34, h. 190 €. Puh. 040 
544 1016.

L I I M A P U U P A L K K E J A 
2 kpl 90x315x4000 ja 
90x315x6000 käyttämättö-
miä. P. 045-1370268.

Bees-väri NAHKASOHVA, kuin 
uusi. Puh. 050-375 7204.

Halutaan vuokrata  

Kolmihenkinen perhe halu-
aa vuokrata ison KAKSION 
tai KOLMION. Puh. 046 847 
2564.

Vuokrattavana  

3 h+k+sauna, 74m2. Puh. 044 
286 1212.

YKSIÖ keskustassa, 30 m2. 
Puh. 044-299 1536.

RT-KOLMIO 69 m2, lähel-
lä keskustaa. Puh. 050-545 
3389.

Saunallinen KAUKOLÄM-
PÖYKSIÖ keskustassa. Va-
pautuu heinäkuulla. Puh. 
050-400 7741.

Annetaan  

Annetaan kaksi söpöä kis-
sanpentua. Väriltään musta 
ja harmaa. Luovutus heinä-
kuun alussa. Puh. 044 285 
7236.

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

Nurmikenttien harjoitusvuorot vk. 24 alkaen

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

        La 12.00-13.30 Harj.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.

Vakavalla naamalla tehty tahaton 

viihde on ehkäpä eräs parhaista 

huumorin muodoista.

Nainen kestää heikosti peräänajoa.

Otsikko Aamulehdessä

Jollei haudasta oteta yhteyt-

tä, hautaa hoidetaan 25 vuotta 

veloituksetta.

Turkulainen

Väkivalta parisuhteessa on asia, 

jonka eteen kannattaa tehdä 

töitä.

Vantaan Sanomat

Lapsena minulla oli housut ja-

lassa koko ajan, mutta kun po-

jat alkoivat tulla kuvaan mu-

kaan, aloin kiinnittää huomiota 

ulkonäkööni.

Helena Petäistö 
TV-maailmassa

 

Ex-vaimonsa tuolin alla räjäyttä-

nyt vangittiin.

Otsikko Keskisuomalaisessa

Naisen puseron alle tunkeutunut 

löi miestä tuopilla.

Otsikko Aamulehdessä

Pahoinpitely aiheutti aivovam-

man ja vei työkyvyttömyyden

Otsikko Länsi-Suomessa

Grilliin murtautujat kärähtivät.

Otsikko Hämeen Sanomissa

Vessan varastaneita odottaa 

pyttytuomio.

Otsikko Aamulehdessä

Päihdetyö vaatii selviämistä.
Otsikko Kalevassa

Presidentti selviää ehkä vasta ensi 

viikon lopulla.

Otsikko Helsingin Sanomissa

Paikallisjuna kulki aikataulus-

sa. Veturinkuljettajaa epäillään 

junaliikennejuopumuksesta.

Otsikko Lapin Kansassa

Kielikukkasia  

Oulun Eteläisen EU-tietokeskus 

on mukana Euroopan parlamen-

tin Suomen tiedotus-toimiston 

näyttelyosastolla Farmari-maa-

talousnäyttelyssä Kuopiossa.

Euroopan Parlamentin Suo-

men tiedotustoimisto on mukana 

viidettä kertaa maatalous-näytte-

lyssä Kuopion Farmari-näytte-

lyssä 26.7. - 29.7.2007. Samalla 

osastolla esittäytyy myös Suomen 

EUROPE DIRECT -tiedotuspis-

teverkoston toimipisteitä. Näyt-

tely pidetään Sorsasalon ravira-

dalla ja se on avoinna päivittäin 

torstaista sunnuntaihin klo 10.00 

- 18.00. 

Lisätietoja näyttelystä löytyy 

internet-osoitteesta http://www.

farmari.net. 

Oulun Eteläisen EU-tietokes-

kuksen edustaja on tavattavissa 

osastolla torstaina 26.7. klo 10.00 

- 18.00 ja perjantaina 27.7. klo 

10.00 - 18.00.

EU-tietoutta
talousnäyttelyssä

Kustantaja
Camlind Oy

Päätoimittaja
Maritta Raudaskoski
Puh. 040-841 9213

Ilmoitusmyynti
Mika Moilanen, 040-416 8958

Reijo Selkäinaho, 050-554 9040

Osoite
Kalliontie 25, 85500 Nivala

Sähköposti
toimitus@nivalanviikko.fi 
ilmoitukset@nivalanviikko.fi 

Internet
www.nivalanviikko.fi 

Ilmoitushinnat
Etusivu 1,00 €/pmm

Takasivu 0,95 €/pmm

Sisäsivut 0,85 €/pmm

Nivala toimii
-yhdistyspalsta 85 €/vuosi

Kodin kirpputori
yksityishenkilöille ilmainen

Sivunvalmistus ja taitto
Nivalan Viikko

Painopaikka
Pyhäjokiseudun Kirjapaino

Jakelu
Suorajakelu Korkiakoski

Puh. 040-541 9767Jaetaan lauantaisin jokaiseen kotiin Nivalassa
Hinnat ilman arvonlisäveroa
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Muun muassa kuljettajantutkin-

non kokeiden ja rekisteri-ilmoi-

tusten maksut laskevat heinä-

kuun alusta.

Raha-asiainvaliokunta puolsi 

13. kesäkuuta Ajoneuvohallin-

tokeskuksen maksuista annetun 

liikenne- ja viestintäministeriön 

asetuksen muuttamista

Asetuksen mukaan 20 AKEn 

suoritteen hintaa alennetaan. 

Esimerkiksi kuljettajantutkinnon 

teoriakokeen hinta laskee 17 eu-

rosta 15 euroon. Henkilöauto-, 

moottoripyörä-, kuorma-auto- 

ja traktorikortin ajokokeen hinta 

laskee 36 eurosta 33 euroon. 

AKEn yleisimmän suoritteen 

eli liitteettömän rekisteri-ilmoi-

tuksen hinta laskee 10,70 eurosta 

10,20 euroon. Liitteellisen ilmoi-

tuksen hinta laskee 15 eurosta 

13 euroon. Ammattikuljettajien 

ajo- ja lepoaikojen valvontaan 

liittyvät piirturikortit maksavat 

jatkossa 100 euroa nykyisen 108 

euron sijaan.

Ainoa maksujen korotus teh-

dään ns. itäliikenteen poikkeus-

lupien hinnoille 118 eurosta 180 

euroon. Venäjä on nostanut suo-

malaisille myönnettävien ylimit-

ta- ja massalupien hintaa vuoden 

alusta lukien. Lupien hinnoitte-

lussa on noudatettu vastavuoroi-

suutta. Uusi maksu vastaa kes-

kimäärin Venäjän veloittamaa 

maksua.

Asetuksessa määritellään uu-

tena asiana kuljettajien ammat-

tipätevyyteen liittyvät maksut. 

Perustason ammattipätevyys-

koulutuksen koe maksaa 50 

euroa.

AKEn maksuja on viimek-

si muutettu vuodenvaihteessa. 

Silloin hintoja korotettiin kes-

kimäärin 1,7 prosenttia vuo-

den 2006 maksuihin verrattuna.

AKEn maksuihin muutoksia - 
kuljettajantutkinnon kokeet halpenevat


