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Nimipäivät  

Sunnuntai  
1.7.2007

Kalenteri

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Sunnuntai: Aaro, Aaron.

Maanantai: Maria, Maija, Mari.

Tiistai: Arvo.

Keskiviikko: Ulla, Ulpu.

Torstai: Unto, Untamo.

Perjantai: Esa, Esaias.

Lauantai: Klaus, Launo.

1. Mikä rock- yhtye esiintyi en-

nen läpimurtoaan nimellä Th e 

Quarrymen?

2. Mihin roomalaiset rakensivat 

Antoniuksen vallin?

3. Minkä elokuvien keskeisiin 

henkilöhahmoihin kuuluu vuo-

rineuvos Tuura? 

4. Missä maassa laskettiin liik-

keelle maailman ensimmäiset 

osakkeet?

5. Mitä kasvia on kutsuttu kan-

sanomaisesti kuolleenkouraksi?

Vastaukset sivulla 4.

Kahdesta pahasta valitsen aina 

sen, jota en ole ennen kokeillut.

Mae West

Terveiset maailmalta

Australialaiset jaksavat aina 

ihmetellä sitä, kuinka kylmää 

Suomessa on ja miten kukaan 

voi asua niin pohjoisessa. Kärsi-

vällisesti olen valistanut ihmisiä 

kerrospukeutumisen saloista, ta-

lojen lämpöeristyksestä ja siitä, 

että vaikka Suomessa onkin tal-

vella kylmä, niin vastaavasti kesä 

on ihan mahtava.

Ja niin kuin Suomi olisi mu-

ka ainoa maa, jossa on kylmä 

talvella.

Ensiksikin, Etelämanner on 

maapallon kylmin, tuulisin, 

korkein ja kuivin manneralue. 

Kylmempi kuin Pohjoisnapa. Ja 

kumpi näistä manneralueista si-

jaitsikaan lähempänä Australiaa 

ja kumpi Suomea? 

Kun Suomessa vietetään 

kukkeinta kesää, täällä hytis-

tään hyytävässä viimassa. Lunta 

ei suurkaupungissa tosin näe, 

mutta eipä sitä Suomessakaan 

menneenä talvena juuri taivaal-

ta tuprutellut. Tuskallisen tal-

vesta tekee se, että toisin kuin 

suomalaiset, australialaiset ovat 

tottuneet palelemaan. Vaikka ul-

kona (ja sisällä) olisi joulukuussa 

12 astetta lämmintä, lämmitystä 

ei voi laittaa päälle koska ollaan 

keskellä kesää. Ja kun ulkona on 

kesäkuussa kolme astetta läm-

mintä, lämmityksestä ei ole mi-

tään hyötyä, sillä täkäläiset eivät 

ole juurikaan ole kiinnostuneita 

talojensa lämpöeristyksestä.

Viikon verran pidimme sii-

pan kanssa sisukkaasti makuu-

huoneen lämpöpatteria päällä 

Trooppinen Siperia
ympäri vuorokauden. Lopulta 

hyväksyimme sen tosiasian, että 

asunnon sijaan lämmitimme lä-

hinnä parvekekasveja. Nykyisin 

jokailtainen operaatio on kotiin 

päästessä vääntää kaikki mah-

dolliset lämmityslaitteet täysille 

ja kiskoa vielä varmuuden vuok-

si isoäidin kutomat villasukat jal-

kaan. En voi ymmärtää, kuinka 

paikalliset kehtaavat kirkkain 

silmin väittää, ettei heitä vaan 

palele. 

Huvittavimpia ovat aamu seit-

semältä kaduilla juoksentelevat 

ja pyöräilevät urheilufanaatikot, 

jotka hengitys höyryten painavat 

menemään shortseissa ja T-pai-

dassa. Viis siitä, että lämpömit-

tari on lähempänä nollaa kuin 

viittä astetta. Useamman kerran 

on tehnyt mieli tarttua jotakuta 

näistä uskalikoista hartioista ja 

ravistaa: ulkona on kylmä, pue 

vaatetta päällesi! Onneksi mies 

on suomalaisten talviolosuhtei-

den kouluttama ja ymmärtää 

minua silloinkin, kun kömmin 

nukkumaan mennessä peiton 

alle täydessä vaatekerrassa.

Kylmästä ja sateisesta tal-

vesta on kuitenkin myös jotain 

hyötyä. Sateiden tullessa ruoho 

alkaa jälleen vihertää ja veden-

käyttörajoitukset lievenevät jopa 

siihen malliin, ettei tiskatessa ja 

pyykkiä pestessä tarvitse koko ai-

kaa tuntea itseään huonoksi ih-

miseksi. Talvisen sään ansiosta 

pääsin myös viime viikonloppu-

na nauttimaan jostain sellaisesta, 

jota en ollut Australiassa ennen 

kokenut: avotulesta. Vietin vii-

me viikonlopun ystäväporukan 

kanssa maalla telttaillen ja tor-

juimme kylmyyttä valtavalla eu-

kalyptuspuun rungoista kootulla 

kokolla. Pieni revanssi siis pääsi-

äiskokolle, josta jäin tänä vuonna 

ensimmäistä kertaa paitsi.

Jos Suomessa ollessaan jos-

kus kuvittelee olevansa keskellä 

ei-mitään, niin suosittelen lämpi-

mästi Australialaista maaseutua. 

Kännykän kuuluvuusalueesta ei 

ole tietoakaan ja tietä pitkin voi 

ihan rauhassa ajaa tuntitolkulla 

ilman, että kukaan tulee vastaan. 

Ei siis mikään ihanteellinen si-

jainti rengasrikkoa tai bensiinin 

loppumista ajatellen. Mutta ren-

toutumista varten kyllä.

On erittäin palkitsevaa köm-

piä ulos teltasta hyisen yön jäl-

keen samassa villapaidassa, 

pipossa ja pitkissä kalsareissa, 

joissa on edellisen yön nukku-

nut ja nauttia kuulaasta, aurin-

koisesta aamusta. Katsella joen 

yllä leijuvaa taianomaista usvaa 

ja kuunnella, kuinka Kookabur-

ra-linnut virittäytyvät hervotto-

malta naurunremakalta kuulos-

tavaan konserttoonsa.

Saa nähdä miltä nivalalainen 

maaseutu näyttää juhannuksen 

jälkimainingeissa. Kymmenessä 

kuukaudessa ehti tapahtua mo-

nenlaista, mutta jotkut asiat eivät 

kuitenkaan koskaan muutu. On-

neksi. Kotiin on aina kiva tulla, 

edes hetkeksi.

Johanna Salmela
Johanna Salmela on muuttanut Australiaan, mutta pistäytyy pian Nivalaan. Australiassakin voi olla 

kylmä.

Herra, kuinka kauan?

Oletko unohtanut minut iäksi?

Kuinka kauan peität minulta 

kasvosi?

Kuinka kauan huolet paina-

vat mieltänija sydäntäni jäytää 

tuska?

Kuinka kauan viholliseni ovat 

voitolla?

Katso minun puoleeni ja vastaa 

minulle, Herra, Jumalani!

Sytytä silmiini valo, älä anna mi-

nun nukkua kuolemaan,

ettei viholliseni sanoisi:

“Minä voitin hänet”,

ettei vastustajani saisi iloita tappi-

ostani. Minä luotan sinun armoo-

si, saan iloita sinun avustasi.

Minä laulan kiitosta Herralle,

hän pitää minusta huolen.

Ps. 13: 2-6
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Raahen Rantajatsit
26.-28.7.2007

Ohjelma
Torstai 26.7. klo 21.00 RUISKUHUONE

Niilo Luola ja Pahan Siemenet  8 €

Perjantai 27.7. klo 15.00 HÄRKÄTORIN PUISTO
Icecold   

Perjantai 27.7. klo 21.00 FANTTI
JazzKamikaze   20 €
Alexi Tuomarila Trio
Charlie Bell & The Icemen 

Perjantai 27.7. klo 01.00 RUISKUHUONE
Erja Lyytinen Band    8 €

Lauantai 28.7. klo 13.00 FANTTI
Taskumatit    5 €
La Pandilla Vapaa pääsy lapset alle 15-v

Lauantai 28.7. klo 15.00 RAAHESALI
Joelle Leandre & Irene Schweizer  8 €

Lauantai 28.7. klo 20.00 FANTTI
Terho Keskitapio Quartet 20 €
BassDrumBone
Don Johnson Big Band

Lauantai 28.7. klo 00.00 BIO HUVIMYLLY
Joelle Leandre & Mark Helias   8 €

Lauantai 28.7. klo 01.00 RUISKUHUONE
Henry O´Trio    8 €

FESTIVAALIPASSI   35 €
Tiedustelut 
puh. 040 535 1325, matkailu@raahe.fi, www.rajatsi.fi
Lippuja ennakkoon: Raahesalin lipunmyynti, Kirkkokatu 
28.Puh. (08) 439 3237,  kauppaporvari@raahe.fi
Nettimyynti: http://ticket.raahe.fi       www.rajatsi.fi

Järj. Rajatsi ry
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Leirit olivat aina toimintaa täyn-

nä, niinpä sitten yöt nukuttiin-

kin. Rakentamista riitti: leiri-

portti, lippuaukio, kirkko/alttari. 

Leirikeittopaikka: kaasu, nuotio 

tai hella "veturi". Keittiövuorot 

olivat kaikilla vuoroin. Hyyssi 

oli riukula kuoppineen. Kuoppa 

myös jätteille, iltanuotiopaikka.

Leirin loputtua rakenteet pu-

rettiin, kuopat peitettiin ja paikat 

siivottiin.

Kunnalta saatava avustus oli 

joka vuosi. Eräälle omalle leirille 

Partio - tapa elää 

Leirielämää
nautintoa.

Päiväretkellä käytiin tutustu-

massa siinä lähellä olevaan en-

tiseen Paukkajan uraanikaivok-

seen. Säteilystä ei silloin tiedetty 

mitään.

Yhtenä kesänä (1981) jär-

jestimme Ahvenisella "Ahven" 

-nimisen piirileirin. Sieltä muis-

tan, kun meidän lippukunnasta 

tehtiin vuorokauden mittainen 

"haiki". Suunnistusta ryhmissä 

pienen lammen rannalle laavui-

hin yöksi. Samaan aikaan kulki 

Suomen yli laaja ukkosrintama. 

Musta pilvi nousi kuin esirippu 

yhtenäisen jyrinän kanssa.

Viimeistä tyttöjen ryhmää 

odoteltiin ja tulivatkin, äkkiä 

murua rinnan alle ja makuupus-

siin laavuun. Alkoi kaatosade, sa-

lamoi ja jyrisi taukoamatta, pal-

losalamoita meni pitkin mäkeä. 

Oltiin siinä kuin sillit suolassa 

toisistaan turvaa hakien, lopulta 

nukahdettiin.

Aamu valkeni kauniina ja 

kaikki oli märkänä. Kuivattami-

sen ja syömisen jälkeen takai-

sin leirille. Siellä tuuli oli teh-

nyt tuhojaan lähinnä teltoille ja 

katoksille.

kunta lupasi työntekijöitä. Minä 

kävin neuvottelemassa, eikö kun-

ta voisi palkata 4 partiojohtaja-

nuorta kuukaudeksi leirin suun-

nitteluun ja toteutukseen ja näin 

kävikin.

Mukkula -leiri oli kauniilla 

kankaalla, edessä hiekkaranta ja 

Pielinen. Rantatöyrästä vasten oli 

pressu telttasauna. Sinne mahtui 

kaikkine äänineen koko 35 lei-

riläistä. Omatekemien vastojen 

huiske ja pulahtaminen Pieli-

sen sinisiin aaltoihin. Ah, sitä 

Oli leiriolympialaiset, saap-

paanheittoa, koikkakeppikäve-

lyä, jollapurjehdusta ym.

Eräs oma leiri oli Koitereen 

takana Naarvassa Piilojärven 

rannalla "Aarnivalkea". Oikea-

ta erämaata. Silloin oli metsät 

vielä metsiä, ei niin raiskattuja 

avohakkuineen, aurauksineen ja 

suurine ojineen kuin nyt. 

Leireillä on aina leirikirkko 

jumalanpalveluksineen vierai-

lupäivänä. Pappia ei sinne saa-

tu, niin minä pidin puheen. No 

käytin puheessani isältäni usein 

kuulemaani Nivalan kirkkoher-

ra Mustakallion puheenpätkää: 

"Kun hyttynen lentää järven pin-

taan, se ei synnytä mitään AAL-

TOJA!!!" Kyllä siinä kirkkoväki 

heräsi, niin kai oli tarkoituskin.

Hagas Piirileirillä Lieksassa, 

siellä oli hollantilaisia. Meidän 

lippukunnasta tytöllä ja pojalla 

oli tehtävä olla lipunnostossa. 

Eka aamuna heille tuli Hollan-

nin lippu. Joutuin tuli Hollan-

nin johtaja, kun lippua alettiin 

nostaa ylös alaisin. Mistä niitä 

raitalippuja aina tietää, miten 

päin ne on.

"Meill' on metsässä nuotiopiiri

missä kuusten kuiske soi.

Kipunat kohti tähtiä kiirii,

lähipuutkin punervoi.

Ja me muistamme sankari 

aikaa,

sadun tenhoa, tunnemme 

taikaa,

kun laulumme yön yli kiirii

ja kun hongat huminoi."

Iltanuotiot ohjelmineen, niis-

sä on aina jotain. Pojatkin saatiin 

esittämään, kun saivat olla enti-

senä Enon suurikokoisena pap-

pina, jonka kerrotaan haastaneen 

isäntiä painimaan, kun asioivat 

pappilassa. Pojat esittivät antau-

muksella painia.

Illan päätteeksi partiolaisten 

virreksi muodostunut "Maa on 

niin kaunis" ja sisaruspiiri.

Leiriolympialaiset piirileirillä. Tässä lajina koikkakeppikävely.

Leireillä kaikki osallistuvat töihin. Etualalla menossa tiskaus. Telttasaunasta oli hienoa puhaltaa Pielisen aaltoihin.

Irene Poikkimäki on muistellut 

entisiä partiovuosiaan ja 

kertonut partiotavoista. Tänä 

vuonna tulee kuluneeksi 100 

vuotta partioliikkeen synnystä. 

Loppujakso julkaistaan 

elokuussa.

Partiolaulu

Tässä muurataan leirin hellarakennelmaa. Sille annettiin nimeksi 

Veturi, kun se piippuineen muistutti junaveturia.

Irene Poikkimäki

Maritta Raudaskoski <maritta.raudaskoski@omanetti.fi >

Toimittajan tärinöitä

Lomatunnelmissa
Kun tätä luette, olen jo toista viikkoa ollut muil-

la mailla. Lieneekö tuosta lehden teon kannalta 

sen suurempaa vahinkoa - pikemminkin päinvas-

toin. Kunhan eivät tee jäynää, mikä lehtialalla ei 

ole harvinaista. Päätoimittaja kun on vastuussa 

sisällöstä, vaikka ei olisi lehteä edes nähnyt. Sit-

ten palaan viikoksi tai pariksi Nivalaan ja sitten 

lähden vielä kauemmas. Heinäkuu on suosituin 

lomakuukausi ja silloin myös Nivalan Viikon väki 

lomailee.

Teatterin ystävänä ja itsekin teatteria harras-

taneena annan kunniamaininnan siitä, että täällä 

Nivalassa on jatkuvasti tarjolla korkeatasoista teat-

teria. Kuudes heinäkuuta alkavalla Kapinaviikolla 

Katvalassa on koko perheen näytelmä Rölli ja met-

sänhenki ja Nuorisoseuralla esitetään Hunajanpi-

sara -näytelmää, joka kertoo Paavo Ruotsalaisen 

nuoruudesta. Käykääpä ihmiset katsomassa, kun 

omalla paikkakunnalla on tällaista taidetta tarjol-

la. Vaan voipa kehotus turhakin olla, siksi hyvin 

näytökset aina täyttyvät.

Suomessa on lukuisia kesäteattereita ja mui-

ta tapahtumia, joista jokaiselle löytyy jotakin. 

Oopperan ystäville löytyy tarjontaa suhteellisen 

läheltä, nimittäin Kokkolan Oopperakesästä, mis-

sä esityksiä on pitkin heinäkuuta.

* * *

Auringonpalvojille mieluinen uutinen kuultiin 

juhannuksen alusviikolla ja uutiset myös toisti-

vat sitä innokkaasti. Auringon on nyt tutkitusti 

todettu suojaavan useilta syöviltä. Mihin tässä 

enää uskoo. Voi sanoa kuin Pablo Picasso: “Jos 

kokoamme kaiken sen, mitä lääketiede tänään voi 

varmasti väittää, kuuluu näin: puhdas vesi koh-

tuullisesti nautittuna on vaaratonta.”

Jo ennen vanhaan tiedettiin, että auringon 

vaikutuksesta saatu D-vitamiini vahvistaa luita ja 

hampaita ja on muutenkin terveellistä. Liiallisesta 

auringonotosta on varoiteltu lähinnä ihosyövän 

vuoksi, joka tosiasiassa onkin lisääntynyt. Vuoden 

2005 tilaston mukaan vaarallista ihosyöpälajia, 

melanoomaa, löytyi Suomesta 750 tapausta. 

Etelänmaissa matkaajat ovat huomanneet, että 

paikalliset asukkaat ja etenkin lapset suojautuvat 

pitkähihaisella vaatetuksella liialta auringolta. 

Lapset uivatkin paita päällä. Täällä Suomessa, 

missä hellepäiviä on vuodessa keskimäärin kym-

menen, aurinkoa ahmitaan surutta.

Vaikka itselläkin on ikää jo riittävästi ja herkkä 

iho, niin ei sitä aurinkoa vain ole oppinut varo-

maan. Juhannuksen alla poltin ihoni perusteel-

lisesti. Tulipunaisen naaman kanssa sinnittelin 

viikon ja juhannuksena ihosta hilseili nahka. Jo-

kohan sitä kohta viisastuisi.

* * *

Eräässä lehdessä luki, että vanhenemisilmiöihin 

vaikuttaa 70 prosenttisesti elintavat, ja loppu on 

perimää. Eli kuntoonsa ja ulkonäköönsä voi itse 

vaikuttaa aika paljon. Erikoisesti auringonvalon 

kerrotaan vanhentavan ihoa.

Vaikka vanhenemista en henkilökohtaisesti on-

gelmaksi laskekaan, oli hauskaa saada kiertoviesti: 

“Älkää siskot huolehtiko vanhenemisesta - munat 

ne on jotka ensin vanhenee eivätkä kanat.”

Ja nyt äkkiä lomalle!

Maritta Raudaskoski
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Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

Kirkolliset tapahtumat

1. Th e Beatles.

2. Skotlantiin.

3. Uuno Turhapuron.

4. Ruotsissa.

5. Sananjalkaa.

Su 1.7. 5.sunn. helluntaista klo 

10 sanajumalanpalvelus kirkossa, 

saarna ja lit. Olli, kanttori Kata-

jala. Jumalanpalveluksen jälkeen 

kirkkokahvit seurakuntakodissa. 

Kolehti: Pohjois-Suomen tuntu-

rikappelien ja maamme tiekirk-

kotoiminnan tukemiseen Kirk-

kohallitus.  Klo 12 luontokirkko 

Padingissa Hilipanhaassa, A 

Harvala, kirkkokahvit, kolehti 

oman diakoniatyön hyväksi. 

Klo 19 herättäjäjuhlien lähtöseu-

rat kirkossa (A Seppä, E Eerola, 

J Mantila).

La 7.7. klo 19 seurat Nivalan ry:

llä (O Hosionaho).

Su 8.7. Apostolien päivä  klo 10  

konfi rmaatiomessu kirkossa, III 

leiririppikoululeiri, saarna ja 

lit. Viljanen, kanttori Ylikoski. 

Kolehti seurakuntien vapaaeh-

toistyön tukemiseen ja vahvis-

tamiseen, Kirkkopalvelut ry:n 

kautta. Jumalanpalveluksen jäl-

keen kirkkokahvit seurakunta-

kodissa. Klo 13

seurat Nivalan ry:llä (V Kallio-

koski). Klo 18.30 seurat Nivalan 

ry:llä (V Kalliokoski, E Kautto), 

kolehti toimintakuluihin.

Diakoniatoimisto suljettu  ma 

25.6 ja pe  29.6. Heinäkuussa, 

viikoilla 27-30,  diakoniatoimisto 

avoinna ainoastaan maanantaisin 

ja tiistaisin.

Varhaisnuorisotyö: Leirit Vin-

nurvan leirikeskuksessa:

Ke 4.7.2007 klo 10, alkaa 7-10 

vuotiaiden leiri nro I, leiri päät-

tyy pe 6.7 klo 12.

Ma 9.7.2007 klo 10,  alkaa 7-10 

vuotiaiden leiri nro II, leiri päät-

tyy ke 11.7 klo 12.

Ke 11.7 klo 15,  alkaa yli 10 

vuotiaiden leiri, leiri päättyy pe 

13.7.klo 14.

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.

Linja-autoaikataulu SRK:n su-

viseuroihin Kouvolaan, lähtö pe 

29.6.2007 klo 5.30 Nivalan Mh, 

paluu su 1.7.2007. Kyyti 50 €/si-

vu. Tiedustelut Heikkilän Liiken-

ne p. 0400 468 529.

Herättäjäjuhlamatka Lahteen 

6.-8.7.2007. Matkan hinta 130€, 

sis. bussikyydit Ylivieska-Lah-

ti-Ylivieska, sekä kyydit paikan 

päällä. Majoitus Siikaniemen 

kurssikeskuksessa pe-su 3-6 hh 

(sis. aamupalat), juhlaoppaan 

sekä matkanjohtajan palvelut. 

Matkareitti: Ylivieska mh - Rau-

daskylän Kr. Opisto- Nivalan 

mh-Haapajärven mh. Ilmoit-

tautumiset Raudaskylän Opisto 

p. 4276 200. Matkanjohtaja Jani 

Isokääntä p. 050 3602223.

Herättäjäjuhlamatkalle Anneli 

Yliniemelle ja Muhoselle ilmoit-

tautuneet: lähtö Nivalan matka-

huollosta pe 6.7.2007 klo 10.30. 

Yöpyjät liinavaatteet ja pyyhkeet 

mukaan.

Uusheräyksen kesäseurat ja lä-

hetystyön 100-vuotisjuhla Kuri-

kassa 6-8.7.2007. Linja-auto kul-

kee pe 6.7.2007:  Kärsämäki klo 

6.30,  Karsikas klo 6.45, Ruuskan-

kylä klo 6.50, Maliskylä klo 7.00 

ja siitä Maliskylän tietä Nivalan 

Matkahuoltoon, josta lähtö n klo 

7.10 Sievin kautta Kurikkaan. Il-

moita lähdöstäsi, Sirpa Bergman 

p. 040-733 1762.

Linja-auto Reisjärven opisto-

seuroihin 14-15.7.2007:  Sievi as 

Erka  klo 7.00, Sievin Mh klo 7.15, 

Nivalan Mh  klo 7.45, Haapajär-

ven Mh klo 8.15. Aikuiset meno 

/ paluu 20 euroa, lapset meno / 

paluu 10 euroa. Ei ennakkoil-

moittautumisia. Paluu seurojen 

päätyttyä.(Liikenne Korkia-aho 

ky, Heikkilän liikenne)

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 .

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!

Lomalla: Sirkku Junttila 18.6-

10.7, Sanna Jukkola 25.6-23.7, 

Seija Takalo 2-27.7, Liisa Kata-

jala 4-29.7.

Kanttori päivystää keskiviikkoi-

sin klo 12-13.30 kännykkänume-

rossa:  Asta Ylikoski 

p.  040 532 9051.

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 kotisi-

vujen osoite: www.nivalansrk.fi 

Sähköpostiosoite: nivalan.seura-

kunta@evl.fi   

Kastettu

Amanda Irmeli Alakotila, Aatu 

Juho Antti Ahlholm, Panu Matias 

Ojalehto, Iita Helli Mirjami Päi-

värinta, Lotta Anni Maria Päive-

röinen, Juuli Peppi Eveliina Kaar-

lela, Ella Iina Juulia Ekola.

Maanantai: Jauhelihakasti-

ke, perunat, porkkanaraaste, 

mustikkakiisseli.

Tiistai: Uunikala, muusi, pu-

najuur i - rae juus tos a l aat t i , 

vadelmakiisseli.

Keskiviikko: Herkkuvuoka, puo-

lukka, viili.

Torstai: Lihapullat, perunat+ kas-

tike, kiinankaali -persikka- to-

maattisalaatti, appelsiinikiisseli.

Perjantai: Sianlihalaatikko, puna-

juuri, huituvelli.

Lauantai: Kirjolohikeitto, juusto, 

mansikkakiisseli.

 Sunnuntai: Palapaisti, perunat, 

perunasalaatti, puolukkarahka.

Lähetä kannanottosi, mieli-

piteesi ja havaintosi kätevästi 

tekstiviestillä.

Puhelinnumero on

044-945 3763 
Miksi katuvalot pallaa 

kesälläkin!!

Onko rallikisa vai mikä menos-

sa näin rehunteon aikaan? Ai-

van hirveetä. Jos joku tulis vas-

taan kauheeta jälkeä syntyis. Vai 

mitä?

Onko kukaan nähnyt ritariper-

hosta Nivalassa, Haikaperällä on 

nähty. Yritettiin kuvata, mutta 

karkuun kerkes ennen kuvaa. 

Kyllä Nivalan ryhmiksessä on 

mukavat työntekijät ja lapsil-

le hyvä hoito! Kiitos teille ja 

työniloa...

Onko järkee laittaa Uikko kiinni 

kuuveks viikkoo just ku ihmisil 

on lomaa ja aikaa uija! Ja kunto-

saliaki voi käyttää vain kortilla!!! 

T. Kuntoilija.

Uskomatonta että saa hössätä ve-

ronmaksajien rahoja tuolla lailla, 

kuten Pulaoopperaan. Olis kau-

punki voinut vaikka teatterireis-

sulle kyyditä ihmisiä, ajatelkaa 

miten monta kertaa olis päästy 

kunnon teatteria katsomaan.

Korjauksia: valtuuston jäsenillä 

ei ole kannet. tietokoneita, vaan 

hall.jäs. Ja säästöistä kysy kesk.

hall. Hallituksen jäsenet olivat 

esteellisiä ao. pykälän kohdalla.

Olipa mukava yllätys asioidessani 

Modestyssa, kun minulle hymyi-

li erittäin asiakaspalvelutaitoinen 

myyjä! Tulen taatusti uudelleen 

ja suosittelen muillekin:)

Nivalalaiset ovat omahyväisiä, 

nurkkakuntaisia ja puhuvat se-

län takana pahaa. Elämäni suurin 

virhe on ollut muuttaa Nivalaan 

ja jättää sivistyneempi maailma. 

Täällä ollaan täysiä maalaistol-

loja !!!

Koulukiusaajien vanhemmat. 

Olette surkeita ihmisiä, koska 

lapsenne eivät ole oppineet eri-

laisuuden hyväksymistä. Katso-

kaa peiliin ja hävetkää jos osaatte. 

Monen elämä on mennyt lasten-

ne takia pilalle. 

Yksi teiltä puuttuu. Ja sen muka-

na kaikki. Nimittäin rehellisyys.

Nivalalainenko? Juoruajako? Si-

nä poljetko minä ohjoon, kun 

juorutoimistoon käy tie...

Nitekin puistossa nähty naisen is-

tuvan auringossa. Nainen näytti 

nauttivan olostaan. Siis turhat 

puheet pois nitekin puiston 

tarpeettomuudesta! 

Nivalan uimahallissa on kyllä to-

si puhdasta ja siivoojat ovat tosi 

ahkeria ja mukavia :)

Sinä joka puhkot polkupyörän 

kumeja, anna olla, se on meidän 

reumaa sairastavan tyttären. Ni-

mesi on jo tiedossa. T. Sairas.

Nivalalla menee tosi hyvin (?). 

Viime vuonna ei tullut lisää vel-

kaa kuin vaivaiset 5 miljoonaa 

euroa !!

Nivala-Haapajärvi -seutukunta 

sijoittuu valtakunnan vertailussa 

aivan häntäpäähän eli huonoim-

min pärjänneisiin, että turha yrit-

tää hehkuttaa hyvinvointia!

Verotoimisto annettiin lopul-

lisesti pois Nivalasta. Opasteet 

ovat edelleen paikallaan mutta 

ovi pysyy lukossa! Nivalaa on 

ajettu alas huimaa vauhtia viime 

vuosina, olisiko aika vihdoinkin 

ottaa järki käyttöön päättäjät?

Pitää näköjään ens vuonna keittää 

ite hera jättivät tiistai aamuna yli 

puoli litraa vajaaksi astian vaik-

ka käskin laittaa täyteen, siinä jäi 

monta lautasellista pois ja olin 

maksanut täysistä l. Hävetkää!

Nivalassa muistellaan herättäjäjuhlia

Herättäjäosaston Nivalan paikal-

lisosasto ja Nivalan seurakunta 

järjestävät elokuussa  4-5.8. 2007 

100 vuotta Nivalan III herättä-

jäjuhlista-tapahtuman. Juhlien 

tunnuksena on Siionin Virrestä 

193:1 Vielä, Herra, kutsut meitä, 

vielä sanas saarnataan. Ohjelma 

alkaa lauantaina klo 16.00 Kun-

niakäynnillä Josef Cajanin hau-

dalla Uudella hautausmaalla sen 

jälkeen pitää Heikki Hurskainen 

esitelmän Josef Cajanista. Myös 

seurat  pidetään. Puheet pitävät 

Eeva Eerola, Pekka Pihlajaniemi 

ja Sirkku Junttila. Illan päätteek-

si pidetään konsertti seurakunta-

kodilla Mika Nuorvan ja Pekka 

Kososen johdolla.

Sunnuntaiaamu alkaa mes-

suilla kirkossa klo 10 ja puheen 

pitää Tuomo Ruuttunen. Juhlan 

ohjelma jatkuu Juhlaesitelmänä 

ja esitelmän pitää Ilkka Mattila. 

Seurojen puhujina sunnuntai-

na ovat Jaakko Mantila, Jukka 

Hautala ja Sanna Jukkola. Sun-

nuntai-illan juhlaohjelma jatkuu 

Nivalan virsikuorolla, Malisky-

län sekakuorolla ja Nivalan pu-

hallinorkesterilla. Tilaisuuksien 

väliajoilla on seurakuntakodis-

sa myytävänä kahvia ja ruokaa 

juhlijoille.

Nivalassa järjestetyt herättä-

jäjuhlat: I.Karvoskylän Palosaa-

ri 1894, II. Karvoskylän Yliniemi 

1903, III. Nivalan Pappila 1907, 

IV. Kirkonkylä 1933, V. Kirkon-

kylä 1946, VI. Kirkonkylä 1966, 

VII. keskusta 1992.

Nivalassa

Hankintavastaava, johtava 

maatalouslomittaja, kaivin-

koneenkuljettaja, putkiasen-

taja, metallityöntekijä, Texas 

Hold´em- kortinjakaja, nuo-

hooja, kokoonpanotyöntekijä, 

myyntineuvottelija, konepuu-

seppä, marjojen myyjä.

Sievissä

Marjojen myyjä, louhintatyön-

tekijä/porari, rakennustyönte-

kijä, CNC-koneistaja, levytyö-

keskuksen käyttäjä, hitsaaja, 

kokoonpanotyöntekijöitä, pin-

takäsittelijä (metallituote), 

metallityöntekijä.

Haapajärvellä

Työnjohtaja, liikenneopettaja, 

farmaseutti, 

ohjaaja, kirjanpitäjä, karjanhoi-

taja, rakennusapumies, raken-

nusapumies, ajoneuvonosturin-

kuljettaja, lataamotyöntekijä, 

tuotantotyöntekijä, kokoonpano-

työntekijöitä, materiaalitarkasta-

ja, varastomies, Texas Hold'em 

-kortinjakaja.

Kärsämäellä

Terveyskeskuslääkäri, perushoi-

taja, lähihoitaja, mainospostin 

jakajia, turvetyöntekijä, puun-

työstökoneenhoitaja, tuotan-

totyöntekijä (huonekaluteolli-

suus), kahvilaliikenneaseman 

myyjä/keittiötyöntekijä.

Haapavedellä

Liikunnan ja terveystiedon leh-

tori, puualan opettaja, raken-

nusalan opettaja, sairaanhoitaja, 

perushoitaja, lähihoitaja, henki-

lökohtainen avustaja, perustur-

vajohtaja, mainospostin jakajia.

Työvoimakoulutus 
Nivalassa
Yrittäjän ammattitutkinto, ko-

ne- ja metallialan perustutkinto, 

koneistus, levytekniikan ammat-

titutkinto, hitsaajan ammattitut-

kinto, puualan perustutkinto, 

puusepänalan ammattitutkinto/

puutuotteiden  valmistus, puuse-

pänalan ammattitutkinto CNC/

CAD/CAM, metalli -ja raken-

nusalan ammattitaitokartoitus, 

työturvallisuuskorttikoulutus, 

tulityökorttikoulutus, työhön ja 

koulutukseen ohjaava koulutus.
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Arolan Marjatila Pirttirannan-

tien varrella rajoittuu komeasti 

Pidisjärveen. Tila tuli Laksojen 

omistukseen toukokuussa vuon-

na 1983. 

- Heti aloimme kunnosta-

maan maita ja salaojittamaan nii-

tä. Vuonna -85 tuli ensimmäiset 

herukat ja vuonna -87 mansik-

kaa, kertoo Soini Lakso.

Tänä vuonna mansikkaa on 

entiseen malliin tarjolla, mutta 

ensi vuonna toiminta supistuu.

- Minulla on enää toista vuot-

ta, kun jään eläkkeelle. Tarkoitus 

on vähentää viljelyaloja, mutta 

parhaita lohkoja jätän ja myyn 

niistä niin kauan kuin niistä mar-

jaa saa. Mansikanviljely on hirve-

än työllistävää eikä hommalle ole 

jatkajaa, Soini kertoilee.

Viime vuosi teki mansikoille 

hallaa, mutta marjaa riittää silti. 

Lajikkeita on useita ja lohkoja eri 

puolilla tilaa. Jonsok on kestävä 

laji, mutta Polka on kuluttajien 

mieleen.

- Oli niin hankala talvi. Päiväl-

lä mansikkapenkit sulivat läm-

mössä ja yöllä menivät pankko-

jäähän. Se nosteli taimia ja katkoi 

juuria. Ei mansikat siitä tykkää. 

Muuten kevät oli ihmeellinen, 

kun hallaa ei ole ollut, vaikka si-

tä usein luvattiin. Alhaalla läm-

pötila on käynyt, mutta kun se ei 

mene nollaan, niin ei se mitään 

haittaa.

Kiireimpänä sesonkiaikana 

ehtii käydä 4-5 tuntia “kontal-

laan”, mutta muuten ollaankin 

työn touhussa. Itse poimiminen-

kin on kovaa työtä, joka aloite-

taan aikaisin aamulla. Osa poimi-

joista on kaukaa, Mustanmeren 

rannalta asti. 

Tänä vuonna mansikkaa voi 

ostaa suoraan tilalta ja torilta. 

Monta uhkaa

Mansikkasatoon vaikuttaa monet 

tekijät. Vähäinen sademäärä ei 

niinkään haittaa, sillä vettä nou-

see Pidisjärvestä. Mutta hallat, 

kasvitaudit ja tuholaiset vievät 

herkästi osan sadosta. Erikoisen 

röyhkeitä ovat rastaat. Viljelijä 

saa ampua niitä vain luvan peräs-

tä ja lupakin maksaa 30 euroa.

- Rätkät aiheuttaa kauheaa tu-

hoa. Kun se ottaa sen pään, niin 

sitä ei häädä mikään. Ampumi-

nenkaan ei auta, niitä ei haittaa 

vaikka kaveri tipahtaa. Rätkätkin 

on lisääntyneet kovasti entisajois-

ta. Pojat ei pääse enää puuhun 

niin kuin ennen, käytiin pesillä, 

Soini muistelee.

Kannattavuuskaan ei ole hyvä. 

Kulut nousee koko ajan, mutta 

marjan hinta ei saisi nousta. Puo-

lasta ja Virosta tuodaan halpaa 

marjaa, jota syötetään laitoksissa 

oleville. Ja myydään ruotsalaise-

na mansikkanakin sellaista, mikä 

sitä ei ole, isäntä tietää.

- Hintapolitiikka on men-

nyt aivan älyttömyyksiin. Ulkoa 

tuodaan esimerkiksi herukkaa 

20 sentillä kilo, mutta meillä jo 

keräilyajo maksaa 40 senttiä kilo. 

Ei näihin kannata mitään uhrata, 

kun ei mitään saa.

Luontoihminen

Vaikka Soini Lakso eläkkeelle 

jääntiä suunnitteleekin, ei hän 

malta luopua kasvien kanssa 

touhuamisesta. Hän on raken-

tanut eläkepäivien varalle kas-

vihuoneen, jossa on tomaattia 

useampaakin lajiketta, amppe-

limansikkaa ja muutakin sinne 

on suunnitteilla. Mansikan ja 

herukoiden lisäksi tyrniviljelmät 

ovat mittavia. Mutta tilalta löy-

tyy myös jäniksiltä aidattu pen-

sasmustikkaviljelmä, omenapuu, 

marja-aroniaa, muita marjapen-

saita, karhunvatukkaa ja monta 

muuta lajiketta. Soini kertoo 

leikillään ryhtyvänsä erikoistu-

maan, sillä hänellä on nyt myös 

viinirypäleköynnös, luumupuita 

ja päärynäpuu. Kukkasiakin hän 

on kylvänyt ja istuttanut.

- Kerran eräs tuttava soitti, 

ja minä kerroin olevani miesten 

töissä. Hän kysyi, että oletko hal-

koja hakkaamassa. Minä sanoin, 

että en ole vaan istutan tässä or-

vokkeja, hän kertoo leikkisään 

sävyyn.

Tuntuuko se haikealta vähitel-

len lopettaa varsinainen viljely ja 

jäädä eläkkeelle.

- Ei tunnu. Tuntuu, että se 

helpottaa.

Maritta Raudaskoski

Myymälässä on tarjolla läpi vuoden terveellisiä mehuja, lahja-

pakkauksia, hilloja, sekä marja-aronia-, tyrni- ja mustaherukka-

jauhetta. Pakastinhuoneesta löytyy myös pakastettuja marjoja.

- Täällä kasvihuoneessa minun on eläkepäivinä hyvä istuskella 

ja katsoa kasvun ihmettä. Pienen kastelukannunkin ostin, että 

jaksaa nostaa, Soini kertoilee.

Mansikka-aika parhaimmillaan

Arolan Marjatilalla 
kiireistä aikaa
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Nämä viinimarjapensaat leikattiin kaksi vuotta sitten viiden sentin korkeudelta. Jo ensimmäisenä 

vuotena sen jälkeen ne tuottivat satoa. Uudistuksen jälkeen ne ovat jo näin isoja.

Tyrnirivistöjen välistä avautuu 

komea näkymä Pidisjärvelle.
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Marja-Terttu Nuoliojalla on koulutusta, kokemusta ja näkemystä, joiden pohjalta hän päätti ryhtyä 

itsenäiseksi yrittäjäksi.

Marja-Terttu Nuoliojan yritys on 

aloittanut toimintansa toukokuun 

alussa. Yrittäjällä on monipuoli-

nen koulutus ja työkokemus. Hän 

on kouluttautunut muun muassa 

kodinhoitajaksi ja kun yrityksen 

perustaminen oli tähtäimessä, 

hän kävi viime vuonna vielä lai-

toshuoltajakoulutuksen. Myös 

yrittäjän ammattitutkinnosta on 

ollut paljon apua jo suunnittelu- 

ja alkuvaiheessa.

- Halusin rakentaa itselleni 

pysyvän työpaikan. Minua kieh-

too se, että voi itse suunnitella ja 

käyttää luovuutta. Voin hyödyn-

tää koulutuksiani ja työkokemus-

tani monipuolisesti, kun ei ole 

yksi ja rajattu tehtäväkenttä. 

Yksi asia, mistä Marja-Terttu 

on kiinnostunut, on omaishoita-

jan lomittaminen. Omaishoito 

koskettaa tavalla tai toisella yhä 

useampaa suomalaista. Erilaisia 

dementoivia sairauksia sairasta-

vien määrä kasvaa. Omaishoi-

tajan kannattaa tunnistaa omat 

voimavaransa realistisesti eikä 

kaikesta tarvitse yrittää selviy-

tyä yksin.

- Edellisellä hallituskaudella 

omaishoitajan lakisääteisiä va-

paapäiviä lisättiin yhdellä. Nyt 

niitä on kolme päivää kuukautta 

kohti. Omaishoidon kehittämi-

nen on nyt myötätuulessa, sillä 

kun säästetään todella paljon.

- Itsellänikin on omakohtaista 

historiaa omaishoidosta. Siskoni 

kanssa hoidimme pitkään kahta 

muutoin laitoksessa hoivattavaa 

omaista: äitiämme ja Liisaa. Lie-

västi kehitysvammainen Liisa 

asui kotonamme kuolemaansa 

89 -vuotiaaksi saakka. Liisalla oli 

monenlaisia lahjoja ja häneltä me 

opimme elämästä paljon, Marja-

Terttu muistelee.

Yrittäjä on kiinnostunut työs-

tään. Hän sanoo, että esimerkik-

si dementiaa sairastavan, kotona 

asuvan ihmisen elämänlaatua voi 

kohentaa monin tavoin ja usein 

pienilläkin asioilla.

Kunta ja yrittäjä 
hyvinvointialalla
Marja-Terttu Nuolioja on huo-

mannut, että vanhanaikainen, 

ideologinen rajaus palvelujen 

tuotannossa on väistymässä. Pa-

ras -hankkeen myötä kunnat ja 

kuntayhtymät on pakotettu poh-

timaan uudella tavalla palvelujen 

järjestämistä. 

- Kuntien palveluja ja yksityis-

ten yrittäjien palveluja ei kannata 

asettaa vastakkain vaan rinnak-

kain. Molemmat täydentävät 

toisiaan.

- Palvelusetelien käyttöönoton 

kunnissa olisin toivonut etenevän 

nopeammin kuin se on tähän as-

ti edennyt. Hyvään suuntaan ol-

laan kuitenkin menossa, yrittäjä 

arvelee.

Hyvinvointia 
ja hoivaa 
tehoyhteiskunnassa

Marja-Terttu vierastaa aikamme 

tehokkuutta ja suorituskeskeistä 

maailmaa, jossa kaikkea mitataan 

euroissa ja tuottavuudessa.

- Miten ihmeessä pärjäävät ne, 

jotka eivät hirveästi tuota eivät-

kä pysty kasvattamaan tuottoja? 

Moni on työelämässä uupunut, 

kun on kokenut, että oikeastaan 

mikään ei riitä.

- Kun ajattelen tätä yrittäjyyt-

tä ja esimerkiksi työtä yksinäi-

sen vanhuksen kotona: ei työn 

tuottavuutta tai tehokkuutta voi 

määritellä vaikkapa siivottujen 

neliöiden määrällä. Työ on pal-

jon muuta. Siinä on sosiaalinen 

ulottuvuus. Minusta silloin sii-

voaminen on myös hoivaa, hän 

pohtii

Kotitalousvähennys 
verotukseen
Kotipalvelu M. Nuoliojan pal-

veluihin kuuluvat muun muas-

sa kotisiivous, kodinhoitotyöt, 

kotitaloustyöt, ulkoiluttaminen, 

hoivatyöt, omaishoitajan lomitus 

ja pihan hoito.

Palveluissa voi hyödyntää ko-

titalousvähennystä, joka on 60 % 

arvonlisäverollisesta työkorva-

Kotipalvelu M. Nuolioja aloitti toimintansa

Uusi yrittäjä toivoo
monipuolisia töitä

uksesta. Vähennyksen saa myös 

työstä, joka tehdään vanhempien 

ja sukulaisten asunnossa. Puoli-

soista täyden vähennyksen saa 

kumpikin erikseen. Vähennyk-

sen enimmäismäärä kotitalous-

, hoiva- ja hoitotyöstä on 2300 

euroa henkilöä kohden vuo-

dessa - omavastuu on 100 euroa 

vuodessa.

Tarvittaessa Marja-Terttu te-

kee työkorvauksesta myös ilmoi-

tuksen verotukseen. 

- M.R. -
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Mönkijöiden erikois-
varusteet asennettuna mm.

• hydrauliikka
• kuormaimet
• perävaunut

• vinssit
• pohjapanssarit

• renkaat & vanteet

Tmi Katajakangas • 045-111 2100

Puiden ja pensaiden poistot

piha- ja puistoalueilta
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Lukijan ajatuksia 

On se vaan ihmeellistä kun pääs-

tiin kesäkuun puolelle niin jopas 

aurinkokin uskaltaa näyttäytyä ja 

aivan koko naamallaan, jota se on 

piilotellut koko toukokuun ajan 

paksun pilviverhon takana, ja nyt 

sitten ihan täysillä. Ja tokikin, sil-

lä kohtahan juhannus on meillä 

herttainen, ja toivottavasti pou-

tataivas on sininen, ja pirtti toki 

pesty puhtoinen. 

Silloin kauan sitten minun 

lapsuudessani tupa tokikin rip-

sottiin ihan katosta lattiaan uu-

silla koivunoksista tehdyillä luu-

dilla, ja lattiat pestiin hohtavan 

puhtaiksi varsiluualla hankaa-

malla, porosta tehtyä lipeää vä-

hän pesuveteen, ja niin sai koko 

lakeuden kansa rueta saunojaan 

lämmittämään - ja uutisvastat! 

Vihdoin ja viimein se juhan-

nusyökin valviaisineen ja me 

tenavatkin saatiin se lujasta tie-

nattu punanen lemunaatipullo, 

jonka eteen oli oltu kahvilakossa 

10 penniä viikko, parkkeja kis-

kottu sormet verillä, ja sammalia 

nykitty sääskienseassa likimet-

sässä. Ja tosi on, että helpolla ei 

kyllä lemunaatipullo irronnut, ja 

ennenkö ne parkitki olivat myyn-

tikunnossa, että sai vääntää sen 

nipun selkäänsä ja kantaa kau-

panmakasiinille punnittavaksi. 

No sammalethan piti viedä he-

vosella, koska se häkki oli niin 

iso. Että näitä kun muistelee, niin 

tosi on sanonta, että lujassa on 

leipä kivessä! Mutta oli se juhlaa 

kun juhannus saunanjälki vielä 

iholla, ja isä Kustaa aukasi kel-

larin luukun tuvassa ja nosti sen 

pullojakilisevän laatikon, jossa 

ne punaset lemunaatipullot – ja 

niissä se taivaallinen maku!

 

Kivaranmummu

Että oli se juhannus ennenkin

Kalajokilaaksoa halkova Kalajoki 

on historiansa aikana muodostu-

nut elämänvirraksi, jonka varsilla 

ovat monet sukupolvet käyneet 

elonkamppailuaan.  

Nykyisin joki on vesistöjärjes-

telyjen avulla kahlittu uomaan-

sa, eikä se enää kykene tekemään 

pahojaan kuten entisaikoina oli 

asianlaita. Myös onkijat ovat aina 

hakeutuneet sen idyllisille ranta-

mille, koska heillä on ollut myö-

täsyntyisenä tiedossa onkimisen 

ihmistä terapoiva vaikutus.

Onkimiestä tuskin voidaan 

kutsua vapaaksi ammatinharjoit-

tajaksi, mutta  kyllä hän toimensa 

avulla ilmentää yhtä joutenolon 

vaihtoehtoa.  Kirjoittaja ei ole 

aivan varma, että rakentuuko 

onkimisen fi losofi a siitä, jos ei 

voi jättää kaloja oman onnensa 

nojaan?  Tietenkin on mielipi-

teineen niitäkin, jotka väittävät 

onkimiehen tehneen laiskottelus-

ta hyveen...  

Ehkäpä onkimies on sitten-

kin pohjimmiltaan humanisti, 

koskapa hänellä on realistinen 

tarve irrottautua toviksi vaa-

tivan työelämän ikeestä. Tus-

kin onkia on myöskään kiih-

keä luonnonystävä,sillä he vain 

tuntevat olevansa yhtä luonnon 

kanssa.  Onkijan saalis voisi kyl-

lä selittää jotain, mutta koska 

kaloissa on nykyisin ympäris-

tömyrkkyjen jäämiä, niin eipä 

niitä voi käyttää suuressa mää-

rin hyväkseen.  Edellä sanotun 

huomioiden, ei joelle kannata 

lähteä niiden, jotka eivät taida 

unelmoida, tunnelmoida ja miet-

tiä syntyjä syviä.  Onkimies jos 

kuka on oman onnensa seppä, 

ja halveksivalle suhtautumiselle 

hänellä on voimia sylkäistä kuin 

koukkuun ikään. Perhomies ja 

virvelimies ovat myös kalamie-

hiä, mutta vain onkimies osaa 

käytännössä hoitaa psyykettä, 

tuolla jo edellä kuvatulla vähäe-

leisellä tavalla.  Onkimiehelle ei 

myöskään nk. leipätyö muodostu 

taakaksi, koska hänellä on opittu 

kyky hoitaa ahdistuksiaan.  Mi-

täpä tähän voisi loppujen lopuk-

si muuta sanoa:  Kaikki työym-

päristön raskauttamat; menkää 

eväiden kanssa joenrantaan ja 

ryhtykää onkimaan!

                     Martti Hannuksela
                     Lahti

Onkimies

Koska kaupungin viranomaisten 

tai johtavien virkamiesten tahol-

ta ei ole informoitu siitä, miksi 

oopperakeskushanke maksoi 

kaupungille nettona n.16.000 

euron asemasta n. miljoona eu-

roa ja koska monetkaan kansa-

laiset eivät ole päässeet selkeään 

käsitykseen tapahtuneesta, lie-

nee aika yksinkertaisesti yrittää 

puuttuvan tiedon yksinkertaista 

paikkausta.

 Tämä paikkaus perustuu kau-

pungin tilintarkastaja JHTT Pau-

la Hellén-Toivasen ja HTM Aarne 

Pohjolan suorittaman tarkastuk-

sen loppu- ja väliraportteihin.

Hankkeen kokonaiskulut:

  Hanke pantiin vireille Oulun 

läänihallituksen hyväksymällä 

996.299 €:n suuruisella koko-

naiskulubudjetilla. Hankkeen 

toteutukseen käytettiin kuitenkin 

varoja yhteensä 2.203.445 €.

Hankkeen kuntaosuus:

  Hankkeen toteuttamisen 

aloittamisesta päätettäessä päät-

täjille esitettiin, että kuntarahoi-

tusosuus hankerahoituksesta on 

nettona vain 16.141 €.

Kävi kuitenkin niin, että kun-

tarahoitusosuuden netto kasvoi 

941.188 €:n plus rahoitus- ja tar-

kastuskulut sekä kaupungin anta-

ma epäsuora tuki. Yhteensä siis 

reiluun miljoonaan €:n.

Miten menobudjetti pääsi 

kasvamaan yli suunnitellun ja 

talousarvion ?

  Vuodelle 2003 hankkeen to-

teuttamiseen kyseisen vuoden 

talousarviota tehtäessä ei oltu 

osoitettu budjettivaroja vielä eu-

rokaan. Hanke kuitenkin käyn-

nistettiin jo ko.  vuonna vaik-

ka hankkeen rahoitushakemus 

läänihallitukselle hyväksyttiin 

kaupunginhallituksessa vasta 

14.04.2003. Ko. vuoden aikana 

hankkeeseen käytettiin budje-

toimattomia varoja 73.953,08 

€. Tuon määrärahojen ylityksen 

valtuusto sitten hyväksyi tapah-

tuneena tosiasiana.

  Loppuvuodesta 2003 vuo-

delle 2004 laaditussa budjetissa 

valtuusto osoitti kuluihin varoja 

440.000 € ja tuloihin 414.000 €. 

Kyseisenä vuonna hanke kuiten-

kin käytti varoja toimintamenoi-

hin 508.725,74 €, sekä ns. inves-

tointeihin 317.000 € eli yhteensä 

825.725,74 €. Tuon määräraho-

jen rajun ylityksen (385.725,74 

€) valtuusto sitten taas hyväksyi 

tapahtuneena tosiasiana.

  Vuodelle 2005 laaditussa 

budjetissa valtuusto syksyllä 2004 

osoitti kuluihin varoja 378 100,00 

€ ja tuloihin 378 100,00 €. Ky-

seisenä vuonna hanke kuitenkin 

käytti varoja toimintamenoihin 

735 214,66 €. Tuon määrärahojen 

ylityksen (357.114,66) valtuusto 

sitten jälleen kerran hyväksyi ta-

pahtuneena tosiasiana.

  Vuodelle 2006 laaditussa 

budjetissa valtuusto syksyllä 2005 

osoitti kuluihin varoja 491 568,00 

€ ja tuloihin  491 568,00  €. Ky-

seisenä vuonna hanke kuitenkin 

käytti varoja toimintamenoihin 

-568 551,17 €. Tuonkin määrä-

rahan (76.983,17) ylityksen val-

tuusto sitten jälleen kerran hy-

väksyi tapahtuneena tosiasiana.

Miksi vastuuhenkilöt eivät 

noudattaneet heitä sitovaa bud-

jettia ?

  Valtuuston vuosittain aina 

seuraavalle vuodelle laadituissa 

budjeteissa hankkeen toteutta-

miseksi osoitetut määrärahat 

vuosille 2003 – 2006 ylitettiin 

yhteensä 893.776,65 €:lla. Se että 

ylityksiä valtuuston budjetoimien 

kuntalain-, kunnan hallintosään-

nön, talousarvion täytäntöönpa-

no-ohjeiden ja hankepäätöksen 

mukaan sitovia määrärahoja 

ylitettiin, lienee johtunut siitä, 

että hankkeen toiminnalliset 

tulokset hankkeesta vastaavi-

en toimijoiden taholta haluttiin 

keinoja kaihtamatta taata välit-

tämättä vähääkään hankkeelle 

asetettujen talousraamien sito-

vuudesta.  Hankintatilauksia ja 

sopimuksia tehtäessä sekä laskuja 

hyväksyttäessä ja maksettaessa ei 

välitetty siitä, että hankkeen to-

teuttamiseksi varatut määrärahat 

olivat vuosittain loppuneet jo ajat 

sitten.

  Miksi sitten valtuusto hy-

väksyi menoihin budjetoitujen 

määrärahojen ylitykset ja tulo-

jen alitukset ?

Tärkein syy kulubudjettien 

ylitysten hyväksymiselle lienee 

hankkeesta valtuustolle annettu 

talousinformaatio.

 Vuoden 2003 osalta valtuus-

tolle kerrottiin hankkeen tuotta-

neen tappiota 1 793,16 €. Tosiasi-

allinen tappio näyttää kuitenkin 

olleen vähintään 34 038,16 €, 

mahdollisesti 71.688,16 €. Syyt 

virheisiin olivat ne, että hank-

keen tuloihin oli kirjattu pääsy-

maksutuloja ilmeisesti kirjanpi-

tolain vastaisesti 32.245 €, vaikka 

yhtään  oopperanäytäntöä ei ol-

tu vielä toteutettu. Lisäksi ko. 

vuoden tuloihin on kirjattu ESR 

–rahoitusta 37.650 €, vaikka lää-

nihallitus on tehnyt rahoituspää-

töksen vasta 05.04.2004.

 Vuoden 2004 osalta val-

tuustolle kerrottiin hankkeen 

tuottaneen tappiota 76 055,04 

€. Tosiasiallinen tappio kuiten-

kin näyttää olleen vähintään 

228.810,04 €. Syyt kerrottu-

jen ja tosiasiallisten tappioiden 

erotukseen johtuvat siitä, että 

kertakuluina kirjattavia han-

kintoja oli aktivoitu tarkastajan 

tulkinnan mukaan kirjanpitolain 

säännöksistä poiketen poistoina 

kuluiksi kirjattaviksi investoin-

neiksi 152.000 € liikaa ja se, et-

tä poistoja ei aloitettu kirjanpi-

tolaista kirjanpitolautakunnan 

kuntajaoston antaman tulkin-

nan mukaisesti jo investoinnin 

käyttöönottovuonna.

 Vuoden 2005 osalta alkujaan 

budjetoidut toimintamenojen yli-

tykset, 357.114,66 € valtuustossa 

hyväksyttiin, koska sille kerrot-

tiin tehtyjen äänitteiden kattavan 

äänitemenot ja tuottavan voittoa 

sekä vuoden 2006 oopperan tuot-

tojen kattavan siihenastiset oop-

peran tappiot. Esitetyn uskomi-

nen oli valtuustolta perusteetonta 

lapsekasta hyväuskoisuutta.

 Vuodelle 2006 sitten hyväk-

syttiin jo täysin epärealistinen 

budjetti, jossa toimintakulut ja 

toimintatulot olivat 491 568,00 

€. Tulot eivät toteutuneet ja kulut 

ylittyivät jälleen. Nyt 76.983,17 

€.

 Määrärahojen ylityksille val-

tuusto antoikin siunauksensa 

pääosin siksi, että se sai hankkeen 

taloudesta virheellistä, paikkansa 

pitämätöntä tietoa päätöksenteon 

pohjaksi ja johon annettuun tie-

toon valtuuston jäsenet sokeasti 

luottivat muutamia poikkeuksia 

lukuun ottamatta.

  Todettakoon, että tehdyt val-

tuuston hyväksymät budjettien 

ylitykset ovat lähes kaupungin 

kärsimän nettotappion suuruiset 

ja että hanke oli vuosien 2003 ja 

2004 ajan vapaa-aikalautakun-

nan ohjauksessa, sen jälkeen 

kaupunginhallituksen ja että 

sisäisen valvonnan järjestämis- 

ja sen toimimisvastuu on aina 

kaupunginhallituksella.

Heikki Häyrynen

Puuttuvan paikkausta?
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Suven suurta juhlaa odotelles-

saan Kotikeskuksen asukkaat, 

henkilökunta ja omaiset vietti-

vät omaa pientä kevätjuhlaansa 

tiistaina 19.6. Epävakainen ja 

tuulinen sää pakotti sisätiloihin, 

mutta ohjelma pääsi sitäkin pa-

remmin oikeuksiinsa.

Runoja ansiokkaasti esittivät 

Maija Ylen-Julin ja Sirpa Heis-

ka. Kuulimme muiden muassa 

P. Mustapään runon "Lasinkuul-

tava laulu". Runon vanhuksesta, 

joka on ymmärtänyt, että vaik-

ka "talo" on korjauskelvoton, 

hän voi muuttaa vain toiseen 

taloon "eikä vanhene koskaan". 

Kuulimme myös runot hauen 

kesäpäivän vietosta ja Vattuskan 

juhannusmuisteloista.

Tyttöduo esitti herkästi kau-

niita lauluja. 

Hoitaja-Jani arvuutteli ja esit-

teli yrttejä, joilla voi tehdä vaikka 

juhannustaikoja. Niitä kun lait-

telee tyynyn alle seitsemää, vai 

oliko se yhdeksää sorttia, näkee 

tulevan aviomiehensä. Eikä hait-

taa vaikka aviomies on jo vierellä, 

hänet voi nähdä uudelleen!

Itämaisen tuulahduksen toi 

Marita Vilkunan vetämä tans-

siryhmä. Siinä samalla hoitajien 

jumittuneet lihakset saivat kun-

toutusta. Kaksistaan esitetty tans-

si kuvasi kamelin kulkua aavikol-

la. Monille vanhuksille esitys oli 

varmaan uusi ja ainutkertainen 

kokemus.

Yhteislaulua ei toki unoh-

dettu. Laulu "Kotimaani ompi 

Suomi" tuntui olevan monelle 

vanhukselle rakas ja läheinen, 

soolo-osia kuultiin yhteislaulun 

jälkeen. Yleisönä vanhukset ovat-

kin yhtä aitoja kuin lapset.

Lopuksi juotiin kahvia ja me-

hua pannukakkujen, hillon ja 

kermavaahdon kanssa.

Kiitokset esittäjille ja 

järjestäjille!

- RR -

“Tein lasinkuultavan laulun”

Runoa ja musiikkia
Kotikeskuksessa

Hoitajat esittivät itämaisia 

tuulahduksia.

Kotikeskuksessa vietettiin 

kesäjuhlaa mukavan ohjelman 

ja herkullisen tarjoilun 

merkeissä.

Outokumpu Mining Oy ja ka-

nandalainen Belvedere Resou-

ces Ltd ovat saattaneet päätök-

seen kaupan, jossa Outokumpu 

myi Hituran nikkelikaivoksen    

Belvederelle. 

Kauppahinta on noin 25 mil-

joonaa euroa osakkeina ja op-

tioina. Hituran kaivoksen nimi 

muuttui samalla Hitura Mining 

Oy:ksi. Hituran kaivoksen myy-

minen saattoi päätökseen Ou-

tokummun luopumisen kaivos-

toiminnasta, mikä aloitettiin 

vuonna 1999. Hitura tuottaa 

vuodessa noin 2200 tonnia nik-

keliä rikasteessa ja työntekijöitä 

Hituralla on noin 150. 

Outokummun Hituran kai-

voksen lisäksi Belvedere on 

hankkinut kokonaan omistuk-

seensa Suomen Nikkeli Oy:n. 

Hituran ja Suomen Nikkelin 

toiminnat on tarkoitus yhdistää 

tulevaisuudessa.

Hituran entiset työntekijät 

saavat jatkaa entiseen tapaan 

Belvederellä. Hituran ympäristö-

lupa on voimassa vuoteen 2010, 

mutta sitä mahdollisuuksien mu-

kaan haetaan jatkettavaksi 5-10 

vuodella.

Hituran rikastamon työtilan-

netta on parantanut Belvede-

ren omistamasta Särkiniemen 

nikkelikaivoksesta aloitetut 

malminkuljetukset.

Hituran kaivos myyty

Belvederen toimitusjohtaja David Pym ja operatiivinen johtaja 

Toby Strauss kertoivat Hiturassa kaivoskaupoista.

Kaivososaston päällikkö 

Esa Lindeman seuraa 

kaivostunnelin edistymistä 

375 metrin syvyydessä. 

Oikealla kaivosmies Tuomas 

Kokkoniemi työkoneensa 

äärellä.

Hituran kaivos siirtyi 

kanadalaisomistukseen.
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Hauskaa Kesää!
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LUOTOKESKUS
– Täyden palvelun vapaa-ajankeskus!

      NYT AVOINNA!
• Luotsihotelli  • Luotsiravintola

• Ravintola RantaSumppu
• 17 uudistettua 

lomamökkiä
• Caravanalue 
• Telttailualue

• Vierasvenesatama
• MH:n luontonäyttely

Marjaniementie 783 - 90480 HAILUOTO
puh. + 358 8 772 5500 - info@luotokeskus.fi  
www.luotokeskus.fi  - www.oulunsetlementti.fi L u o t o k e s k u s

Nivalassa koettiin sydäntä sal-

paavia hetkiä perjantaina 15.6 

Stunt Shown parissa Savenmaan 

pihalla. Reilun tunnin kestänyt 

maakuntia kiertävä show tar-

josi  lipun maksaneille todella 

hurjia näytöksiä. Väkeä saapui 

paikalle sankoin joukoin, lähin-

nä nuoria. 

Show tarjosi katsojille hurjia 

temppuja varmasti koko rahan 

edestä. Maakuntia kiertävässä 

Stunt Showssa nähtiin vauhti-

mönkijöitä, moottoripyörätemp-

puja, tulikenkäshow, autokola-

reita, renkaanpolttoja ja erilaisia 

taitoajoja linja-autoilla. Myös 

suuret isopyöräiset monsterit 

toivat jännitystä esitykseen. 

Yleisö sai nähdä koko rahan edestä vauhtia ja vaarallisia 

tilanteita.

Vauhtia kesään huikeasta moottorishowsta
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Parhaat palvelut  
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Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

MB 200e TD, vm -99. Ajettu 94 
800 Espride malli. Suomiauto. 
Aluvanteet, Webasto, ilmastoin-
ti, takaspoileri, cd-soitin. Harvi-
naisuus. Puh. 044 533 8203.

HONDA CBF 600, vm-2004, ajet-
tu 11 300km, hyvin huollettu. 
Mukana takateline ja laukku. 
Hp. 7500 euroa. Puh. 040 700 
47 48.

RENAULT TR 5 ha, vm-90, kat-
sastettu 3/07. 2 renkaat, radio, 
moottorilämmitin + sisäpistoke. 
Hyväkuntoinen. Hp 500 euroa. 
Puh. 045 7710 6913.

BILJARDIPÖYTÄ 98 X 173 cm, jy-
kevä, tummaa puuta sekä pallot 
(keskikoko) ja keppi. Pallot halk. 
n. 4 cm. Hp. 250 €. Puh 044 359 
4162.

Buster VENE + Evinrude MOOT-
TORI 30 HV. Edullinen. Puh. 050 
400 7740.

Puuhellan KANSI (100 cm x 65 
cm) + suuluukut. PEILIOVET, 
puuta, vanhat 2 kpl. Lev. 80,5 x  
k. 278,5 cm. UUNIN SUULUUK-
KU. Puh. 040 849 8436.

SIIVOUSKOMERO (K. 180 + 40 
cm, LEV. 50 cm, syv. 57 cm. Ja 
KOULULAISPÖYTÄ. Puh. 040 
8498 436.

Tyttöjen POLKUPYÖRÄ 22". Hp. 
25 €. Puh. 040 0744 689.

Yksiö 36m2. Remontoitu, hyvä 
ja rauhallinen paikka Sievin kes-
kustassa. Puh. 040 559 5520.

OPEL ASTRA 1.6i CD -94. Aj. 175 
tkm. Erittäin siisti, tarpeettoma-
na. Puh. 040-753 5830.

Mersu-91 250D 124. Siisti, kat-
sastettu 6/07. Ajettu 180 tkm, 
kattoluukku, keskuslukitus, 
sähköetulasit, irrotettava veto-
koukku. Hinta 9000 euroa. Puh. 
044 9422883.

PERÄMOOTTORI Honda 2.3 hv, 
4-tahti, ajettu 3 tuntia. Hp. 650 
euroa. 050 529 4606.

KYLPYAMME valurautainen, val-
koinen, käytetty. Hp. 60 euroa. 
Puh. 050 529 4606.

Jätti TRAMPOLIINI. Puh. 050 400 
8066.

Tellus MUMMOPYÖRÄ, 28", hy-
vä. Hinta 80 €. Helkama Kauno-
tar, hinta 40 €, Cresent 26". Hinta 
60 €. Puh. 044 287 2107.

AITOKIUAS, halpa. SOHVAKA-
LUSTO 3+1+1, halpa. Myydään 
tarpeettomana. Puh. 044 287 
2107.

Lautaa ja lankkua 22 x 100, 22 x 
125, 50 x 100 ja 50 x 125.
Puh. 044-3446 908.  

Volvo 440 GL ALUVANTEET uu-
silla kesärenkailla, 175/70/14. 
Puh. 040-857 1492.

Yamaha Dtso MOPO, vm- 2004, 
hyväkuntoinen! Vaihdettu ket-
jut, ketjupyörät ja kumit. Tarjoa! 
Puh. 040 960 6647.

Lasten PIHAKARUSELLI. Puh. 
044 287 2107.

Vihreää muovipäällysteistä AI-
TAVERKKOA, noin 30 metriä, 
korkeus 92 cm. Puh. 045 670 
5854.

BETONIMYLLY valovirralla ja rat-
tailla. Puh. 040-857 1492.

LEIKKIMÖKKI. Puh. 441180 tai 
040 861 4352.

MOOTTORIPYÖRÄ SUZUKI 
VX800, vm-94. Ajettu 35 000km 
2 syl. Hyvät äänet ja vääntöä löy-
tyy. Hp. 4900 euroa. Puh. 050 
366 0766.

FIAT TIPO 1.4 IE vm-92. Kats. 
11/06. Hp. 450 €. Puh. 0400-
453 806.

ASUNTOVAUNU Fjällvagnen 
vm.-80. Liesi+jääkaappi, radio, 
cd, aluvanteet. Rekisterissä, ei 
katsastettu. HP 900€. Puh. 0400-
427 821.

Halutaan vuokrata  

Nivalan Viikon päätoimittaja 
haluaa vuokrata keskustasta 
kahden kamarin asunnon. Puh. 
040-841 9213.

Työssäkäyvä mies haluaa vuok-
rata pienen asunnon Niva-
lan keskustasta. Puh. 040 411 
8828.

Kolmihenkinen perhe haluaa 
vuokrata KOLMION tai ison KAK-
SION. Puh. 046 847 2564.

Vuokrattavana  

Saunallinen KAUKOLÄMPÖYK-
SIÖ keskustassa. Vapautuu hei-
näkuussa. Puh. 050 400 7741.

6 hengen ASUNTOVAUNU 
+ ETUTELTTA. Puh. 044 291 
4076.

ASUNTOVAUNU heinäkuuksi 
5,5m, teli. Vuokra 400 €/ kk. Puh. 
044 0702 922.

Kalustettu YKSIÖ 34m2 muka-
vuuksin Savonlinnasta ooppe-
rajuhlien ajaksi. Puh. 044 0727 
306 tai 045 670 5854.

Kerrostalo KOLMIO 56m2. Heti 
vapaa. Puh. 050 369 3281.

Ostetaan  

PIRTTIKALUSTO max. 120x75 
penkeillä. Puh. 040 587 4103.

VAAKA, joko digitaalinen tai 
punnuksin varustettu 100g - 
väh. 20 kg saakka. Tarjoa! VA-
DELMANTAIMIA. Puh. 050 535 
1086.

Lasten KERROSSÄNKY. Tarjoa! 
Puh. 040 832 3714.

Hyväkuntoisia LEGOJA. Hinnas-
ta sovitaan sitten kun legot on 
nähty ja hyväksi todettu. Tuo-
mas/ 040 5677 651 tai sähkö-
postilla kuvan kanssa. tuomas.
laitala@omanetti.fi 

KAASUJÄÄKAAPPI. Puh. 0400 
753419

Löydetty  

Löydetty SORMUS, jossa kirjai-
met E.J, numero 158-70 PÄLLÄ 
NYK 1963 B. Voi tiedustella nu-
merosta 044 519 9164. 

Kadonnut  

Punertavan keltaruskea leikat-
tu kissa nähty viimeksi Raivaa-
jantiellä 9, jos on havaintoja 
kirjoittakaa kodin kirpputorille 
niin otan yhteyttä. Kiitos.

Annetaan  

Täysimittainen koiran häkki-
verkko, kunhan viet samalla 
koirankopinkin. Puh. 040 8292 
425 tai iltaisin 08- 443219.

00€€
Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

Kustantaja
Camlind Oy

Päätoimittaja
Maritta Raudaskoski
Puh. 040-841 9213

Ilmoitusmyynti
Mika Moilanen, 040-416 8958

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

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.

17.-18.7.2007 klo 10-15 Nivalan 

Tuiskulassa

(koulu alkaa tiistaina ilmoittau-

tumisella klo 9.30)

Osallistumismaksu 8e, sis. va-

kuutuksen, ohjatun harjoit-telun, 

pallon sekä diplomin.

Ikäluokat: pojat 96/97, 98/99 ja 

00/01,  tytöt  96/97,  98/99  ja 00/01.  

Jokaiseen  ryhmään otetaan 20 

ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen  Suvi Raja-

niemelle  viimeistään  pe 6.7.2007 

mennessä,   sähköposti   suvi.

rajaniemi@gmail.com  tai puh.  

040-707 9405  ma-pe  klo 8-15  

välisenä  aikana.

Lisätiedot: www.nivala.fi  sekä 

Suvi Rajaniemi 040-707 9405               

TERVETULOA 
JALKAPALLOKOULUUN!
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HAVULA
Sahanjohtaja kauppaneuvos Oskari Santaholman koti

Havula on rakennettu v. 1912 Sahanjohtaja Oskari Santaholman
ja rouva Siiri Santaholman kodiksi. Kalajoen kunta osti talon
perikunnalta v. 1992 täydellisine irtaimistoineen. Rakennus on
kunnostettu vanhasta kulttuurista kertovaksi tutustumiskohteeksi.

��������	
������
������������������������������ 
- tiistaisin ja torstaisin klo 18 ja 19
- sunnuntaisin klo 15, 16 ja 17
Pääsymaksu 4,50 �������	
���

�����
�	��	����	
��	����	�

!��"�������"����#�������:
Kalajoen kaupunki: (08) 46 911
Kaija Jaakola: (08) 460 056, 050–536 5519

HAVULA, Plassintie 56, 85100 KALAJOKI

Stena Metalli Oy toimii Suomessa 11 paikkakunnalla ja on osa 
Stena Metall- konsernia, joka on yksi Euroopan alueen suurimmista 
ympäristöpalveluja tarjoavista kierrätysalan yrityksistä.

Jos sinulla on metallia kierrätykseen soita meille tai 
tule käymään.

Stena Metalli Oy
Liitinkuja 5
90630 Oulu
Puh. (08) 815 5350

Oli kyseeessä vaikka purettavan teollisuusrakennuksen teräspalkit, 
vanha liukuhihna tai vanhat työkoneet, niin kaikki metalli, joka on 
hyödynnettävissä ja jalostettavissa, on mielestämme hienoa 
raaka-ainetta.


