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TosiPitkä asuntolaina on myös TosiVakaa

laina-aika jopa 60 vuotta
kiinteä korko jopa 20 vuotta

Handelsbanken
KOKKOLA - Mannerheiminaukio 2

Puh. 010 444 5330
kokkola@handelsbanken.fi 

Nivalan Viikko 
ilmestyy

seuraavan kerran:

Su 12.8.

Materiaali viim. ke 8.8.

Su 19.8.

Materiaali viim. ke 15.8.

Su 26.8.

Materiaali viim. ke 22.8.

Su 2.9.

Materiaali viim. ke 29.8.

Su 9.9.

Materiaali viim. ke 5.9. 

Hauskoja 
lukuhetkiä!
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Nimipäivät  

Sunnuntai  
5.8.2007

Kalenteri

Lukijan ajatuksia  

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Sinun liittosi on ihmeellinen,

siksi minä tahdon uskollisesti 

pysyä siinä.

Kun sinun sanasi avautuu, se 

valaisee, tyhmäkin saa siitä 

ymmärrystä.

Minä huohotan suu auki,

minä janoan sinun käskyjäsi.

Katso puoleeni, anna armosi -

se on niiden oikeus, joille nimesi 

on rakas.

Tee kulkuni vakaaksi ohjeillasi,

älä anna minkään vääryyden val-

lita minua.

Vapauta minut sortajistani, että 

voisin noudattaa säädöksiäsi.

Kirkasta kasvosi palvelijallesi.

Opeta minut tuntemaan 

käskysi!

Minun silmäni ovat tulvillaan 

kyyneliä,

koska lakiasi ei noudateta.

Ps. 119: 129-136 

Sunnuntai: Salme, Sanelma

Maanantai: Toimi, Keimo

Tiistai: Lahja

Keskiviikko: Sylvi, Sylvia, Silva

Torstai: Erja, Eira

Perjantai: Lauri, Lasse, Lassi

Lauantai: Sanna Susanna, Sanni, 

Susanne

Luonnossa ihailemme käkkärä-

mäntyä, vinoa koivunkarahkaa, 

pahkakylkiä oksapuolia puita, 

pystyyn kuollutta keloa, karua 

kallionjärkälettä. Mutta vierom-

me, väistämme ja pelkäämme kys-

säselkää, raajarikkoa, silmäpuolta 

lähimmäistä - mielipuolista pu-

humattakaan. Ihmettelen, mistä 

tämä epäjohdonmukaisuus!

Maaria Leinonen

1. Kuka maailmankuulu sarja-

kuvahahmo aloitti seikkailun-

sa vuonna 1959 ranskalaisessa 

Pilote-lehdessä?

2. Nino Rota on elokuvahistorian 

tunnetuimpia säveltäjiä. Kenen 

ohjaajan kanssa hän teki eniten 

yhteistyötä?

3. Kuka orkesterinjohtajanakin 

mainetta saanut säveltäjä kuo-

li tapaturmaisesti Viipurissa 

1918?

4. Kenellä taidemaalarilla on oma 

nimikkomuseo Alajärvellä?

5.Mitkä kaksi Suomen kau-

punkia viettivät vuonna 1989 

350-vuotisjuhliaan?

Vastaukset sivulla 4.

Pro-Nivala on saanut monen 

pyynnön jälkeen Nivalan Vesi-

huolto Oy:n osakeluettelon, josta 

käy selville, että yhtiöllä on vielä 

lähes 200 yksityistä osakkeen-

omistajaa. Osakeluettelo ei ole 

enää ajan tasalla, sillä huomatta-

va osa osakkeenomistajista ei ole 

huolehtinut osakkeiden siirros-

ta tai osakkaat eivät ole tietoisia 

omistamistaan osakkeista. Kan-

nattaa tarkistaa, oletko  sinäkin 

osakkeenomistaja.

 Osakeluettelossa olevat hen-

kilöt ovat merkinneet osakkeita 

siinä vaiheessa kun Kuluttajain 

Vesihuoltoyhtiötä  perustettiin 

1960-luvun alussa.

Nivalan Vesihuolto Oy on nyt 

käymistilassa. Nivalan kaupun-

ginvaltuusto päätti viime vuoden 

joulukuussa vajavaisin ja osittain 

virheellisin tiedoin liittyä Kala-

jokilaakson kuntien yhteiseen 

viemärihankkeeseen ja luovuttaa 

paikalliset puhdistamot Vesikol-

miolle, joka siirtoviemärihanket-

ta ajaa. Nivalan viemärilaitoksen 

ja jätevesipuhdistamon omistaa 

Nivalan Vesihuolto Oy, joka ei ole 

tähän mennessä myynyt puhdis-

tamoa Nivalan kaupungille. Ve-

sikolmion hallitus on kuitenkin 

muuttanut jo tähän mennessä 

kyseenalaisin päätöksin yhtiöjär-

jestystään siihen valmiuteen, että 

se ryhtyy rakentamaan Kalajoki-

laakson kuntien jätevesihuoltoa, 

joista kiireisimpiä ovat Alavies-

kan siirtoviemäri ja Haapajärven 

puhdistamo. Nivalan valtuuston 

myyntipäätöksestä on valitettu 

Oulun hallinto-oikeuteen eikä 

päätöstä ole vielä saatu, joten 

valtuuston päätös ei ole saanut 

lainvoimaa, eikä sitä olisi saanut 

lähteä toteuttamaan. Samoin Ni-

valan Vesihuolto Oy:n hallitus 

on vuokrannut Nivalan puhdis-

tamon Vesikolmiolle kysymättä 

yleisen kokouksen kantaa.

Asiassa ovat toimineet aktii-

visesti Vesikolmion hallituksen 

puheenjohtaja kaupunginjohtaja 

Pasi Marjakangas ja toimitusjoh-

taja Esa Harju.

Pro-Nivala on pyytänyt Niva-

lan kaupunginhallitusta ottamaan 

asian uudelleen käsiteltäväksi vii-

me toukokuussa jättämässään 

kirjelmässä ja muistiossa, jossa 

on selvitetty siirtoviemärihank-

keen reaalisuutta ja kustannuksia 

ja Nivalan jätevesipuhdistamon 

tasoa ja alhaista luovutushintaa 

sekä Nivalalle tulevaisuutta aja-

tellen kokonaisuudessaan kallista 

ratkaisua. Nivalalaiset vedenku-

luttajat ja varsinkin paljon vettä 

käyttävä maatalous joutuu mak-

samaan huomattavan osan Niva-

lan naapurikuntien jätevesikus-

tannuksista. Kaupunginjohtaja 

Marjakangas ei ole kuitenkaan 

ottanut asiaa hallituksessa esille, 

vaikka asiakirjat ovat kirjaamon 

kautta kulkeneet hänen työ-

pöydälleen. Sama aineisto jaettiin 

keväällä myös valtuustoryhmien 

puheenjohtajille.

Pro-Nivala jättää lähiaikoina 

tutkintapyynnön Vesikolmion 

hallituksen ja toimitusjohtajan 

menettelystä tässä asiassa ja sa-

moin pyydetään selvitystä yhtiön 

sisäisestä toiminnasta. Pro-Niva-

la on esittänyt, että todennäköi-

sesti tulevaisuudessa tapahtuvas-

sa kuntaliitoksessa nivalalaisten 

vedenkuluttajien edut turvattai-

siin ja vesi- ja viemärilaitos pi-

dettäisiin kuntalaisten käsissä 

suorittamalla suunnattu ilmai-

santi kaikille vesijohdon piiriin 

kuuluville kuntalaisille.

Osakeluettelo

Suurimmalla osalla luettelossa 

mainituilla henkilöillä on yksi 

osake. Joillakin osakkeita on usei-

ta. Nivalan kaupungilla on osake-

pääoman kautta osake-enemmis-

tö, mutta kuntalaiset vastaavat 

taloudellisesti vedenkuluttajina 

yhtiön omaisuudesta.

Aksila Arvo, Arvola Mat-

ti, Eskola Einari, Eskola Erkki, 

Eskola Oskari, Haapala Ilma-

ri, Haapala Kyösti, Haapanen 

Mauri, Haikara Matti,  Haikola 

Ville, Hakala Ahti, Hakula Yrjö, 

Hannuksela Taisto, Nivala Ve-

sihuolto Oy, Heiskanen Pekka, 

Helander Jaakko, Hietala Kosti, 

Hissa Hilda, Hissa Untamo, Hou-

rula Antti, Hourula Veli, Houru-

la Yrjö, Huippula Kosti, Häkkilä 

Eino, Häkkilä Hannes, Immonen 

Keijo, Julku Matti, Junttila Kaar-

lo, Junttila Mauri, Junttila Oskari 

(Puskala), Junttila Reino, Juntti-

la Sirkka, Junttila Veikko, Jyrinki 

V.T., Jyrkkä Hilja, Jyrkkä Reino, 

Jyrkkä Väinö, Järvi Aukusti, Järvi 

Lauri, Järvi Loviisa, Järviluoma 

Arvo, Järviluoma Herman, Järvi-

luoma Lauri, Kaarlela Viljo, Ka-

lajokilaakson Osuusliike, Kangas 

Kerttu, Karvola Eino, Karvose-

noja Eemil, Karvosenoja Saara, 

Kastari Sulo, Keskisarja Matti, 

Kiviahde Hannes, Kiviahde Lau-

ri, Kivilahti Alpo, Kivilahti Sai-

ma, Kivimäki Kauko, Kiviniemi 

Eino Valo, Kivioja Arvi, Kivioja 

Emma, Kivioja Kaarlo,  Kivioja 

Kalle, Kivioja Martti, Kivioja 

Paavo, Kivioja Yrjö, Knuts Erik, 

Knuuti Erkki, Kojola Juho, Kojo-

la Mauno, Konttila Yrjö (perik.), 

Kujala Paavo, Kuki Lauri, Kunna-

ri Eelis, Kuoppala Toivo, Köykkä 

Aarno, Laitila Urho, Laukka Aar-

ne, Lentonen T.A., Leppikangas 

Niilo, Luhtasela Aarne, Manti-

la Anna-Liisa, Mehtälä Leevi, 

Mehtälä Unto, Mehtälä Veikko, 

Myllylä Heino, Myllymäki Eero, 

Mäenpää Kauko, Mämmi Kauko, 

Nevasaari Tuomas, Niemelä Ant-

ti, Niemelä Eino, Niemelä Heikki, 

Niskala Olavi, Niskanen Paavo, 

Nivala Matti (Tarhi), Nivala Mat-

ti, Nivalan Kauppa Oy, Nivalan 

kaupunki, Nivalan Naiskotiteol-

lisuuskoulu, Nivalan Osuuskas-

sa, Nivalan Osuuskauppa, Niva-

lan Rauhanyhdistys, Nukarinen 

Urpo, Nurkkala Valentin, Ojala 

Jalo, Ojala Toivo, Ojala Veikko, 

Osuuskunta Tradeka-yhtymä, 

Palola Antero, Palola Erkki, Pa-

lola Jaakko, Palola Onni, Palola 

Vilho, Palonen Eino, Palosaari 

Eino, Pirkola Iida, Pirttimaa Ant-

ti, Pysäys Heino, Päivärinta Ei-

no, Päivärinta Mauno, Päivärinta 

T.E., Päivärinta Taimi, Rajamäki 

Arvi, Rajamäki Heino, Rautaoja 

Kerttu, Rossi Armas, Saari Ante-

ro, Saari Veikko, Saarinen Eeva, 

Sailas Aarne, Sailas Lauri, Salo Ju-

ho, Sarja Aarne, Sarja Eero, Sarja 

Heino, Sarja Paavo, Sarja Taneli, 

Seppälä Hilma, Sikala Uuno, So-

rola Eemil, Taanila Martti, Takalo 

Janne, Tienvieri Vilho, Timonen 

Jussi, Tuikka Eelis, Tullila Jaakko, 

Turunen Viljo, Tuunanen Taito, 

Vaara Martti, Vainio Lauri, Niva-

lan kaupunki (ent. valtion), Vii-

takangas Eino, Viitakangas Juho, 

Viitakangas Lauri, Viljamaa Erk-

ki, Vähäaho Johannes, Vähäaho 

Olavi, Ylikoski Erkki, Ylikoski 

Martta S., Ylikoski Mikko, Yli-

kotila Einari, Ylitalo Tenho

Pro-Nivala

Jaakko Salmela
Tuomo Takalo

Osakeluettelo kertoo:

Nivalan Vesihuolto Oy:llä vielä
noin 200 osakkeenomistajaa

Nivalasta löytyi heinäkuun lo-

pulla eteläamerikkalaista palve-

lualttiutta, jota tänä päivänä enää 

harvoin tapaa eri puolilla maail-

maa. Haluankin hyt kiittää läm-

pöisestä yllätyksestäni Nivalan 

vierailuni aikana.

Automme pohjapelti irtosi 

kesken lomareissunmme, joten 

matkamme jatko Nivalasta ys-

täviemmme luota oli uhattuna. 

Kyselin apua eri paikoista, ja vii-

mein viidennestä alan yritykses-

tä sain avun. Kaikista muistakin 

yrityksistä sain ystävällistä palve-

lua, mutta olosuhteet (lomat ym.) 

estivät avun annin.

Päädyin lopulta repsottavan 

pohjapellin kanssa Salosen kor-

jaamolle Ylivieskantien varteen. 

Siellä homma hoitui muutamassa 

minuutissa. Korjaamossa palvelu 

oli todella ystävällistä – pienestä 

avusta ei otettu edes korvausta. 

Haluankin nyt toivottaa kyse-

selle yritykselle menestystä sekä 

siunausta.

Työalueenani ovat kaikki 

maanosat, joten kenttäkoke-

musta kanssakulusta ihmisten 

kanssa eri puolilla maailmaa 

löytynee. Viimeiset neljä vuotta 

tukikohtanani on ollut Bolivia, 

josta käsin olen vastannut lähe-

tys- ja kulttuuriyhteistyökoulu-

tuksesta Etelä-Amerikassa. Nyt 

olen parhaillaan elokuun alkuun 

asti virkavapaalla kansainvälisen 

Stefanus-Lähetyksen lähetyssih-

teerin tehtävistä.

Tässä samalla haluan lähettää 

myös Nivalan Viikolle terveise-

ni. Katsoin Boliviassa ollessani 

aina internetistä, mitä kuuluu 

Etelä-Amerikan aikaisen ystä-

väperheeni elomaille Nivalaan. 

Lehden lukeminen netistä nä-

köislehtenä on harvinaista palve-

lua paikallislehtitasolla. Elokuun 

alussa jatkan taas kansainvälistä 

työtäni, joten jatkossa voin lukea 

Nivalan kuulumisia jopa Intiassa 

tai Afrikassa.

Kaikille Nivalan Viikko -leh-

den lukijoille antoisaa ja siunat-

tua kesän jatkoa!

Juhani Huotari
Stefanus-Lähetyksen

lähetyssihteeri

Nivalasta löytyi
eteläamerikkalaista palvelualttiutta
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VEU Keski-Pohjanmaa kiittää 

Nivalan kaupunkia, Nivala-Seu-

raa ja kaikkia muita Kapinavii-

kon järjestäjiä avaramielisyydes-

tä, kun maan toisinajattelijatkin 

ovat saaneet tulla tuomaan oman 

pienen mausteensa juhlaviikon 

sisältöön. Varmaan tämä joita-

kin suorastaan häiritsee, mutta 

demokraattisesti ajattelevat ym-

märtävät, että nyt ei tarvita Tal-

visodan yksimielisyyttä eikä sen-

suuria, vaan päinvastoin kritiikin 

kuuleminen on vallassaolijoille-

kin ensiarvoisen tärkeää, jotta 

suurimmat sudenkuopat voitai-

siin välttää politiikan teossa.

Nivalassa ollaan siis yhteis-

kunnan avoimuudesta päämi-

nisterimme kanssa eri linjoilla. 

Hänhän haluaisi kuulla keskuste-

lua vasta päätöksenteon jälkeen, 

jos sittenkään.

Kansanvallan halveksunta 

tulee räikeimmin esille EU-jäse-

nyyteen liittyvissä kysymyksissä. 

Kaikki valtapuolueemme - todel-

lisuudessa yhden ja saman EU-

puolueen alaosastoja - ovatkin 

syyllistyneet useaan otteeseen 

oman perustuslakimme rikko-

miseen. Rikkominen on helppoa, 

kun itse saa olla oma tuomarinsa. 

Esimerkiksi eurosta meillä ei vie-

läkään ole eduskunnan päätöstä, 

mutta ei se näitä meidän rehel-

lisiä Lapin miehiä tai pohjalai-

sia kansanedustajia mitenkään 

haittaa.

Näennäisryhmät 
rähmällään
Huippuunsa kansanedustaji-

en tyhmiksi heittäytyminen ja 

rähmällään oleminen pääsi en-

nen viime itsenäisyyspäivää. 

Eduskunta hyväksyi sellaisen 

EU:n perustuslain, joka oli jo 

hylätty kahden maan kansan-

äänestyksessä. Rehelliset poh-

jalaiset alistuivat myös käyttä-

mään kummallista väännöstä 

"perustuslaillinen sopimus" vain 

kansaa hämätäkseen. Nyt nämä 

rehelliset isänmaan ystävät hy-

väksyvät silmää räpäyttämättä 

sellaisen silmänkääntötempun, 

että perustuslakia kutsutaan jol-

lakin uudella hämäävällä nimellä. 

Kansalta ei aiota kysyä ilmeises-

ti missään maassa mielipidettä, 

kun valta nyt hyvin pitkälti siir-

retään kansainväliselle pääomalle 

ja sen juoksupojille. Englannille 

sallittaneen joitain poikkeuksia, 

ehkä joillekin muille maille, ei 

Suomelle. - Kuinka kauan me 

äänestäjät Suomessa sallimme 

itseämme höynäytettävän?

On olemassa poliitikkoja, 

jotka vaivattomasti istuvat use-

alla pallilla yhtä aikaa. He ovat 

ns. EU-kriitikkoja, kuten Esko 

Ahokin sanoi olevansa. Tämä 

näennäiskriittisyys riittää meille 

sinisilmäisille äänestäjille, eten-

kin, kun samalla kerrotaan EU:

n "hyvistä töistä".

Eräs valhe on valuutan vakaus. 

Todellisuudessa euro on deval-

voitunut ja sitten revalvoitunut 

kymmeniä prosentteja suhtees-

sa muihin valuuttoihin.

Joku väitti äskettäin jopa Suo-

men kylien aseman kohentuneen 

ja maatalouskulttuurin parantu-

neen EU:n ansiosta. Väite on 

samaa tasoa kuin, että itsenäi-

syytemme se tässä vain kasvaa. 

Tietenkin edustaja kehuu myös 

ns. EU-rahaa, mitä ei ole ollut 

lainkaan olemassa. Vain omaa 

EU:ssa laihdutettua rahaa. To-

dellisuudessa me tollot itse vie-

lä maksamme yhteiskuntamme 

hävittämisestä.

Kansanedustaja voi siis puhua 

vapaasti soopaa sinisilmäisille 

äänestäjilleen, mutta rahoittaji-

aan hänen tulee totella. Samoin 

tulee olla nöyrä median ja oman 

poliittisen johdon edessä. Sieltä 

se edustajan tulevaisuus löytyy 

ja sehän vain on tärkeää, kun 

tärkeistä yhteiskunnan asioista 

päätetäänkin muualla.

Itsenäistymis-
projekti
Suomen itsenäistymisprojekti 

kesti toista sataa vuotta. Se oli 

pitkäjänteistä työtä. Kokemukset 

Isosta Vihasta oli yksi syy pro-

jektin käynnistymiseen. Isoviha 

opetti, mikä arvo reuna-alueil-

la on suurvallalle. Täältä voi-

tiin kyllä ottaa veroja ja sotilaita 

Suur-Ruotsin käyttöön, mutta 

tosi tilanteessa puskurivyöhyke 

sai kärsiä suurvallan seikkailuista 

ja olla sotatantereena. Samaa po-

liittista asemaa meille nyt päättä-

jiemme toimesta ajetaan. Olem-

meko ihan hulluja, jos näitä edes 

kunnallisvaaleissa äänestämme?

Itsenäisyyden saavuttaminen 

vei kauan ja vaati kovan hinnan, 

mutta itsenäisyyden ja samalla 

pääosan kansanvallasta luovutta-

minen tapahtui nopeasti ja kevy-

esti, noin kymmenessä vuodessa. 

Nyt on kysymys kansanvallan ta-

kaisin saamisesta. Tämäkin tais-

telu saattaa viedä kauan ja on 

jo vaatinut ensimmäiset uhrin-

sakin, mutta mitä suuremmalla 

joukolla uskallamme kapinoida, 

sitä pikemmin päämäärä saavu-

tetaan. Kapinointi pitää toteuttaa 

äänestämällä. Pohjimmiltaan ky-

symys on hyvän ja pahan ikui-

sesta kamppailusta ja pienen ih-

misen kannalta hallitusvaltamme 

ja koko eurostokraatti edustavat 

Georg W Bushin sanoin sitä pa-

han akselia.

Kun vilkaisee Kapinaviikon 

ohjelmaa, on vaikea ymmärtää 

viikon nimeä. Suurinta kapinaa 

taitaa olla lastennäytelmässä. Esi-

telmä Isosta Vihasta on arvoitus. 

Muutoin ohjelma, sinänsä var-

maan hyvä ja mielenkiintoinen, 

viestii alistumisesta uuslibera-

lismiin, EU:n valtaan ja näiden 

seutujen hiljaiseen alasajoon. 

Lyhyesti sanoen alistumista raha-

vallan johtamaan vallankumouk-

seen. Mutta kiitos, kun saimme 

käydä hieman häiriköimässä!

Vaihtoehto EU:lle 
Keski-Pohjanmaa

Mauri Nygård

Kapinaviikosta 
alistumisviikkoon

Lukijan ajatuksia 

Noin parisataa pelaajaa huoltaji-

neen + parikymmentä tuomaria 

kokoontui Nivala Pesiksen isän-

nöimälle 3-päiväiselle alueleirille 

Juhannuksen alusviikolla. 

Alueleiri käynnistyi joukku-

eiden kulkueella torille, jossa 

kaupungin liikuntatoimen Ari 

Ohtamaa toivotti leiriläiset ter-

vetulleeksi Nivalaan.

Avajaisten jälkeen käynnistyi-

vät heti pelit neljällä eri kentällä, 

mutta leirihengen mukaan sijoi-

tuspelejä eivät pelanneet muut 

kuin d-pojat. Tosin ainakaan 

omat d-poikamme eivät otta-

neeet paineita sijoituksista, vaan 

lähinnä mielessä oli hauska yh-

dessäolo ja uusien "suhteiden" 

luominen.

Samoin kuin muutkin leiripe-

lit, myös itä-länsi ottelut pelat-

tiin Kaikki Pelaa systeemillä, ja 

taas ainoastaan d-pojat ottelivat 

hieman vakavammalla mielellä, 

mutta niinikään Kaikki Pelaa 

periaatteella. 

Mutta eihän pesisleiri pelkkää 

pelaamista ole, myös vapaa-ajal-

le oli kehitelty toimintaa. Ensim-

mäisenä leiri-iltana leiriläisille oli 

järjestetty uimareissu uimahalli 

Uikkoon, ja se osoittautuikin lei-

rin kohokohdaksi, ainakin nuo-

rimmat leiriläiset uhkuivat tyyty-

väisyyttään uimareissun jälkeen. 

Toisena iltana taas puolestaan 

hieman isommat leiriläiset uh-

kuivat innostuksesta, sillä varsi-

nainen vetonaula eli leiridisko oli 

illan ohjelmistossa. Ja kivaa oli... 

ettei nukkumaan malta! 

Nivalan Kaupungin liikunta-

toimi palkitsi leirillä Fair Play-

palkinnolla joukkueen, joka lei-

rin aikana oli esiintynyt edukseen 

sekä pelikentillä, että vapaa-ai-

kana ja muutoinkin osoittanut 

reilua ja rehtiä käytöstä kaikkia 

kohtaan. Palkinnon saajiksi oli 

ehdolla monia joukkueita, mutta 

tällä kertaa jury valitsi Fair Play-

joukkueeksi Ylivieskan Kuulan e-

pojat huoltajineen. 

Samoin joka joukkueesta pal-

kittiin kolme pelaajaa; avainpe-

laaja, yllättäjä ja tsemppipelaaja. 

Nivalaisista palkinnoille pääsivät 

Arttu Paakki (f-jun Hp-K/NiPe), 

Henna Jylhä, Henna Laakkonen 

ja Jenna Ahlholm (e-tyt.), Jar-

mo Honkanen, Jalo Santapakka 

ja Jesse Nuolioja (e-pojat), Satu 

Poikkimäki, Jenni Helander ja 

Milla Alpua (d-tyt.), Joonas Rau-

daskoski, Ville Peltomaa ja Juho 

Vuorela (d-pojat). 

Nämä palkinnot lahjoitti Kes-

ki-Pohjanmaan Liikunta, joka 

juhlistaa tänä vuonna 10-vuotista 

taivaltaan.

Ottelutulokset löytyvät Ni-

Pen kotisivuilta, www.kotinet.

com/nivalan_pesis 

(Tämä juttu on jäänyt tilan-

puutteen ja lomien vuoksi jul-

kaisematta ajallaan. Pesisleirin 

kuulumiset ja kuvat ansaitsevat 

tulla julki, joten parempi myö-

hään kuin...  jne. - Toimitus)

Alueleirillä oli 
hauskaa!

Leiriläisten kulkue asettui torille avajaisiin.
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Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

1. Asterix

2. Federico Fellinin

3. Toivo Kuula

4. Eero Nelimarkalla

5.Hämeenlinna ja Savonlinna

Kesäkuun säätilastoja

Heinäkuun säätilastoja

Nivalassa

Suunnittelija, myyntineuvottelija, 

hankintavastaava, kaivinkoneen-

kuljettaja, putkiasentaja, teolli-

suusputkiasentaja, konepuusep-

pä, CNC-koneistajia, hitsaaja.

Haapajärvellä

Psykiatrinen sairaanhoitaja, 

Lähihoitaja, Nuoriso-ohjaaja, 

Vaihtoalava- / tienhoitoauton-

kuljettaja, Tuotantotyöntekijä, 

Metallityöntekijä,  Tarjoilija, 

Kerrossiivooja, Siivoojia, Texas 

Hold'em -pelinhoitaja

Sievissä

Laatu- ja ympäristöinsinööri, 

Materiaalijärjestelijä, Kirves-/re-

monttimies, Materiaalijärjesteli-

jä, Särmääjä, Pintakäsittelijä 

Kärsämäellä

Terveyskeskuslääkäri, Sairaan-

hoitaja, Kunnaneläinlääkäri, 

Mainospostin jakajia, Puun-

työstökoneen hoitaja, Tuotanto-

työntekijä (huonekaluteollisuus), 

Parturi-kampaaja

Työvoimakoulutus 
Nivalassa
Yrittäjän ammattitutkinto, hit-

saajan pätevöitymiskoulutus, ko-

ne- ja metallialan perustutkinto 

- koneistus, levytekniikan am-

mattitutkinto, hitsaajan ammatti-

tutkinto, puualan perustutkinto, 

puusepänalan ammattitutkinto / 

puutuotteiden valmistus, puuse-

pänalan ammattitutkinto CNC/

CAD/CAM, metallialan valmen-

tava jakso - metallin perustiedot 

ja taidot, metalli- ja rakennusalan 

ammattitaitokartoitus, työturval-

lisuuskorttikoulutus, tulityökort-

tikoulutus, työhön ja koulutuk-

seen ohjaava koulutus.

Lähetä kannanottosi, mieli-

piteesi ja havaintosi kätevästi 

tekstiviestillä.

Puhelinnumero on

044-945 3763
Nivalassa on paikka, joka ei mak-

sa rahana palautuspurkeista (15 

cnt/purkki). Myy kylläkin täysiä 

purkkeja, ja on näin ollen pani-

moliiton sopimuksen piirissä. 

Mitä laki sanoo asiasta? Ellet 

usko niin kokeile... Taajaman 

asukas.

Pidisjärvi on kokonaan hyödyn-

tämättä virkistyskäyttönä, koska 

kaikki siellä säretään ja roska-

taan. Ei siis kaupungin syy vaan 

tihutyön tekijöitten. Pitäs olla 

ympärivuorokautinen poliisivar-

tiointi, että ees pukukopit säilys 

vandaaleilta.

Koiran tehtäviin kuuluukin 

haukkua. Jokainen hoitakoon 

hommansa, eikös juu...

Erikoista, kun jotkut kulkee tans-

sipaikoilla asuntoautoilla. Onhan 

se kätevää, että on makuusija työ-

paikan lähellä.

Nivalan kaupunki on oikeastaan 

aika viihtyisä kesäisin. Tori on 

vain hilijanen, ehkä paikalliset 

sais myyä ilman paikkamaksua, 

koska ei pikkutavaroilla saa isoja 

maksuja maksettua.

Muuta sinä, joka haukuit meitä 

maalaistolloksi sinne mistä oot 

tullukki, ei täällä muukalaisia 

kaivata!!!

Ei kai ne sarjankyläsetkään pel-

killä juoruilla elä.

Kyllä seurakunnan punainen he-

ra on herkkua. Saisi vain useam-

min olla tarjolla, mutta varmaan 

kova homma keittää. Ja eiköhän 

niitä mittavirheitä tuu elämän eri 

asioissa vähän itse kullekin.

Tuo nuorison ralli ja metelöinti 

vie yöunet, ku pitäs aamulla ai-

kasin päästä töihin eikä voi kuu-

massa nukkua ikkuna auki. Työ-

hönmenijöiksi ei niistä oo jotka 

yökauvet oppii kuppaamaan.

Maanantai: Jauhelihakas-

tike, perunat, jäävuori-to-

maatti-persikkasalaatti, 

mustaherukkakiisseli.

Tiistai: Maksapihvit, pe-

runat, kastike, puolukka, 

aprikoosihyytelö.

Keskiviikko: Kirjolohilaatikko, 

punajuuri, punaherukkakiisseli, 

Torstai: Broilerpyörykkä, peru-

nat, kastike, mustaherukkahillo, 

hedelmäkiisseli.

Perjantai: Lihakeitto, juusto, 

marjapuuro.

Lauantai: Punajuuripihvit, 

perunat, kastike, kiinankaali-

tomaatti-mandariinisalaatti, 

boysenmarjakiisseli.

Sunnuntai: Stroganoff , 

perunat, perunasalaatti, 

luumukiisseli.

Su 5.8. klo 10 messu kirkossa, 

saarna T Ruuttunen, lit. M Vil-

janen, avustavat Nivalan Virsi-

kuoro ja Maliskylän Sekakuo-

ro joht. J Latvala, kolehti Hy:

n Sisälähetystyölle. Messun jäl-

keen saatavana ruokaa ja kahvia 

seurakuntakodissa 

Klo 12.30 juhlaesitelmä kirkos-

sa, I Mattila, aiheena Onko meillä 

tulevaisuutta?, esitelmän jälkeen 

seurat kirkossa (J Mantila, J Hau-

tala, S Jukkola), kolehti Herättä-

jän sisälähetystyölle. 

Klo 13 seurat Vinnurvan leirikes-

kuksessa (A Koskela). 

Klo 18 seurat Vinnurvan leirikes-

kuksessa (A Koskela). 

Klo 19 musiikkijuhla kirkossa, 

Nivalan Virsikuoro, Malisky-

län Sekakuoro ja Nivalan Pu-

hallinorkesteri joht. J Latvala, 

kolehti Heränneen kansan lä-

hetysrahastolle, kahvitarjoilu 

seurakuntakodissa. 

Ma 6.8. klo 18 Matkamiehen il-

tarukous- harjoitukset seurakun-

takodissa (T Kuparinen). 

Ti 7.8 klo 12 alkaen Kotikeskuk-

sen ja Suvantokodin retkipäivä 

Vinnurvan leirikeskuksessa. 

Ke 8.8. klo 13 alkaen Mattilan pal-

velutalon ja Niva-Onnin retkipäi-

vä Vinnurvan leirikeskuksessa. 

To 9.8. klo 12 alkaen Terveys-

keskuksen retkipäivä Vinnurvan 

leirikeskukseen. 

Klo 18 Matkamiehen iltarukous-

harjoitukset seurakuntakodissa 

(T Kuparinen). 

La 11.8 klo 19.30 seurat Nivalan 

ry:llä (K Tölli), järj. Ypyän ry. 

Su 12.8. 11. sunn. helluntaista klo 

10 konfi rmaatiomessu kirkossa, 

IV rippikoulun konfi rmaatio, 

saarna teol. yo. E Suuronen, lit. 

Junttila, kanttori Ylikoski. Koleh-

ti: Kenian-lähetykselle erityises-

ti aids-orpotyön ja kehitysvam-

maiskoulun työn tukemiseen, 

Suomen Luterilainen Evanke-

liumiyhdistys ry. Jumalanpal-

veluksen jälkeen kirkkokahvit 

seurakuntakodissa. 

Klo 13 syntymäseurat Elli Ko-

jolalla, Ahteentie 37 (A Järvi, M 

Jyrkkä). 

Klo 13 seurat Nivalan ry:llä (A 

Mehtälä). 

Klo 18.30 seurat Nivalan ry:llä 

(A Mehtälä, O Tölli). Kolehti 

toimintakuluihin. 

Klo 18.30 seurat Ypyän ry:llä (E 

Kautto). 

Lähetystyö 

Oulun hiippakunnan lähetysjuh-

lat Nivalassa 24.-26.8.2007 

Otamme vastaan lahjoituksia 

myyntipöydälle mm. käsitöitä 

ja leivonnaisia. Tuotto Nivalan 

seurakunnan nimikkolähettien 

ja –kohteiden työn tukemiseen. 

Lahjoitukset tulee toimittaa 

24.8.2007 klo 18 alkaen Nivalan 

ammattiopiston liikuntahalliin 

lähetystyön myyntipöydälle. Li-

sätietoja antaa Valtteri Olli p. 040 

532 5579. 

Diakoniatyö 

Sotien veteraanit, kaatuneitten 

omaiset, sotaorvot, kotirintama-

naiset ja –miehet: 

Veteraanileiripäivät Vinnurvan 

leirikeskuksessa 20-21.8.2007. 

Ilmoittautumiset Pe 10.8 men-

nessä Iines Tirkkoselle p. 442 278 

tai Pirkko Sytelälle p. 440 229 

Nuorisotyö 

La 4.8.2007 klo 20 Mika Nuorvan 

ja Pekka Kososen konsertti seu-

rakuntakodissa, ohjelmalipuke 5 

euroa, sisältää iltapalan. 

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. 

100 vuotta III herättäjäjuh-

lista-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. 

Kanttori päivystää keskiviikkoi-

sin klo 12-13.30 kännykkänume-

rossa: Asta Ylikoski 

p. 040 532 9051 ja Liisa Katajala 

044 344 2174. 

Lähetyksen kirpputori Kantto-

rilassa, Kalliontie 5, avoinna ke 

ja la 9-13. 

Perheasiain neuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pihan 

puolelta) 84100 Ylivieska. 

Kirkolliset on luettavissa myös 

Nivalan seurakunnan kotisivuil-

ta, www.nivalansrk.fi /kirkolliset 

ilmoitukset. 

Seurakunnan kotisivujen osoite: 

www.nivalansrk.fi  

Sähköpostiosoite: nivalan.seura-

kunta@evl.fi  

Kastettu

Petros Phivos Papadopoulos, 

Hannes Antero Rautio 

Kuollut

Vilho Jaakob Pihlajaniemi 82 v. 

Mika Juhani Kaarlela 39 v.

Kirkolliset ilmoitukset
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Nivalalaiset lähtivät yleensä 

kolmeen suuntaan keskikoulun 

jälkeen.  Osa meni seminaariin 

opiskelemaan kansakoulunopet-

tajiksi, osa teknilliseen opistoon 

insinööriopintoihin ja osa kaup-

paopistoon.  Luonnollisesti par-

haimmat jatkoivat lukioon ja si-

tä tietä korkeakoulu-opintoihin.  

Minun uravalintani teki Enni-äi-

ti.  Hän oli sitä mieltä, että kes-

kikoulun jälkeen osuuskauppaan 

töihin, sitten kauppaopistoon ja 

sieltä jälleen osuuskauppaan.  

Näin se sitten menikin.  Seuraa-

vassa muistoja kaupanhoitajan 

töistä.  Olin osuuskaupan sivu-

myymälöiden myymälänhoitaji-

en lomittajana kaksi kesää.

Erkkilä

Koska olin kauppaopistossa, 

katsottiin osuuskaupassa am-

mattitaitoni riittävän osuuskau-

pan sivukylien myymälöiden 

myymälänhoitajan kesäloman 

tuuraamiseen.  Ensimmäisenä 

kesänä, 1964 aloitin Erkkilän 

myymälässä.  Kaverina minul-

la oli Lakson Bertta.  Myymälä 

oli sopivan pieni ensimmäiseksi 

kokemukseksi.  Erkkilän myy-

mälänhoitajan nimi on jäänyt 

unholaan.

Olihan se muutos rautaosaston 

toimintaan.  Tuotevalikoimaan 

tulivat lisänä elintarvikkeet ja 

tekstiilit.  Myös polttoainejakelu 

oli tuolloin osuuskaupan palve-

luvalikoimassa.  Oli erilliset kah-

densadan litran tynnyrit bensii-

niä, moottoripetrolia, kaasuöljyä 

(diesel) ja valopetrolia.  Asiak-

kaan astiaan tai kulkuvälinee-

seen mitattiin polttoaine pump-

paamalla se ensin mittakannuun.  

Kannuja oli käytettävissä 10, 5, 2, 

1 ja puolen litran vetoisia.  Kannu 

tyhjennettiin sitten asiakkaan as-

tiaan tai kulkuvälineeseen.  

Kylmätiloina Erkkilässä oli 

”jenkkijääkaappi”, jossa oli ylä-

osassa pieni pakastelokero ja 

alaosassa normaali jääkaappi.  

Ei sinne paljon herkästi pilaan-

tuvaa tavaraa mahtunut.  Mielee-

ni on jäänyt eräs jauhelihatapaus.  

Jauheliha tuli sivumyymälään pa-

kastettuna pötkönä, kuten mak-

kara.  Asiakas halusi varttikilon 

jauhelihaa, jolloin otin pötkön 

pakastimesta ja siirryin myy-

mälän takana olevaan varastoon.  

Siellä panin pötkön tukille ja löin 

kirveellä arviolta varttikilon pät-

kän.  Palat lensivät varaston lat-

tialle, josta poimin ne mukaani 

ja siirryin kaupan puolelle.  Pa-

nin pienemmän palan vaa´ al-

le ja kysyin asiakkaalta sopiiko 

näin.  Asia oli ok ja kaupat tuli-

vat.  Grammamäärä ei ole jäänyt 

mieleen, mutta todennäköisesti 

se oli jotain muuta kuin pyydet-

ty varttikilo.  Työmatkat kuljin 

polkupyörällä, matkaa ei ollut 

kuin vajaa kymmenen kilomet-

riä sivu.

Pahkala

Toinen saman kesän tuuraus-

paikka oli Pahkalan myymälä.  

Myyjäkaveriani en muista.  Myy-

mälä oli ”Makkaratien” varrella.  

Tämä maantie menee Maliskyläl-

tä Karvoskylälle.  Pahkalassa oli 

myymälänhoitajana Toivo Kivi-

oja.  Erään kerran toin tansseista 

paikallisen tyttökaverin iltakah-

ville.  Meillä oli oikein mukavaa, 

ei mitään siveetöntä meneillään, 

kun myymälänhoitajapariskunta 

tulikin yllättäen lomareissultaan 

Kaupanhoitajana
Osuuskaupassa

Koskenperä. Erkkilä.

Korpiranta.

Järvikylä.

kotiin.  Siinä sitten pikapäin läh-

dinkin saattelemaan tyttökaveri-

ni kotiinsa.  

Korpiranta

Korpiranta on ensimmäinen 

myymälä, kun mennään Kala-

jokivarren eteläpuolta Haapa-

järvelle.  Matkaa kirkolta on alle 

kymmenen kilometriä.  Korpi-

rannalla kaverinani oli Kopsan 

Seppo, joka oli myymälänhoita-

ja Vilho Kopsan poika.  Hän asui 

siis kotonaan.  Se lomantuuraus 

oli hiljaista aikaa.  Asiakkaita kä-

vi joskus yksi päivässä joskus jo-

pa enemmänkin.  Töitä teimme 

vuorottain, toisin sanoen toinen 

päivysti myymälän puolella sillä 

aikaa, kun toinen luki dekkaria 

varastossa säkeillä maaten.  Siel-

lä tapahtui yksi opettavainen 

kokemus.  Päivittäin oli pidet-

tävä erityistä ”kassapäiväkirjaa”.  

Myymälänhoitaja lienee opasta-

nut hiukan huonosti, sillä emme 

olleetkaan oppineet sen täyttä-

mistä.  Huomasimme tehneem-

me virheen, jota korjataksemme 

liimasimme virheelliset sivut 

yhteen ja aloitimme uudestaan.  

Homma oli nyt oikein pidetty.  

Näin ei kirjanpitosäännösten 

mukaan kuitenkaan saa tehdä.  

Virheet vedetään kynällä yli ja 

korjataan, jolloin alkuperäinen 

merkintä on näkyvissä.  Vilho 

vähän nuhteli meitä tekemisis-

tämme.  Oppia kuitenkin tuli 

tuoreelle kaupanhoitajalle.

Järvikylä

Järvikylällä kaverinani oli Hele-

na Kivioja, oman kylän tyttöjä.  

Myöhemmin hänestä tuli kuu-

luisa kilpahiihtäjä.  Hän avioitui 

kansakoulukaverini, Lanterin 

Kepan pojan, Teuvo Takalon 

kanssa.  Myöhemmin he muut-

tivat Pyhäsalmelle asumaan.  

Järvikylän myymälänhoitajana 

oli Lauri Myllylä.  Hän oli tiuk-

ka ja vaimonsa myös.  He lukitsi-

vat oman puolensa, joten emme 

päässeet sinne.  Mielemme teki 

kuitenkin viihdykettä hiljaisille 

kesän päiville.  Niinpä keplot-

telimme oven auki ja siirsimme 

radion myymälän puolelle, sillä 

hiljaisina kesäaikoina asiakkaita 

oli vähänlaisesti.  Saimme nuhtei-

ta tästä omavaltaisuudestamme.

Töllinperä

Töllinperällä kaverinani oli Kai-

no Nuolioja.  Hänen kanssaan 

meillä meni mukavasti.  Erään 

kerran hän unohti vesikattilan 

liedelle.  Se kiehui kaasuhellal-

la yön aikana tyhjiin.  Aamulla 

taivastelimme tapahtunutta ja 

olimme onnellisia, ettei mitään 

vakavampaa ollut sattunut.  Myy-

mälänhoitajana oli Kaisa Lauri-

la (entinen Viljamaa) miehensä 

Keijon kanssa.  Keijo oli aikai-

semmin poikamiehenä ollessaan 

rautaosastolla myyjänä.  Häneltä 

on jäänyt mieleen sanonta pää-

tettyään kaupanteon asiakkaan 

kanssa: ”Hyvästi!”, tämän hän 

sanoi hyvin lyhyesti ja ytimek-

käästi painottaen viimeistä tavua, 

”sti”.  Täällä sattui kommellus, 

kun tankkasin bensiinikäyttöi-

seen autoon kaasuöljyä (diese-

liä).  Töllinperän myymälässä 

oli jo isommat polttoainesäiliöt 

(500 l), joissa oli omat pumput 

ja mittarit.  Säiliöiden sisällöt ja 

päälle maalatut tuotenimet eivät 

kuitenkaan vastanneet toisiaan.  

Keijo oli unohtanut kertoa täs-

tä.  En vieläkään tiedä, miten 

tämä vaihtuminen oli alkuaan 

tapahtunut.

Koskenperä

Koskenperän tuuraajakaverin 

nimi on unohtunut.  Myymä-

länhoitajana oli Tepon paris-

kunta.  Koskenperällä tuli eteen 

kysymys myymälänhoitajan asi-

antuntemuksesta.  Asiakas oli 

tilannut taloonsa kaasuhellan.  

Ne tulivat muotiin myös maa-

seudulla.  Rahtiauto toi hellan, 

letkun, tykötarpeet ja kaasu-

pullon.  Lähdettiin viemään ne 

asiakkaalle kotiin, jolloin isäntä 

ehdotti, josko kauppias asentaisi 

hellan toimintakuntoon.  Ei aut-

tanut muu, kuin olla erityisen 

asiantuntevan oloinen ja ruu-

vailla klemmareilla letkunpäät 

hellaan ja pulloventtiiliin.  Eihän 

homma kovin kummoinen ollut, 

mutta kun se oli elämässä ensim-

mäinen.  Hiukan hirvitti, en ollut 

saanut tähän hommaan lainkaan 

etukäteisopastusta.  Osuuskaup-

pahenkeä ja asiakaspalvelua kui-

tenkin parhaimmillaan.  Sitä se 

oli kuusikymmenluvulla.

Koskenperällä tuli ”mitta-

tappiota”.  Ostin kokemattoma-

na kiertelevältä kalakauppiaalta 

laatikon silakoita.  Oli jo ilta-

päivä, joten enhän voinut mi-

tenkään saada koko laatikollista 

kaupaksi samana päivänä.  Ku-

ten sanottu säilytystilat olivat 

sivumyymälöissä surkeat.  Yli 

puolet kaloista pilaantui myyn-

tikelvottomaksi.  Toinen vahinko 

sattui ostaessani mustikoita.  Sii-

hen aikaan myymälät ostivat ky-

läläisten poimimat metsämarjat 

ja välittivät ne edelleen keskus-

toimipaikalle.  Marjalaatikko jäi 

kuitenkin liian moneksi päiväk-

si myymälän varastoon ja marjat 

pilaantuivat.  Rahtiauto kävi vain 

kerran viikossa.  Näistä mittatap-

pioista olin keskustoimipaikalle 

päästyäni toimitusjohtaja Heino 

Myllylän puhuttelussa.

Koulutus oli puutteellista.  

Kauppaopistossa ei opetettu lain-

kaan ”kaupanpitoa” käytännössä.  

Oppiaineet tähtäsivät ”konttori-

merkonomien” koulutukseen 

pankkien, keskuskonttoreiden 

yms. palvelukseen.  Osuuskau-

pan oma työnohjaus myymälän-

hoitajan tuuraamiseen oli puut-

teellinen.  Opittiin kokemusten 

kautta.  Mikäli olisin vielä seu-

raavana kesänä ollut tuurausteh-

tävissä, olisin varmaankin ollut 

huomattavasti viisaampi.

Lopuksi isäni viisaus vuodelta 

1938, jolloin hän oli Keski-Poh-

janmaan Osuuskaupan Karhin 

myymälän myymälänhoitajana: 

”Poikamiestä ei pidä päästää 

myymälänhoitajaksi”.  Tämä vaa-

tinee selityksen, joten tässä isäni 

muistelmista suora lainaus:

”Myymälänhoitajalla oli lupa 

käydä kala- ja voikauppaa sellai-

sin edellytyksin, että tuotteet piti 

suurelta osin itse myydä edelleen.  

Keskusvarasto otti varsin rajoite-

tusti vastaan myymälän ostamaa 

keräilytavaraa, viljaa lukuunot-

tamatta.  Saihan sitä kaupatuksi 

toisille myymälöille sekä muille 

kauppiaille.

Syksyllä varastooni kertyi 

suolattua silakkaa ja siikaa mel-

ko runsaasti.  Asiantuntemukseni 

varastoinnin ja markkinoinnin-

kin suhteen oli varsin vähäinen.  

Varastossa olevasta silakasta 

suurin osa oli ns. kevätsaalista, 

jota laadultaan pidettiin hei-

kompana.  Tämä oli syyssilakan 

tullessa minulla myymättä varas-

tossa.  Tavara alkoi pilaantua ja 

ainoana keinona oli kaivaa suuri 

kuoppa pellolle ja haudata pi-

laantunut kala sinne.  Vahinko 

oli melkoinen.

Vuodenvaihteen inventaarios-

sa oli ylimääräistä mittatappiota 

yli 2000 markkaa, prosenteissa 

pari prosenttia yli sallitun.  Kut-

suttiin kuulusteluun Kokkolaan 

KPO:n pääkonttoriin.  Pääaihe-

uttajana vahinkoon oli kalakaup-

pani sekä kivettyneet apulannat 

ja sementti.  Siihen loppui myös 

nuorenmiehen ura myymälän-

hoitajana.  Liian nuori ja ko-

kematon minä siihen olinkin.  

Täytinhän tuona kesänä vasta 

20 vuotta.”

Jatkoa seuraa

Olli Jaakola
olli.jaakola@pp.inet.fi 



6

� ������	

���
� �����������������������������

�������	
������������
� �����������
��

����������������������������������
 ��!���!!"�������!��"#!�""$�

���������	
�� �� � � �������
�
����
����� ������ ���� ����� �!"#$#�%#&'� �������� ��

���������		���
��
�����
 ����������


��
(������)��
(��*�+��

!���������������������������"������������������
#�����������������������������
$�������������������������������
% #������&�������������������������
�����������������

%����������������������������
'����������������

����������	�
��	������

���(���������������

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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Olen matkustanut Bulgariassa 

ensimmäisen kerran reilut 20 

vuotta sitten. Tuolloin maa vasta 

aloitteli turismia ja pääsin sinne 

erään journalistiryhmän muka-

na. Kaikki oli hyvin alkeellista ja 

esimerkiksi ravintolan tai ruoka-

paikan löytäminen oli vaikeaa. Ja 

kun ruokapaikan löysi, oli kaikil-

la tarjoilijoilla tarjoiluastian alla 

avoin rahalompakko, josta he ha-

lusivat vaihtaa salaa levoja län-

sivaluuttaan erittäin edulliseen 

kurssiin. Kaikki muukin länsi-

mainen tavara, esimerkiksi leh-

det, olivat kysyttyjä. Lentoken-

tällä oli sotilasvartio uhkaavilta 

näyttävien aseiden kanssa.

Nyt tilanne oli aivan toinen. 

Tarjontaa on enemmän kuin tar-

peeksi. Kaikki haluavat turisteis-

ta osansa ja siksi olo on joskus 

tukala. Rantojen rakentaminen 

matkailijoiden käyttöön on ol-

lut hurjaa. Rakentaminen myös 

jatkuu kiivaana, ja Mustan me-

ren rantaan nousee koko ajan toi-

nen toistaan upeampia hotelleja. 

Sinne valmistuu myös lomaosak-

keita, joita länsimaalaiset ostavat 

suhteellisen edulliseen hintaan. 

Myös rannasta hieman ulom-

maksi, maaseudun rauhaan, 

nousee valtavia mökkikyliä ul-

komaisille ostajille. Mökeiltä ne 

eivät tosin näytä, vaan linnoilta.

Rannan uusien hotellien luo-

ta ei tarvitse mennä kauaskaan, 

kun vastaan tulee epäsiisteyttä ja 

vanhoja, rähjäisiä hotelleja. Myös 

maaseudun kehitys on kymme-

niä vuosia jäljessä Suomesta, 

mikä tulee mieleen, kun näkee 

maanviljelijän ajelevan hevosel-

la puisilla kärryillään.  Avoimia 

kaatopaikkoja voi olla aivan tien 

vieressä ja roskaa ja romua aivan 

huoletta ympäriinsä. 

Bulgaria on merkittävä viinin-

tuottajamaa, lisäksi siellä kasvaa 

auringonkukkaa ja kaikkien tu-

ristien tuntemaa ruusua, josta 

valmistetaan hyvin monenlaisia 

tuotteita. Neuvostoliiton hajot-

tua maita luovutettiin takaisin 

omistajilleen, mutta kaikille alu-

eille omistajia ei ole löytynyt tai 

palasille ei ole ollut halukkaita 

ottajia. Niinpä maaseudulla on 

paljon viljelemättömiä, kulottu-

neita alueita vastapainona hyvin 

hoidetuille viinitarhoille.

Jo ensimmäisellä vierailuker-

rallani kiinnittyi huomio bulga-

rialaisnaisten työskentelyasen-

toon. Tuolloin naiset mustat 

huivit päässään aloittivat aamu-

aikaisin hotellin käytävien lakai-

semisen varrettomilla varpuluu-

dilla selkä köykyssä. Nyt maassa 

näkee paljon mummoja, joiden 

selkä on vääntynyt suorakulma-

asentoon. Vaikka työvälineet 

ainakin hotelleissa olivat uudis-

tuneet, edelleen monessa lattia-

harjassa oli puolipitkä varsi, jolla 

lattioita ja patioita puunattiin aa-

musta iltaan. 

Rannan uusissa hotelleissa 

siisteys ja hygienia on hyvä. Ha-

navettä ei kuitenkaan kannata 

juoda. Joku matkailija oli kyl-

lä käynyt yökerhossa, jonka wc 

sijaitsi alakerrassa. Paikka oli 

vilissyt rottia. Jätteenhuollosta 

ei ole muuta käsitystä, kuin et-

tä jonnekin ne aina yön aikana 

häipyivät.

Matkailu työllistää

Matkailu työllistää bulgarialaisia 

merkittävästi. Oppaan kertoman 

mukaan ihmiset tekevät turisti-

aikana pitkää päivää, tavallisesti 

12-13 -tuntia. Työ on kuitenkin 

mieluista, sillä työttömyysturvaa 

eikä sosiaaliturvaa yleensäkään 

juuri ole. Pieni, neljän euron lap-

silisä sentään tulee kuukaudessa. 

Bulgarialaisten keskiansio on 

noin 200 euroa.

Bulgarian hintataso on länsi-

maalaiselle alhainen ja tarjontaa 

riittää. Rantatarvikkeiden lisäksi 

tarjolla on erikoisen paljon edul-

lista ja hyvälaatuista vaatetavaraa. 

Tosin turistipaikoilla myyjät ovat 

jo osanneet nostaa hintoja. 

Bulgaria on tämän vuoden 

alusta saakka ollut EU-maa, jo-

ten moniin asioihin siellä on 

varmaankin tulossa muutoksia. 

Euro ja länsimaiset luottokortit 

eivät kyllä vielä juuri missään 

käy. Paikallisista automaateis-

ta ei kannata nostaa rahaa eikä 

vaihtaa kaikissa rahanvaihtopis-

teissä. Parhaiten pärjää, kun ottaa 

Suomesta levoja mukaan.

Lieveilmiöitä

Bulgariasta matkailumaana ol-

laan monta mieltä. On olemassa 

pohjoismaisia matkatoimistoja, 

jotka järjestävät sinne nuorille 

biletysmatkoja. Nuoret liikkuvat 

10-20 hengen ryhmissä, käyttävät 

paljon alkoholia ja hengailevat 

yön. Drinkki maksaa 50 senttiä, 

joten erikoisesti brittiläiset, ruot-

salaiset ja tanskalaiset nuoret pi-

tävät äänekkäästi hauskaa.

Päiväsaikaan humalaisia ei 

näy, mutta kaupittelijoita riittää. 

Lapsiperheet voivat oleilla me-

ren rannalla tai hotellien uima-

altailla ja kulkea ostoskaduilla, 

vesipuistoissa ja muissa huvipai-

koissa melko turvallisesti. Kaikki 

länsimainen tosin maksaa. Esi-

merkiksi hotellin uima-altaalla 

olevan pienen porealtaan käyttö 

maksoi kaksi euroa puolelta tun-

nilta. Kenenkään en nähnyt sitä 

käyttävän.

Missään ei myöskään varoi-

tettu meduusoista, jotka olivat 

tulleet rantaveteen harvinaisen 

aikaisin. Meduusan polttosäikeet 

jättävät kirvelevän palovamman, 

joka hoituu helposti luonnonjo-

gurtilla tai etikalla pyyhkimällä. 

Mukana ollut kosteuspyyhekin 

auttoi. Pieniä, sivuttain ryömi-

viä, söpöjä taskurapuja oli myös 

rannassa runsaasti.

Varkaita täytyy tietysti va-

roa, kuten muuallakin ihmis-

massoissa. Joku väitti varkaiden 

kiipeilevän parvekkeilla öisin. 

Bulgarialaiset eivät ole erityisen 

ystävällisiä turisteille. Hymyä 

ei juuri näy, mutta raha kelpaa. 

Useimmat kauppiaat ovat opis-

kelleet muutaman sanan suomea 

ja tunnistavat lähes erehtymättä 

suomalaiset jo kaukaa. Ehkä me 

olemme niin "persoonallisen" 

oloisia. Erään ruokapaikan edes-

sä oli mainoskyltti suomalaises-

ta ruokalistasta. Siinä oli tarjolla 

mm. "perunaveli".

Monenlaista "yrittäjää" yrit-

tää turistin rahoista osalliseksi 

päästä. Hevoset kopsuttavat yö-

kaudet kovalla kadulla vossikka-

na turisteja kyyditen. Hevosista 

tykkäävät suomalaiset säälivät 

niitä. Eräs vanhempi mies tar-

Bulgariassa

Suurta kuristajakäärmettä 

tarjotaan turistien kaulaan 

kuvaamista varten. Maksua 

vastaan tietenkin. Tiina 

Suhonen halusi kokeilla 

otuksen painoa.

Koristeltuja vossikoita on runsaasti ja hevoset tuntuvat juoksevan yötä päivää.

Basaareissa riittää tarjontaa. Vaatteet, laukut ja kengät ovat 

edullisia.

Rantakadulla on jatkuvasti paljon ihmisiä liikkeellä. Pohjoismaisia, brittejä ja saksalaisia 

enimmäkseen.

Hotellin aamiainen on laitettu kauniisti esille. Bulgarialaista 

Sirena -juustoa jäi ikävä.
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Tämän hotellin sisäpihalla on uima-allas ja baari auki sekä vartijoita liikkeellä läpi vuorokauden 

varkaiden estämiseksi.

Perinteiset bulgarialaiset häät saattavat kestää pisimmillään kuukauden. Kansantanssiryhmän 

esityksessä häät alkavat sulhasen parranajolla. Nykyään kaupungeissa vietetään jo länsimaisia 

"prinsessahäitä".

Bourgasin lentoasema on tukkoinen, kuuma ja siellä vallitsee tuoksujen sekamelska. Astmalääkkeet kannattaa pakata 

käsimatkatavaroihin. Nuoriso jaksaa hyvin vaikka lattialla korttia pelaten.

josi punnitsemista kuluneen 

näköisellä kylpyhuonevaa'alla. 

Pantomiimin esittäjä lähti liik-

keelle, kun lapset heittivät koli-

kon hattuun. Yksi poseerasi sar-

vipäinen karvahirvitys päässään, 

ylävartalo paljaana keihään kans-

sa - hänen viereensä sai mennä 

kuvattavaksi.

Kerjäläisiäkin on. Yksi mies 

käveli kadulla polven alta kat-

kaistuilla jaloillaan kuppi kädessä 

kerjäten. Kauempana istui nuori 

mies täysin epämuodostuneita 

jalkojaan esitellen.

Turistien kansoittamissa pai-

koissa on samanlaisia ilmiöitä 

kaikkialla maailmassa. Matka 

sujuu hyvin, kun valitsee hyvän 

hotellin, ei liiku yöaikaan ja on 

huolellinen asioissaan.

Bulgarialaisilla on erikoinen 

tapa, kun kieltäessään he nyök-

käävät ja hyväksyessään pudista-

vat päätään. Länsimainen tekee 

juuri päinvastoin. Opas selitti, 

että nuori väestö tekee tosin jo 

länsimaalaiseen tapaan, joten 

sekamelska on melkoinen. Opas 

neuvoi, että opetelkaa kaksi sa-

naa: kyllä on da, ja nee on ei ja 

sitten vain pyöritätte päätä joka 

suuntaan.

Aivan aidon Bulgarian näkee 

vasta lähtemällä kauaksi turis-

tipaikoista. Kauniita seutuja, 

rakennuksia ja vanhaa kulttuu-

ria löytyy sisämaasta, mutta ta-

vallisilla lomareissuilla niihin ei  

törmää.

Maritta Raudaskoski

Ilmoitus rantakadulla. 

Suomalaisille oli järjestetty 

ikioma karaoke.
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Parhaat palvelut  

Näy tässä!
Ilmoitus Parhaat

Palvelut- palstalla
maksaa vain 5,50€/kerta

Nivalan Viikon voi lukea 
kokonaan internetissä
www.nivalanviikko.fi 
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Päätoimittaja
Maritta Raudaskoski
Puh. 040-841 9213

Ilmoitusmyynti
Mika Moilanen
Puh. 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

Kustantaja
Camlind Oy

Sivunvalmistus ja taitto
Nivalan Viikko

Painopaikka
Pyhäjokiseudun Kirjapaino

Jaetaan lauantaisin jokaiseen kotiin Nivalassa Hinnat ilman arvonlisäveroa

Myydään  

Tarpeettomana SKOOTTERI 
50 CC, uusi, takaboxi  kaupan 
päälle. Rekisterissä, takuu 
voimassa, aj. 40 km. Hinta 
570 €. Puh. 0400-198358.

MATTOJA 3 kpl 160x240, 
uutta vastaavia. Puh. 
044-2645049.

PYYKKIKONE Upo, ollut käy-
tössä 2 vuotta, uutta vastaa-
va. Hinta 250 €. Musta NAH-
KATUOLI ja 2 KEITTIÖTUOLIA  
a` 10 €. Puh. 040-5162281.

PULLOKOKOELMA n. 500 
erilaista. Joukossa erikois-
pulloja. Hp. 400,- Puh. 040 
701 0820.

Ostetaan  

Remonttitaitoinen perhe et-
sii vanhempaa OMAKOTITA-
LOA  Nivalasta.
Puh. Jaana 0440414833 klo 
16 jälkeen.

Vanhoja KOULULAULUKIRJO-
JA ja värikuvallisia KASVIKIR-
JOJA. Puh. 044-2770842.

Halutaan vuokrata  

Kolmihenkinen perhe haluaa 
vuokrata RT/KT KAKSION tai 
pienen KOLMION 1.9. ALK. 
Puh. 044-548 7492.

Vuokrattavana  

2 h + k + sauna 56 m2, kes-
kustassa. Vuokra 500 €/kk. 
Puh. 044-2648350.

Kodin kirpputori  

ILMOITA ILMAISEKSI
 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:

Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

YSIKAKS' NIVALA RY

Nurmikenttien harjoitusvuorot vk. 24 alkaen

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

    00-01      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 Ma 18.30-19.30 Harj. kenttä

        Pe 18.30-20.00 Iso 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

Harraste-   Tuiskula Su 19.00-21.00 Harj.kenttä

jalkapallo

Harjoituskenttää käytetään ensisijaisesti kesäkauden jalkapallohar-

joituksiin. Isolla kentällä pelataan pelit. Jos tulee päällekkäisyyksiä 

harjoituksissa ja peleissä, pelit on aina ensisijaisia. Antti Hautakoski 

040-7594288.

Neste 
Nivalasta 
nyt myös 

Kotipizzoja
 

Nivalan Neste-aseman yhteyteen 

on avattu Kotipizza-myymälä. 

Kotipizza-myymälän franchisin-

gyrittäjänä toimii Risto Konttila, 

joka on Neste-aseman yrittäjä jo 

toisessa polvessa.

– Kotipizza täydentää hyvin 

ravintolapalveluitamme. Meillä 

on jo entuudestaan Rolls Express, 

ja nyt myös pizzan ystävät löytä-

vät mieleistään syömistä esimer-

kiksi sillä aikaa, kun huollattavat 

autoaan meillä, franchisingyrit-

täjä Risto Konttila kertoo.

 – Kotipizzan nimi on vankka. 

Ketju tunnetaan korkealaatuisista 

tuotteistaan, joten Kotipizza-ket-

juun on helppo lähteä mukaan, 

Konttila jatkaa.

 Kotipizza Oyj on suomalai-

nen, vuonna 1987 perustettu piz-

zaketju, jolla on tällä hetkellä 230 

myymälää yli 130 paikkakunnal-

la Suomessa. Kotipizza-ketjun 

myymälöiden myynti vuonna 

2006 oli 56,9 miljoonaa euroa. 
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