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Nimipäivät  

Sunnuntai  
12.8.2007

Kalenteri

Lukijan ajatuksia  

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Kun ajattelemme tulevaa - se tun-

tuu kovin etäiseltä. Mutta men-

nyttä muistellessa vuosisadan 

puolikaskin on kuin eilinen. Ta-

pahtumista joista tässä kerrotaan 

on kulunut jo yli viisikymmentä 

vuotta. Tapahtumapaikka on Ni-

valan Sarjankylässä. Elettiin so-

ta-aikaa ja heinäkuuta vuonna 

neljäkymmentäneljä.

Nuoret miehet olivat sodassa, 

joten naisten, lasten ja vanhem-

man väen piti heinäkorjuussa 

tehdä pitkiä päiviä, jotta sato tu-

lisi korjatuksi. Joissakin taloissa 

oli sotavankeja töissä. Mutta ta-

lot, joissa ei ollut miehenpuolta 

kotona, eivät uskaltaneet vankeja 

ottaa.

Kylässämmekin vankeja oli 

useita, eikä niitä tarvinnut pelätä. 

Nehän olivat meidän poikasten 

uimakavereita. Ainoastaan parti-

saaneista puhuttiin kauhulla.

Sodan tuntua oli täälläkin. 

Nuo vangit saivat liikkua va-

paasti. Kylätiellä näki muitakin 

sotilaspukuisia: lomalla olevia 

sotilaita ja lottia.

Seurakuntamme pappi, joka 

polkupyörällä liikkui pitäjän eri 

kulmilla, kantoi sotilaspapin pu-

kua ja yhdeksänmillistä pistoolia. 

Hänen kuului viedä kuolinsano-

ma kaatuneiden omaisille. Siksi 

hänen tulonsa herätti pelon ja 

siunailua: - Herra siunatkoon! 

Pappi tulee - kun ei vaan tulisi 

meille!

Näin kesän aikaan kuului 

sodan ääniä tännekin. Tosin ne 

kuuluivat muutama kilometri 

kylästämme sijaitsevalta ampu-

makentältä, missä poikasia ja 

ukkoja koulattiin ammuntaan. 

Usein paukkuivat siellä kiväärit 

ja luotien osoitteena oli miehen-

kuvalla varustetut taulut.

Liikkui kaikenlaisia huhuja. 

Kerran Leppä-Ville Pääkönperäl-

tä tuli pihallemme ja nenänpää 

valkeana kertoi, että Maliskylän 

Jokisaaresta on vanki karannut ja 

vienyt talon kiväärin mukanaan. 

Ville sanoi nähneensä, kun vanki 

ylitti Malisjoen ja tuli kotimme 

lähellä olevaan Hoitolan korpeen. 

Minut lähetettiin hakemaan Pos-

ti-Mattia, joka oli nimetty juuri 

tällaisia tapahtumia varten.

Tultuani Matin mökille ja ker-

rottuani asian, varustautui Matti 

panostamalla kiväärinsä. Panok-

sia hän pani taskuihinsakin use-

amman kamman. Nenä tuhisten 

lähti Matti mukaani ja pian olim-

me Tinkilän kartanolla, jossa hän 

otti komennon. Sillä välin sinne 

oli kertynyt ihmisiä, koska jokai-

nen kynnelle kykenevä oli paikal-

la. Joukolla he tähyilivät Hoitolan 

korpea, joka oli peltojen keskel-

lä oleva järepuinen metsäsaari, 

jossa vanki piileksi. Matti sanoi 

minulle:

- Sinä otat tuosta polkupyörän 

ja polet ampumakentälle! Otat 

siellä yhteyden paikallispäällik-

köön ja hälyytät apuvoimia! Me 

vartioimme tuota korpea ettei se 

pääse lähtemään sieltä. Ja pidäkin 

kiirettä!

Minä tarrasin polkupyörän 

sarviin ja yritin lähteä. Mutta 

pyörän omistaja, Kangasahon 

Elmi, tarttui pyöränsä tavarate-

lineeseen eikä olisi antanut sitä 

rällättäväkseni. Mutta Posti-

Matti koveni ja sanoi topakalla 

äänellä:

- Nyt emme kysy kenen pyö-

rä on. Asia on tärkeä... ala vaan 

mennä!

Ja minähän menin. Poljin 

katsomatta, juuri sellaista vauh-

tia kuin Elmi oli pelännytkin. 

Tinkilä jäi taakseni. Sitten tulin 

metsätielle, jolla muita kulkijoita 

ei ollut. Poljin pelko mielessäni: 

Jospa se huomaamatta onkin li-

vahtanut sieltä korvesta, vaikka 

ojanpohjaa ryömien ja kyttää jos-

sain tien varressa. Henki vinkuen 

poljin maantietä. Nyt jo läheltä 

kuuluva kiväärien pauke rohkai-

si, koska lähestyin ampumakent-

tää. Vakuuttelin mielessäni:

- Ei se tänne uskalla... tääl-

lähän ammutaan. Muualle se 

menee.

Rauhoittuneena tulinkin sit-

ten ampumakentälle ja topakasti 

menin aluepäällikön luo, joka oli 

silloin Rantatalon Väinö Sarjan-

kylältä. Hän seurasi ammuntaa 

Niemelän poliisin kanssa. Hätäi-

sellä äänellä karjaisten sanoin:

- On saatava apua! Jokisaaren 

ryssä on karannu... Leppä-Ville 

oli sen nähnyt, kun se pyssy olalla 

oli menny Hoitolan korpeen.

He kuuntelivat vuodatukseni, 

poliisi kysyi:

- Miten läheltä Ville vangin 

näki?

Arvelin, että ylittäissään Ma-

lisjokea se on kulkenut lähimpä-

nä Lepänsaarja ja arvelin matkaa 

olleen puoli kilometriä. Silloin 

Niemelän poliisi sanoi:

- En usko. Kuulin tuon jo kaksi 

päivää sitten. Mene kotiisi ja ker-

ro: me emme keskeytä ammun-

taa mokoman huhun vuoksi.

Poliisin sanoista tunsin itse-

ni nolatuksi. Naama punaisena 

sukelsin ympärilleni kertyneen 

miesjoukon keskeltä. Vihaisesti 

kävellen menin, sieppasin pyörän 

ja aloin polkea Hoitolaa kohti.

Tällä välin Tinkilän kartanolle 

jääneet olivat tulleet Hoitolaan. 

Väinönpuolen pärehöylän luo 

oli kertynyt melkoinen joukko, 

koska Hoitolan taloistakin oli 

tultu pitämään silmällä tuota 

alangossa olevaa metsäsaarta. 

Samalla he odottivat apuvoimia, 

koska tie ampumakentältä johti 

siihen. Apuvoimia ei tullut: tulin 

vain minä. Kun kerroin poliisin 

terveiset, se vaikutti ihmisiin sa-

moin kuin minuunkin, kuulles-

sani ne ampumakentällä. Posti-

Matti sanoi:

- Eivät usko meitä... tutkimme 

korven omin voimin.

Hän alkoi nimetä etsijöitä, 

sormella kutakin osoittaen. Mut-

ta Frans Oskarin mielestä poruk-

ka jäi pieneksi, koska Matti valitsi 

siihen vain raavaat miehet, niin-

pä hän sanoi:

- Otetaan noita poikiakin. Ne 

paremmin näkevät, jos se kiipeää 

vaikka kuuseen, kun kuulee mei-

dän tulevan.

Niinpä Matti nimesi mukaan-

sa nuorempiakin. Sanoin Matil-

le hakevani suustaladattavan 

luodikkoni, mutta Matti ei kat-

sonut siihen enää olevan aikaa. 

Näin porukasta kaikki muut, 

paitsi Matti, aseistautuivat lä-

hellä olevasta Fransunpuolen 

liiteristä, valitsemalla käteensä 

sopivanmittaisen halon.

Näin aseistautuneina me läh-

dimme haravoimaan metsäsaar-

ta. Tomeran näköisenä - nokka 

tuhisten ja kivääri valmiina, josta 

hän näkyvästi poisti varmistimen 

ja asetti sormen liipaisimelle, as-

teli edellämme Posti-Matti. Kun 

lähestyimme metsän laitaa, tun-

sin itseni avuttomaksi, olihan 

kädessäni vain puukalikka, eikä 

luodikko, jonka ostin luvatta Kal-

lion kolipäältä ja jolla vanhem-

miltamme salaa metsässä pau-

kuttelimme. Lähdettäissä minä 

kuitenkin uskalsin esittää sen 

esilletuomista.

Metsänlaidassa Matti järjesti 

joukon riviin, jossa etäisyys toi-

seen oli noin viisitoista metriä. 

Kun lähdimme etenemään, jän-

nitys pani meidät nuoret paukut-

tamaan aseillamme puidenkylkiä, 

että ryssä pelästyisi ja pakenisi 

kohdaltamme. Metsässä kuului-

kin melkoinen pauke, sillä tapa 

tarttui myös vanhempiin, joten 

jännitystä oli heidänkin mielissä. 

Leppä-Ville älähtelikin toisinaan 

suuresti.

Suorassa rivissä etenimme ai-

na saaren laidasta toiseen, kunnes 

se oli haravoitu, emmekä löytä-

neet mitään. Nyt Matti komensi 

joukon poistumaan. Metsässä 

Leppä-Villen äänekästä karjuntaa 

kuullessani tuli mieleeni: tekikö 

Ville tämän kurillaan saadakseen 

narrattua meitä ja hoitoperäsiä. 

Varmistuin siitä Villen ottaessa 

pyöräänsä, minä näin hänen kas-

voillaan ilkikurisen virnistyksen. 

Tuosta en muille puhunut.

Illalla asia selvisi: Hoitolan 

Paavo lähti niittämään Malis-

perän Vihvilässä olevalle niityl-

le. Tultuaan perille ja alettuaan 

niittämisen pellossa piillyt kiven-

murikka oli rikkonut koneesta 

kaksi terälappua. Koska vara-

lappuja hänellä ei ollut mukana, 

hänen piti riisua hevoset. Sitten 

hän nosti niittokoneen terän olal-

leen ja kävellen lähti sitä kotiinsa 

korjaamaan. Tuoksuvien niitty-

jen halki suuntasi hän matkansa 

suorinta tietä kaukana näkyvää 

Hoitolan korpea kohti. Ylitti Ma-

lisjoen, antaen aiheen Leppä-Vil-

len konnailulle.

Jatkuu seuraavassa numerossa
Sero

Tohtori James Hurtak ja vaimo 

Desiree Hurtak vierailivat Suo-

messa ja esitelmöivät Kuortaneen 

urheiluopistolla Ultra-päivillä 

heinäkuun alussa. James Hurtak 

on perustanut Kaliforniaan tu-

levaisuuden tieteen akatemian, 

jonka perusajatuksena on yh-

distää tieteellinen ja uskonnol-

lishengellinen tutkimus. Tällä 

hetkellähän nämä ovat tiukasti 

omissa poteroissaan ja ampuvat 

sieltä myrkyllisiä nuolia toisiaan 

kohti.

Tri Hurtakin akateeminen 

tausta pitää sisällään psykologi-

an, fi losofi an, yhteiskuntatietei-

den ja venäjän kielen opinnot. 

Hän on opettanut eri yliopistois-

sa, kiertänyt maailmalla opetta-

massa ja toiminut neuvonantaja-

na hallituksille.

Hänen tutkimusalueensa on 

sangen laaja. Siihen kuuluu mm. 

arkeologia, ekologia ja astrono-

mia. Egyptissä ja Meksikossa tri. 

Hurtak on osallistunut pyrami-

dien tutkimukseen. Oudot ko-

kemukset niissä osoittavat, että 

niitä ei tehty pelkästään hallit-

sijoiden hautamuistomerkeiksi 

vaan myös arvokkaita ja salape-

räisiä menoja varten. Osiriksen 

hautana tunnettu kaivanto oli 

James Hurtakin tiedossa ensim-

mäisenä, vaikkakin kunnia sen 

löytymisestä meni toiselle tutki-

musryhmälle. Hurtakin mukaan 

suunnattomat rakennelmat pyra-

midien alla odottavat vielä löytä-

jäänsä. Hänen mukaansa pyrami-

dirakenne on elollisen luonnon 

perusrakenne, myös ihmisen 

soluissa.

Itä-Kiinan meren alueella, 

pohjassa on valtavat rakennel-

mat temppeleineen. Eräs tutki-

ja oli tuntenut siellä niin suurta 

pyhyyttä, että oli halunnut riisua 

kengät jaloistaan ja jatkaa matkaa 

paljain jaloin.

Japanilaisen tohtori Masaru 

Emoton kanssa Hurtak on tutki-

nut veden kidemuotoja. Vesitip-

panen jäädytetään -25 asteeseen, 

sulatetaan ja kuvataan -5 asteen 

lämpötilassa. Hyvä vesi muodos-

taa kauniin, säännöllisen heksa-

gonaalisen muodon. Huononkin 

veden kidemuoto saadaan kau-

niiksi. Ja millä tavalla! Soittamal-

la sille esimerkiksi Beethovenin 

Kohtalon sinfoniaa tai lausumalla 

tai näyttämällä positiivisia sano-

ja, kuten kiitos. Vesi on siis paljon 

enemmän kuin mitä tähän saak-

ka olemme ymmärtäneet, ja sen 

puhtauden vaaliminen on ensi-

arvoisen tärkeää.

Avaruustiede niinikään, mu-

kaanlukien maanulkopuolisten 

älykkyyksien tutkimus on tri 

Hurtakin alaa. Avaruusolennot 

hän jakaa ultraterestiaaleihin ja 

extraterestiaaleihin. Näistä en-

simmäiset kuuluvat äärettömän 

korkeisiin täysvalo-olentoihin.

James Hurtak on paneutunut 

syvästi maailman tuhatvuotisiin 

uskontoihin, erityisesti profee-

talliseen juutalaisuuteen. Hän on 

ollut kiinnostunut mm. heprea-

laisissa kirjoituksissa mainitusta 

Merkabasta, valokehosta, erään-

laisesta kulkuvälineestä toisiin 

ulottuvuuksiin.

Tulevaisuuden akatemian pe-

rustamiseen johti kokemus, jo-

ka J. Hurtakille “suotiin” vuon-

na 1973. Hän oli pitkään kysellyt 

elämän perimmäisiä kysymyksiä 

ja miettinyt Jumalan pyhiä nimiä, 

kun hän kohtasi häikäisevän va-

lo-olennon, joka kutsui itseään 

Eenokiksi. Hänet johdatettiin 

korkeampaan tietoisuuden ti-

laan, missä hän viipyi kaksi päi-

vää. Hän sai nähdä maapallon 

uuden kosmologian ja tulevai-

suuden tieteen suuntaviivat. Ee-

nokin lisäksi häntä opasti valo-

olento nimeltä Metatron.

Kokemuksen pohjalta syntyi 

kirja “Eenokin avaimet”. Siinä 

on 64 lukua. Sen opiskelu vaatii 

paneutumista sisältäessään uusia 

termejä. Entropian vastakohtana 

mainitaan termi centropia. En-

tropia on se kaaosmainen tila, 

jossa nyt elämme, mutta Hur-

takin mukaan on mahdollista 

päästä centropian tilaan. Koska 

kaikki olevainen on värähtelyä, 

myös äänillä ja sanoilla on oma 

värähtelytaajuutensa ja värähte-

lytekniikkaa käytettäessä voidaan 

vaikuttaa konkreettisiin asioihin. 

Tässä kohden J. Hurtak varoitti 

kaikkialla läntisessä maailmassa 

vallalla olevasta hevi- ja rockmu-

siikista, joka on haitaksi ihmisen-

keholle ja mielelle.

Tulevaisuuden tieteen aka-

temiassa on luotu uutta hen-

gellistä musiikkia ja grafi ikkaa 

pyhään geometriaan tukeutuen. 

“Eenokin avainten” ympärille 

on joillakin paikkakunnilla pe-

rustettu opintopiirejä. Tri. James 

Hurtakin mukaan ihmiskunta on 

tullut siihen pisteeseen, että tie-

toisuustaso voisi tehdä evolutio-

naarisen kvanttihypyn.

Terveiset Nivalan Viikon lu-

kijoille Ultra-päiviltä

- KM.

Sunnuntai: Klaara

Maanantai: Jesse

Tiistai: Onerva, Kanerva

Keskiviikko: Marjatta, Marja, 

Jaana, Marjo, Marita, Marjut, 

Marianne, Maritta, Marjaana, 

Marjukka, Marianna

Torstai: Aulis

Perjantai: Verneri

Lauantai: Leevi

Ajassa  

Tiistai 14.8.

Peruskoulu ja lukio alkavat.

Ihmisenhän on opittava sieppaa-

maan ilonsa pienistä ja turhista 

asioista, jotta hänen elämällään 

olisi makua.

Pentti Haanpää

1.Pirkko Hämäläinen esiintyi 

1980-luvulla naispääosissa kol-

messa Mika Kaurismäen eloku-

vissa. Mitkä ne olivat?

2.Mistä kaupungista professori 

Edvin Laine on kotoisin?

3. Kuka Ruotsin kuningas perusti 

Tampereen kaupungin?

4.Missä Saksan kaupungis-

sa Mikael Agricola opiskeli 

nuoruudessaan?

5.Mikä oli sekä Martti Talvelan 

että Martti Ahtisaaren ensimmäi-

nen varsinainen ammatti?

Vastaukset sivulla 4.

James ja Desiree Hurtak 

vierailivat Suomessa 

heinäkuussa. (Kuva Ultra 

-lehdestä).

Kuule, kansani, minä varoitan 

sinua. Kunpa kuulisit minua, 

Israel! Muuta jumalaa sinulla 

ei saa olla, vierasta jumalaa älä 

kumarra.

Minä olen Herra, sinun Jumalasi. 

Minä johdatin sinut pois Egyptin 

maasta. Avaa suusi, niin minä an-

nan mitä tarvitset. Mutta kansani 

ei kuullut minun ääntäni, Israel 

ei halunnut totella.

Siksi minä hylkäsin sen, jätin sen 

paatuneen sydämensä valtaan,

kulkemaan oman ymmärryk-

sensä varassa. Kunpa kansani 

vihdoin kuulisi minua, kunpa 

Israel kulkisi minun teitäni!

Minä nujertaisin heti sen viholli-

set, kohottaisin käteni sen ahdis-

tajia vastaan. Ne, jotka vihaavat 

Herraa,  joutuvat matelemaan 

hänen edessään, ja heidän alen-

nuksensa kestää ikuisesti.

Mutta Israelia hän ruokkii par-

haalla vehnällä,

hän vuodattaa sille kalliosta 

hunajaa.

Ps. 81: 9-17

Jylynsaaren desantti

Pyhä tiede
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Ensimmäiset Herättäjäjuhlat vie-

tettiin Nivalassa vuonna 1894 

Palosaaren talossa Karvoskyläl-

lä. Juhlista muodostui hajaan-

nuksen ajan jälkeisen nousevan 

herännäisyyden katselmus.Seu-

raavat juhlat järjestettiin vuon-

na 1903. Tällöin oltiin koolla 

Yliniemen talossa Karvoskylässä 

kuin edelliselläkin kerralla. Juhla 

aloitettiin jumalanpalveluksella 

Nivalan kirkossa, minkä jälkeen 

juhlakansa riensi sanankuuloon 

Juho Yliniemen taloon. Kolman-

nen kerran juhlat olivat Nivalassa 

vuonna 1907 kirkonkylällä, siis 

varsin lyhyen ajan jälkeen. Ko-

koontumispaikkana oli Similän 

pappilan pihamaa. 

Tästä lähtien seuraavat juhlat 

onkin pidetty kaikki kirkonky-

lällä kirkon välittömässä lähei-

syydessä. Itsenäisen Suomen 

ensi askeleet olivat ehtineet jo 

vakiintua, kun kokoonnuttiin 

seuraavan kerran Nivalan Herät-

täjäjuhlille vuonna 1933. Juhlis-

ta muodostui todella suurimmat 

siihen aikaan mitaten. Juhlapor-

tissa oli tunnus  "Kulje vakaasti 

Herran teitä". Vuoden 1946 he-

rättäjäjuhlapaikkana oli kirkolla 

Niemelänranta Malisjoen ranta-

pelloilla. Juhlan tunnuksena oli 

"Tule Herra Jeesus". Vuosi 1966 

tuo tullessaan kuudennet He-

rättäjäjuhlat Nivalaan. Kyseise-

nä vuonna hyökättiin Suomen 

kirkkoa vastaan "Ryhtiliikkeen" 

toimesta. Huomattavin kirkol-

linen kulttuurikeskustelu oli ns. 

Salama-jupakka. Täällä maalla 

talonpoikaiskulttuuri oli arkki-

piispa Martti Simojoen kannan 

takana ja valmisteli huolella tule-

via juhliaan. Nivalan kirkkopuis-

ton tuntuma sai olla juhlakansan 

kohtaamispaikkana vuonna 1992. 

Monilla meillä on omia muistoja 

näiltä juhlilta. Sää oli viileä, lau-

antaiaamuna lämpötila oli seit-

semän astetta, lisäksi satoi vettä, 

juhlat päättyivät sunnuntaina 

kauniissa kesäsäässä. Juhlaohjel-

ma oli muuttunut aikaisemmis-

ta Nivalan järjestämistä juhlista. 

Oheisohjelmassa oli näytelmä 

Armon vilaus, useita kuorokon-

sertteja ja musiikkitilaisuuksia.

Josef Cajan - 
kansan rakastama 
sielunhoitaja

Heikki Hurskainen luonnehtii 

pitämässään esitelmässä Josef 

Cajania maanläheiseksi, avoi-

meksi ihmiseksi, joka pääsi hel-

posti lähelle ihmisiä. 

- Hän näyttää olleen kansan 

rakastama sielunpaimen, aika-

laisensa sivistyneistön silmissä 

hän näyttää olleen myös monin 

tavoin originelli ihminen. "Kyl-

lä hän on lävitsensä originelli" 

, kirjoitti piispa Koskimies päi-

väkirjaansa käytyään Nivalassa. 

Kerrotaan hänen kerran piispan-

tarkastuksen yhteydessä sano-

neen läksiäissanoiksi piispalle: 

"Kyllä on hupaista, kun vieraita 

tulee taloon, mutta sitten vasta 

hupaista on, kun ne lähtevät. Sii-

hen piispan kerrotaan lausahta-

neen: "Joose puhuu, mitä tahtoo, 

muut, mitä tohtivat."

Cajanin suvun vanhimmat 

tiedot ovat Kirkkonummelta. 

Korkkulan kartanosta lähti Antti 

Eerikinpoka Kajaaniin vapaaher-

rakunnan voudiksi ja otti sukuni-

mekseen asuinpaikkansa mukaan 

Cajanus. Josef Cajan syntyi Ala-

vudella 9.6.1850. Äitinsä kuoltua, 

kahdeksanvuotias Josef muutti 

isänsä sisaren kasvatiksi kirk-

koherra Keckmanin perheeseen 

Lohtajalle, mutta kasvattiäidin 

yllättävä kuolema muutti nuo-

ren Josefi n elämää. Kirkkoherra 

Keckman avioitui uudelleen. Uu-

si kasvattiäiti piti paljon nuoresta 

Josefi sta ja hän sai käydä koulut 

ja opiskella kasvatusisän varoil-

la. Hänet vihittiin papiksi vuonna 

1872 ja tuli apulaiseksi Lohtajalle, 

missä hän tapasi papintyttären Ii-

da Odenvallin. Nuoret avioituivat 

vuonna 1875. Nuori pari muutti 

Lestijärvelle. 

Sitten tuli muutto Reisjärven 

kirkkoherraksi vuonna 1882. 

Aluksi hän sai saarnata lähes 

tyhjälle kirkolle, mutta vähitel-

len hänen avoin persoona alkoi 

vetää puoleensa ja heränneet al-

koivat käydä pappilassa. Reisjär-

ven aika muodostuikin Josefi lle 

ja Iida-ruustinnalle todelliseksi 

herätyksen ajaksi; Iida jopa pu-

keutui körttipukuun. Reisjärvel-

tä pariskunta  hakeutui takaisin 

Lohtajalle. Muutaman Lohtajan 

kirkkoherrana vietetyn vuoden 

jälkeen Cajanit tulivat Nivalaan. 

Josef Cajan valittiin Nivalan kirk-

koherraksi vuonna 1904. 

Nivalan herännäisyyden poh-

ja oli laajentunut entisestään, 

kun tuli muuttoaalto Etelä-Poh-

janmman herännäisseuduilta 

Nivalaan. Pappilasta tuli Nivalas-

sakin keskuspaikka. Siellä Iida-

ruustinna palveli ihmisiä monin 

eri tavoin. Eikä siis ollut ihme, 

että Nivalan kolmannet herättä-

jäjuhlat pidettiin Cajanien pap-

pilassa 1907. Juhlat onnistuivat 

hyvin, väkeä lienee ollut tuhan-

sia. On siinä saanut pappilan väki 

huhkia, kun ruokaakin lienee tar-

jotun ja monia majoitettu. Mutta 

sitten seurasi  Josef Cajanin elä-

mässä raskas aika, kun uskolli-

sena rinnalla ollut puoliso Iida 

kuoli lokakuussa vuonna 1918. 

Tämän jälkeen Josef lienee jol-

lakin tavalla menettänyt otteensa 

elämään, mutta toisaalta hänelle 

kirkastuivat parhaat asiat  viimei-

sinä elinvuosinaan. Hän nukkui 

pois  21.1.1923.

Onko 
herännäisyydellä  
tulevaisuutta?

Herättäjä-yhdistyksen puheen-

johtaja Ilkka Mattila pohti pi-

tämässään esitelmässä herän-

näisyyden tulevaisuutta. Martti 

Lutherilta oli kysytty, mitä hän 

tekisi, jos tietäisi, että maailman 

loppu tulee huomenna. Luther oli 

vastannut, että hän istuttaisi ome-

napuun. Lutherin ajatus omena-

puun istuttamisesta maailmanlo-

pun edellä tuntuu toivottomalta, 

mutta kertoo kristillisen uskon 

tulevaisuusulottuvuudesta.

- Vietämme Nivalan kolman-

sien Herättäjäjuhlien satavuotis-

juhlaa. Juhlaohjelmaan on pai-

nettu Siionin virsi: "Vielä, Herra, 

kutsut meitä." Sana vielä viittaa 

tähän päivään: vielä tänäänkin. 

Länsimainen ihminen, erityisesti 

me suomalaiset näemme tulevai-

suuden taivaan sangen tumman 

puhuvana. Pääosin ihmiset eivät 

tänä päivänä pohdi tulevasuutta, 

eletään tässä hetkessä. Nykyisyys 

hokee hetkellisen hektisyyden 

autuutta ja kuvittelee, että aina 

on nykyinen, mutta huomen-

na nykyisyys on tarina muiden 

menneisyyden tarinoiden jou-

kossa. Herännäisyyden piirissä 

tulevaisuuden kysely on merkki 

siitä, että liikkeemme on elävä 

kansanliike, hengenliike, herätys-

liike; käytännön uskovaisuutta. 

Herännäisyys on kansankirkon 

selkäranka. Nyky-herännäisyys 

onkin vahvasti kasvatuskristil-

lisyyttä. Kasvatuksen rooli per-

heiden ja koko kristillisen kirkon 

piirissä on keskeinen, mihin tule-

vaisuudessa tulisi panostaa.

Yhteistä tulevaisuutta pohdit-

taessa, tulee miettiä, mihin haas-

teisiin tulisi kyetä vastaamaan. 

Kysymys tulevaisuudesta on 

pitkälti kiinni valinnoistamme. 

Mitkä ovat mahdollisuutemme 

ja uhkamme. Niitä on uskallet-

tava kysellä. Meidän tulisi katsel-

la itsestämme ulospäin ja kysellä, 

millainen on kirkkomme tulevai-

suus. Vuosina 2000 - 2005 kirkos-

tamme erosi yli 13 000 ja siihen 

liittyi 61 000 henkeä. Kirkon jä-

senten osuus on vähentynyt noin 

0,5 % vuodessa.

Arvopohjaa ja identiteettiä 

pohdittaessa, huomaamme lain-

säädäntömme, oikeuskäytäntöm-

me, kulttuurimme ja päivittäisen 

toimintamme nousevan kristilli-

sestä arvopohjasta. Jos muslimil-

ta tai juutalaiselta kysyy hänen 

uskontoaan, hän vastaa olevan-

sa muslimi tai juutalainen. Mut-

ta, kun suomalaiselta kysyy, hän 

helposti pyörittelee sanojaan: 

"Kyllä minä uskon, vaan en niin, 

kuin kirkko opettaa...",  uskovai-

sen tai uskon leimaa vältetään, 

vaikka uskonnolliset ja hengel-

liset tarpeet eivät ole kadonneet 

mihinkään. Voisiko herätysliike 

jotenkin vahvistaa sitä, että suo-

malainen rohkenisi olla aidosti 

kristitty. Kirkon tehtävänä on 

mahdollistaa ihmisille Pyhän Ju-

malan kohtaaminen. Hengelliset 

odotukset ovat erilaisia ja myös 

keskenään ristiriitaisia. Tulisi 

kyetä yhdistämään uskosta, tra-

ditiosta ja kirkon olemuksesta 

nouseva yhteisöllisyys nykyih-

misen yksilöllisyyden tarpeeseen 

myös hengellisessä elämässä.

Julkisuus ja sen luomat mie-

likuvat vaikuttavat seuraliikkeen 

ja kirkon tulevaisuuteen, mutta 

kirkon asia ei voi koskaan toteu-

tua vain julkisuuden kautta, vaan 

ihmiset päättelevät pitkälti omi-

en kokemustensa pohjalta, mistä 

uskossa ja kristittynä elämisessä 

on kyse ja millainen kirkko on, ei 

mikään" arvo- tai vastaus-

automaatti". Herännäisyyden 

tulisi tukea ja vahvistaa niitä tilan-

teita, joissa kohdataan ihminen 

henkilökohtaisesti. Olisi päästävä 

monologista dialogiin. Olisi ky-

ettävä rohkeasti avaamaan aitoa 

keskustelua jopa väittelyä.

Maallikkous ja vapaaehtois-

työ, talkoot, diakonia- ja lähetys-

työ ovat seurakunnissa tehtävän 

työn vahvoja puolia. Kirkkom-

me vahvuus on sitoutunut, asi-

ansa osaava ja monipuolinen 

työntekijäkunta.

Sisälähetys on löydettävä uu-

delleen, kuten se löydettiin viime 

vuosisadan alkumetreillä. Herän-

näisyys ei saa jäädä perinneliik-

keeksi tai museonnurkkauksek-

si kirkossamme. Luterilainen 

käsitys näkee Jumalan toimivan 

koko luomassaan maailmassa. 

Hän toimii sekä evankeliumin 

että lain piirissä. Lähetystyö al-

kaa kotiovelta! Tehtävänä on etsiä 

uusia tapoja kohdata ihmisiä ja 

johdattaa heitä sanan ja  sakra-

menttien äärelle. Liikkeelle on 

lähdettävä pienestä siemenestä. 

Työtä, vaivannäköä ja epäonnis-

tumista ei saa pelätä. Jumala an-

taa armossaan kasvun, jos niin 

hyväksi näkee! 

Ritva Oja

100 vuotta Herättäjäjuhlista
-tapahtuma Nivalassa

Josef Cajanin hautamuistomerkki Uudella hautausmaalla.

Kirkkoherra Heikki Hurskainen, pastori Ilkka Mattila ja kirkkoherra Martti Viljanen.

Nivalan 
Viikolle

lisävoimia

Nivalan Viikko ja Kaarinan 

Galleria ovat tehneet sopimuk-

sen vuoden loppuun asti lehden 

ilmoitusmyynnistä.

- Kokeillaan mielenkiinnolla 

molemmin puolin kahden yri-

tyksen yhteistyötä, sopijapuolet 

sanovat.

Kaarina Puusaari-Niemelä on 

suorittamassa Yrittäjän ammat-

titutkintoa ja hoitaa ilmoitus-

myyntiä sivutoimisesti opiskelun 

ja muun yritystoimintansa ohes-

sa.  Jos molemmat osapuolet ovat 

tyytyväisiä kokeiluun, sopimusta 

jatketaan vuodelle 2008.

- Minun muu yritystoiminta 

keskittyy pääasiassa iltoihin, jo-

ten päivisin on hyvinkin aikaa 

tälle työlle etenkin vuodenvaih-

teen jälkeen, kun ammattitut-

kinto on suoritettu. Työ on haas-

teellista ja siten mielenkiintoista. 

Pyrin ideoimaan yrittäjien kanssa 

luonteikasta yhteistyötä lehden ja 

Nivalan yrittäjien välille. Keski-

tyn henkilökohtaiseen palveluun 

ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön, 

Kaarina toteaa.

Kaarina Puusaari-Niemelä 

on toiminut vuodesta 1995 en-

sin taidegalleriayrittäjänä ja toi-

miala on muuttunut 2005 suora-

markkinointiin, koulutukseen ja 

myyntitehtäviin. Yrityksen nimi 

muuttuu myöhemmin paremmin 

vastaamaan nykyistä toimialaa. 

Kaarina Puusaari-Niemelä on 

toiminut kaupanalalla vuodes-

ta 1982. Viime vuosina hän on 

ollut myös eri EU-rahoitteisissa 

projekteissa projektipäällikkönä. 

Hän on mukana jatkuvassa kou-

lutusohjelmassa, joka keskittyy 

myönteiseen ajatteluun ja itsen-

sä kehittämiseen.

Lisävoima ilmoitusmyyntiin 

on tarpeen, sillä työmäärä ko-

konaisuudessaan on kehittynyt 

myönteiseen suuntaan. Lähes 

alusta saakka Nivalan Viikon 

palveluksessa ollut Mika Moila-

nen jatkaa entiseen malliin. Mika 

Moilasen tavoittaa puhelinnume-

rosta 040-4168958.

Kaarina Puusaari-Niemelä 

hoitaa Nivalan Viikon ilmoitus-

markkinointia itsenäisenä yrittä-

jänä. Kaarinan tavoittaa puheli-

mesta 050-4392 900.

Kaarina Puusaari-Niemelä
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

Kiitän asiakkaitani
kuluneista vuosista

lopettaessani
hierontavastaanoton

Pirkko Pietikäinen

Sunnuntai 12.8.: Strogan-

of, perunat, perunasalaatti, 

luumukiisseli.

Maanantai: Jauhelihakasti-

ke, perunat, porkkanaraaste, 

mustikkakiisseli.

Tiistai: Uunikala, karrikastike, 

muusi, punajuuri-raejuustosa-

laatti, vadelmakiisseli.

Keskiviikko: Herkkuvuoka, 

puolukka, viili.

Torstai: Lihapullat, peru-

nat, kastike, kiinankaali-

persikka-tomaattisalaatti, 

appelsiinikiisseli.

Perjantai: Sianliha-purjo-pe-

runaviipalelaatikko, punajuuri, 

huituvelli.

Lauantai: Kirjolohikeitto, juus-

to, mansikkakiisseli.

Sunnuntai: Palapaisti, perunat, 

kruunusekoitus, perunasalaatti, 

puolukkarahka.

Tiistai 14.8.: Hernekeitto, juus-

to, rieska.

Keskiviikko 15.8.: Nakkikasti-

ke, perunat, kaalisalaatti.

Torstai 16.8.: Kaalilaatikko, 

puolukka.

Perjantai 17.8.: Riisi-ohrapuu-

ro, puolukkavadelmakeitto, 

leikkele, ruispalat.

1.Valehtelija, Paperitähti ja 

Arvottomat

2. Iisalmesta

3. Kustaa III 

4. Wittenbergissä

5. Kansakoulunopettaja

Tiedotustilaisuudessa seurakun-

takodilla järjestelytoimikunnan 

puheenjohtaja Pentti Seppä ker-

toi, että juhlat voisivat alkaa. Kol-

mipäiväiset juhlat järjestetään 

24.-26.8.2007.

Hiippakunnan lähetyssihteeri 

Matti Laurila loi lyhyen katsauk-

sen lähetysjuhlien historiaan: Ni-

valassa järjestettävät  juhlat ovat  

25:nnet.

Valtakunnallisia juhlia jär-

jestetään joka seitsemäs tai kah-

deksas vuosi. Vuonna 2001 juh-

lat järjestettiin Kuusamossa ja 

seuraavat ensi vuonna Oulussa. 

Ensimmäiset lähetysjuhlat on 

järjestetty vuonna 1981. Viime 

vuonna juhlat pidettiin Kittiläs-

sä. Kävijöitä oli n. 800.

Kysyttäessä arviota kävijä-

määrästä, Pentti Seppä arveli, 

että Nivalaan saattaa tulla enem-

män, arviolta 1000 - 1500 hen-

keä, Nivalan keskeisen sijaintin-

sa vuoksi. Liikennetoimikunnan 

puheenjohtaja Esko Peräaho ker-

toi liikennejärjestelyjen olevan 

hyvät sekä parkkipaikkoja riit-

tävästi. Talkoolaisia on ollut eri 

tehtävissä n. 300, kerralla työssä 

n.100 henkeä.

Tapahtumapaikkoina eri tilai-

suuksille ovat Nivalan ammatti-

opiston liikuntahalli, kirkko, 

kotiseutumuseo Katvala, Nuori-

soseura ja seurakuntakoti. 

Juhlien anti on monipuolinen. 

Perjantaina 24.8. “Ylitse kaikkien 

rajojen”-avajaiset Ammattiopis-

ton liikuntalallissa, eloseurat 

Katvalassa. Lauantaina 25.8. mm. 

“Katso edessäsi koko maailma” -

paneelikeskustelu, keskustelijoi-

na piispa Samuel Salmi, 

Kirkon Ulkomaanavun joh-

taja Antti Pentikäinen, Suomen 

Lähetysseuran johtaja Seppo Ris-

sanen, Kansanlähetyksen johtaja 

Isto Pihkala puheenjohtajana toi-

mii Anita Leppälä. Varjopaneeli 

on tarkoitus koota yleisöstä. Lau-

antaina on myös Esa Ruuttusen 

ja Risto Laurialan konsertti kir-

kossa sekä Hunajan pisara -näy-

telmä Nuorisoseuralla. Sunnun-

taina on messu kirkossa sekä 

klo 13.00 “Sinä johdatat meitä 

maailmaan”- päätösjuhla. 

Lapsille ja nuorille on omaa 

ohjelmaa. Erikoisuutena Niva-

lan juhlissa on kirvesmiesten 

työnäytös, jossa valmistuu gril-

likatos, joka arvotaan Venäjän 

lähetyksen hyväksi. - RO

Oulun hiippakunnan
lähetysjuhlat lähestyvät

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 synty-

mäseurat Elli Kojolalla, Ahteen-

tie 37 (A Järvi, M Jyrkkä). Klo 13 

seurat Nivalan ry:llä (A Mehtä-

lä). Klo 18.30 seurat Nivalan ry:

llä (A Mehtälä, O Tölli). Kolehti 

toimintakuluihin. Klo 18.30 seu-

rat Ypyän ry:llä (E Kautto).

Ma 13.8. klo 19 johtokuntien 

yhteinen kokous Korpirannan 

ry:llä.

Ti 14.8. klo 18 Matkamiehen il-

tarukous- harjoitukset seurakun-

takodissa (T Kuparinen).

To 16.8. klo 18 Matkamiehen il-

tarukous-harjoitukset seurakun-

takodissa (T Kuparinen).

La 18.8.klo 19 seurat Nivalan ry:

llä (M Huhtala, K Kukkola), Ni-

valan ry:n eloseurat alkavat.

Su 19.8. 12. sunn. helluntaista klo 

10 sanajumalanpalvelus kirkossa, 

saarna O Isokoski, lit. Viljanen, 

kanttori Ylikoski. Kirkkokahvit 

seurakuntakodissa. Klo 12.30 

seurat Nivalan ry:llä (M Huhta-

la, K Kukkola, O Isokoski).   Klo 

15-17 Mäntylän diakonia-alueen 

lättykestit  Luovuntien päässä  Sa-

vivainion leikkikentällä, SÄÄVA-

RAUS! (Jukkola, Huitula, Takalo, 

Katajala,). Klo 18 iltajumalan-

palvelus kirkossa (J Manninen, 

O Isokoski, Katajala). Klo 20 

seurat Nivalan ry:llä (P Eskola).

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 Niva-

lan ammattiopiston liikuntahal-

liin lähetystyön myyntipöydälle. 

Lisätietoja antaa Valtteri Olli p. 

040 532 5579.

Diakoniatyö

Sotien veteraanit, kaatuneit-

ten omaiset, sotaorvot, ko-

tirintamanaiset 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

Tiekirkko avoinna vierailijoil-

le  10.6-15.8.2007 joka päivä 

klo 10-16. Tervetuloa tutustu-

maan kirkkoon, oppaana Tanja 

Karvosenoja, viikonloppuisin  

esittelystä vastaavat Nivalan 

Virsikuorolaiset.

      

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 keskiviik-

koisin klo 12-13.30 kännyk-

känumerossa:  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.

Sähköpostiosoite: nivalan.seura-

kunta@evl.fi   

Kastettu

Anu Katariina Vilppola, Viivi 

Sofi a Moilanen,  Miitta Maaria 

Somero

 

Kirkolliset tapahtumat

Lähetä kannanottosi, mieli-

piteesi ja havaintosi kätevästi 

tekstiviestillä.

Puhelinnumero on

044-945 3763
Miksi omakotitalon nurmik-

ko pitää ajaa aina sunnuntai-

na. Olisi mukava istua pihalla 

sunnuntai-iltapäivänä, mutta 

pärinä hermostuttaa. Ajatelkaa 

naapuriakin.

On kyllä turha kuvitella että si-

vukylällä on mukavampi asua, 

täällä vasta ilkeitä ihmisiä asus-

taa. Olis kiva kun tultais itselle 

huomauttamaan eikä tehtäs tur-

hia ilmoituksia.

Nivala on kyllä kumma kaupunki 

ku ei oo pyörähuoltoa... ja kuka 

aukasee meidän koiratarhan ovet 

jatkuvasti - Kyllästynyt.

Meijän pienimmäinen lähtee 

kouluun, varokaahan koululaisia 

ti. Ja mukavaa kouluvuotta niin 

opeille ku koululaisille.

Nivalassa

Myyntineuvottelijoita, han-

kintavastaava, kaivinkoneen-

kuljettaja, putkiasentaja, 

teollisuusputkiasentaja, kone-

puuseppä, CNC-koneistajia, hit-

saajia, tuotantotyöntekijöitä.

Työvoimakoulutus 
Nivalassa
Yrittäjän ammattitutkinto, hit-

saajan pätevöitymiskoulutus, 

kone- ja metallialan perustut-

kinto - koneistus, levytekniikan 

ammattitutkinto, hitsaajan am-

mattitutkinto, puualan perustut-

kinto, puusepänalan ammattitut-

kinto- puutuotteiden valmistus, 

puusepänalan ammattitutkinto 

CNC / CAD / CAM, metallialan 

valmentava jakso - metallin pe-

rustiedot ja taidot, metalli- ja 

rakennusalan ammattitaitokar-

toitus, työturvallisuuskorttikou-

lutus, tulityökorttikoulutus, työ-

hön ja koulutukseen ohjaava 

koulutus, laitoshuoltaja koulutus 

Haapajärvi ja Ylivieska, myynnin 

ammattitutkinto Haapajärvi ja 

Ylivieska.

Vaikka rivitalon pihalla luulee 

olevansa omissa oloissaan, naa-

purin ikkuna voi olla metrin 

päässä aidan takana, pidän sitä 

auki kuumina öinä eikä ole mu-

kava kun pierun ja tupakan savut 

tulee makuuhuoneeseen öisin.

Hei tää kaupunki on vasta kum-

ma kun ei oo pyörä huoltoa ol-

lenkaan. Ja kuka koirijemme 

tarhat avaamassa joka kerta. T. 

Kyllästynyt.

Olemme aikamoisia maalaisia, 

monelta meiltä puuttuu rakkau-

den kaksoiskäsky ja on paljon pa-

haa vihaa, kateus, vilppiä, toisen 

kunnioittaminen ym.

Kylläpä nivalan mattovarkaat 

ovat hintatietoisia... Varastosta 

ei kelpaa muut kuin uusimmat ja 

kalleimmat matot. Olisin antanut 

pesuohjeenkin mukaan jos olisin 

tiennyt että niin kovasti matot 

kiinnostavat.

MP. Mielestäni kaikentyyppinen 

moottoriurheilu tulisi kieltää lail-

la, vaan tiedättekö mikä muu saas-

tuttaa turhaan yhtä paljon? Tyk-

kään liikkua happirikkaassa.

Kiitos Paakinahon liikenteel-

le järjestetystä päivämatkasta 

Herättäjäjuhlille, meitä ei ollut 

paljonkaan, eikä se tainnut tuot-

taa kuin tappiota, mutta te läh-

ditte. Aihe oli hyvä. Siunausta 

tulevaisuuteenne liikennöinnin 

saralla.
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Kävimme Luomulehden lukija-

matkalla Virossa. Kolmen päi-

vän kierros Keski- ja Eteläviros-

sa sisälsi vierailuja maatiloille ja 

maa- ja puutarhatalouden tutki-

musasemille. Viljandin ja Tar-

ton kaupungit tuli myös nähtyä 

matkan aikana. Matkan varrella 

lounastettiin satoja vuosia van-

hassa majatalossa, ravintolaksi 

muutetussa valtaisassa kivises-

sä tuulimyllyssä sekä vanhassa 

kartanolinnassa, joka sekin pal-

velee majoitus- ja pitopalveluyri-

tyksenä. Maaseudulta löytyykin 

tätä nykyä hyvätasoisia maatila-

matkailuyrityksiä, joista isoim-

mat pystyvät majoittamaan jopa 

bussilastillisen vieraita. Palve-

lu pelaa, ruoka on hyvää ja an-

nokset runsaita. Etelä-Virossa ei 

suomea paljon ymmärretä, mut-

ta toimeen tullaan erinomaisesti 

suomalaisten kanssa. 

Lähdettäessä Tallinnasta ete-

lään päin maisema on aluksi mel-

ko autiota ja viljelymaisematkin 

melko laajaperäisen näköisiä. 

Tämä johtuu Pohjois-Viron maa-

perästä, jossa lähellä maanpintaa 

oleva kalkkipitoinen kallio pitää 

maan niukkaravinteisena ja kui-

vana. Neuvostoaikana siellä oli 

runsaasti lypsykarjakolhoosi-

en laitumia, jotka nyt ovat jää-

neet viljelemättä. Kun edetään 

kauemmaksi sisämaahan, alkaa 

maaperä olla otollista viljelylle 

ja alkaa näkyä komeitakin vilje-

lymaisemia. Tiloilla on monilla 

peltoa runsaasti, yleisesti satoja-

kin hehtaareita, mutta sitten on 

myös paljon pieniä omavaraisti-

loja vanhoine rakennuksineen ja 

hyvin hoidettuine kasvimaineen. 

Etelä-Viron maaseutu on kaunis-

ta ja rehevää, ja siellä kasvavat 

omenapuiden lisäksi myös arem-

mat hedelmäpuut kuten pääry-

nä- ja kirsikkapuut. Siellä on kui-

tenkin mantereisesta ilmastosta 

johtuen keskitalvella monesti 

kovia pakkasia, joten lajikkeilta 

vaaditaan rou-

dankestävyyttä 

kuten Venäjällä 

ja Suomessa. 

  Neuvosto-

ajan kolhoosien 

tuotantoraken-

nuksia näkyy 

siellä täällä, 

mutta ne ovat 

melkein kaik-

ki pois käytöstä 

vanhentuneina 

ja huonokuntoisina. Lypsykar-

jaa pidetään nykyisin kylmäpi-

hatoissa, joihin on haettu mallia 

Tanskasta ja Suomesta. Nähtiin-

pä myös jättimäinen rakennus-

työmaa, jossa sijoittajaryhmä 

rakentaa valtavaa navettaa ny-

kyaikaisen agribisneksen henges-

sä. Yksi osakkaista kuului olevan 

tunnettu autonkuljettaja Tommi 

Mäkinen.

 Neuvostoaikana Viron tehtä-

vä oli tuottaa maataloustuotteita, 

pääasiassa maitotaloustuotteita 

ja sianlihaa muualle Neuvosto-

liittoon vietäväksi. Silti Virolai-

set itse kärsivät puutetta kaikesta 

muusta paitsi leivästä. Tarton lä-

hellä oli yksi jättimäinen sikala, 

joka taitaa toimia vieläkin. Op-

paan kertoman mukaan se tuot-

taa lantaa 200 kuutiota päivässä 

eli yhtä paljon kuin koko Tarton 

kaupunki, ja on siten ansainnut 

tulla merkityksi punaisella täp-

lällä Itämeren suurimpien saas-

tuttajien karttaan.

Tänään Viro on kovassa nou-

sussa. Tallinnassa rakennetaan 

ja investoidaan valtavasti, ja ul-

komaista sijoituspääomaa virtaa 

maahan. Talousalueena Tallin-

na onkin hallitseva, mutta myös 

Tarto on kehittyvä kaupunki ja 

tunnettu myös opiskelukaupun-

kina. Aidoimman virolaisuuden 

kuitenkin kohtaa pienissä kau-

pungeissa ja kylissä. 

Virossa on jonkin verran 

samaa ilmiötä kuin Venäjäl-

lä, että taloudellinen kehitys ei 

ulotu kovin nopeasti keskusten 

ulkopuolelle. Kuitenkin maa-

seudullakin asutaan, ja ovatpa 

monet suomalaisetkin ostaneet 

sieltä maatiloja ja muita kiinteis-

töjä.  Teitä korjataan, järviä kun-

nostetaan ja ympäristöä siistitään 

joka puolella. Maanteiden varsiin 

on tehty levähdyspaikkoja, asun-

tovaunualueita ja uimapaikkoja. 

Vedet ovat kalkkipitoisesta maas-

ta johtuen aika kirkkaita, vaikka 

joet ja järvet 

ovat vähäveti-

siä. Olisi muka-

va polkea maan 

halki polkupyö-

rällä, ja tutustua 

maahan ajan 

kanssa. Majoi-

tusta ja ruoka-

paikkoja löy-

tyy, ja virolaiset 

ovat ystävällistä 

sukulaiskansaa.

Luomuviljelystä kiinnostuneetLuomuviljelystä kiinnostuneet
Viron maatiloillaViron maatiloilla

Jaakko Salmela ihmettelee Jõgevan tutkimusasemalla 

luomuruiskokeita, joista tutkija kertoo yleisesti saatavan yli 

4000 kilon hehtaarisatoja. Jõgevassa on peltokasvien, perunan 

ja vihannesten lajikejalostusta sekä viljelykokeita, sekä luomua 

että tavanomaista. Jõgeva vastaa paljolti MTT:n Jokioisten 

tutkimusasemaa Suomessa.

Jõgevassa tutustuttiin myös luomutomaatin viljelykokeisiin 

ja muuhun puutarhatutkimukseen. Vasemmalla oppaamme 

agronomi Mikko Rahtola, joka viljelee sivutoimisesti Virossa 

hankkimaansa maatilaa. 

Vanhassa tuulimyllyssä tarjotaan majoitus- ja ravintolapalveluita.

Saksalaisaatelisten vanhassa linnassa sopii matkailijan  

lounastaa.

Omavaraistiloilla eletään kuin ennenkin.

Uusia majoitustiloja maaseutumatkailuyrityksessä Viljandin 

kunnassa.

Pajumäen luomutilalla on 73 lehmää ja 350 hehtaaria peltoa 

laitumineen. Keskellä maitotuotteiden jalostuksesta ja myynnistä 

vastaava emäntä ja nuorin perheen viidestä pojasta. Isäntä on 

Viron MTK:n puheenjohtaja.

Teksti ja kuvat: Jarmo Raudaskoski
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Nihak Oy:n hallitus on valin-

nut YTM Matti Purasen elin-

keinoasiamieheksi toimipaik-

kanaan Kärsämäki. Puranen on 

aloittanut tehtävässä 1.8.2007. 

Elinkeinoasiamiehenä Pu-

rasen tehtäviin kuuluu mm. 

yritysneuvonta, yritysten toi-

mintaedellytysten kehittämi-

nen ja yrityshautomopalvelut.

Puranen on toiminut aiemmin 

muun muassa Pielaveden yri-

tysasiamiehenä 2002 – 2006, 

Reisjärven elinkeinoasiamiehenä 

1990 – 1996 ja rakennuspuuse-

pänteollisuudessa tehtaanjohta-

jana 1984 – 1990. Viimeksi hän 

on työskennellyt Kairest Oy:n 

palvelupäällikkönä teollisuuden 

työvoimanvuokrauksen parissa.

Nihak Oy on Nivala-Haapa-

järven seutukunnan kehittämis-

yhtiö, jonka tehtävänä on edistää 

alueensa yritysten toimintaedel-

lytyksiä ja parantaa niiden kilpai-

lukykyä. Ennestään Nihak Oy:

ssä työskentelee toimitusjohta-

ja, tiedottaja/johdon sihteeri ja 

neljä elinkeinoasiamiestä, joi-

den toimipaikat ovat Haapajär-

vellä, Nivalassa, Pyhäjärvellä ja 

Reisjärvellä.

Nihak Oy:n Yrityskehityspro-

jektin projektipäälliköksi on ni-

mitetty rakennusinsinööri Seppo 

Suhonen. Hän toimi aikaisemmin 

Nivalan Teollisuuskylä Oy:n pal-

veluksessa Tuotanto ICT- hank-

keen projektipäällikkönä. Yri-

tyskehitysprojekti on Euroopan 

Sosiaalirahaston (ESR) tavoite 

1B-ohjelmasta osarahoittama 

yritysten liiketoiminnan kehit-

tämishanke, jota toteutetaan Ni-

vala-Haapajärven seutukunnan 

alueella vuoden 2007 loppuun 

saakka. Hankkeesta rahoitetaan 

yrityskohtaisia kehittämishank-

keita yrityksissä, jotka toimivat 

teknologiateollisuudessa, ra-

kennuspuusepänteollisuudessa 

tai palvelualoilla. Hankkeen ta-

voitteena on kehittää seutukun-

nan yritysten osaamista, liiketoi-

mintaosaamista, päätoimialoja ja 

ICT:n hyödyntämistä yritysten 

jokapäiväisessä toiminnassa.

Suuren suosion maassa saavut-

tanut ja pitkät perinteet omaava 

Rosvopaistijuhla sotaveteraaneil-

le on tulossa nyt Nivalaan. Juhla 

järjestetään Kyösti Kallion kou-

lun pihalla perjantaina 24. päivä-

nä elokuuta. Rosvopaisti -nimi-

tys tulee siitä, että usein tarjolla 

on nuotion pohjalla, hiilien alla 

folion sisässä haudutettua lam-

paanlihaa, jota on tapana nimit-

tää rosvopaistiksi.

Juhlan järjestäjinä ovat Fin-

nair, Oulun Sotilasläänin Esi-

kunta ja Nivalan kaupunki.

Ohjelma alkaa puolilta päivin 

Sotilaskotisisarten tarjoamalla 

kahvilla. Ohjelmassa on Sotilas-

soittokunnan esityksiä ja yhteis-

lauluna Sillanpään marssilaulu. 

Finnairin puolesta puheen pitää 

Kalevi Rönnqvist ja Nivalan kau-

pungin Pasi Marjakangas.

Esiintyjinä ovat myös Eino 

Grön ja Tuija Saura, Nivalan Kor-

suorkesteri sekä Esa Niemitalo ja 

solistiyhtye Jermut.

Ruokailun aikana soittokunta 

ja Jermut soittavat taustamusiik-

kia ja neljän jälkeen tilaisuus päät-

tyy Veteraanien iltahuutoon. 

Ohjelma on alustava, joten 

siihen voi tulla vielä joitakin 

muutoksia.

Sotaveteraaneille
Rosvopaistijuhla

Nimityksiä Nihak Oy:ssä

Kuvataiteilija Hannu Väisäsen 

toinen kirja alkaa mielenkiin-

toisesti. Poika katselee maailmaa 

perunasäkin juuttikankaan läpi. 

Miksi hän on siellä, vaikuttaa sitä 

paitsi siltä, että hän on mennyt 

sinne mielellään.

Kirja on omaelämäkerralli-

nen, kuten Väisäsen ensimmäi-

nenkin teos "Vanikan palat". 

Tässä kirjassa Väisäsen "heimo" 

muuttaa kasarmialueelta omaan 

kotiin. Perheeseen kuuluu armei-

jan leivissä oleva isä, neljä poikaa 

ja tytär. Äidittömässä kodissa isä 

tunsi kasvatusvastuunsa muser-

tavana. Hänellä oli omat käskyn-

sä, joita hän odotti noudatettavan 

armeijamaiseen tapaan. Kasva-

van poikajoukon keskellä isällä 

ei ollut helppoa. Lapset ovat tark-

kasilmäisiä, isästä piirtyvä kuva 

osoittaa hänet toisaalta vastuun-

tuntoiseksi, toisaalta säälittäväksi 

ja koomiseksi hahmoksi. Hänellä 

on omat pelkonsa, traumansa ja 

päähänpinttymänsä. Kun Antero, 

alias Hannu Väisänen ei päässyt 

lyseoon, vaan piti tyytyä Tuiran 

yhteiskouluun, oli se isälle 

kova pala. Ja latina, latina oli 

hänen mielestään tärkeä kieli 

oppia.

"Kehtasivat pirut nostaa 

niin suuren numeron yhdes-

tä pinnasta. Siellä on ties mi-

kä neuvos ja sen pennun piti 

päästä, ja niin se ohitti sinut tai 

meidät, siis pantiin ohittamaan. 

Ja on se kohtuutonta että eivät 

anna meidän uudelleen yrittää. 

Missä tahansa laitoksessa tie-

tääkseni saa toisen tilaisuuden. 

Näin meillä on puolustuslaitok-

sessa, teollisuudessa ja erityises-

ti urheilussa. Sinä jännitit liikaa, 

eikö niin. No pitäisi mennä toi-

sen kerran ja tottua siihen pyr-

kimiseen. Mutta eivät perhana 

anna. Kenelle minä tästä menen 

valittamaan".

Jokainen kirjan luku on otos 

jostakin mielenkiintoisena koe-

tusta tapahtumasta. Nekin ki-

peät ja häpeälliset tilanteet tu-

levat kerrotuksi puhdistuneina. 

Esimerkiksi itse tehdyt napa-

housut aiheuttivat skandaalin 

senaikaisessa koulumaailmassa, 

ja Antero joutui oitis rehtorin 

puhutteluun.

- Nämä riettaat puitteet, nä-

mä mielikuvitushousut, kenen 

paholaisen kanssa ne on neu-

lottu? Klovneilla on housunsa, 

turkkilaisilla housuhameensa, 

historia tuntee 

k a i ke n l a i s i a 

omituisia hou-

suja. Housu-

than ovat ennen kaikkea miehen 

asia. Mutta kenenkään alaikäisen 

miehen housut eivät saa estää toi-

sia keskittymästä! Lievästi kiihty-

neen rehtorin tupeeraus huojui. 

Hän yritti tukea sitä kuivamus-

tekynällään ja osittain onnistui-

kin. Samalla kynällä hän kirjoitti 

salamavauhtia jotain koulun lei-

malla varustetulle paperille, su-

jautti paperin kirjekuoreen, kir-

joitti kuoren päälle isän nimen ja 

"Käteen"...

Kirjan alkupuolella isä on 

vielä vahvasti läsnä, mutta myö-

hemmin ote herpaantuu ja An-

tero alkaa elää itsenäisemmin. 

Taidekutsumus on väkevä. Kir-

jan lopussa Antero jättää Ou-

lun lähteäkseen Savonlinnan 

taidelukioon. Hän ajattelee nyt 

aloittavansa kokonaan uuden 

elämän, ensimmäiseksi hän vär-

jää tukkansa aseman vessassa 

pikimustaksi.

Hannu Väisäsen teksti on 

omaleimaisen värikästä, se on 

samalla hyvin tarkkanäköistä 

ja samalla viihdyttävän kepeää. 

Vuoropuhelu on taitavaa. Ku-

vataiteilijan on osattava ennen 

kaikkea katsoa kohdettansa, näh-

dä se pienintä piirtoa myöten, eri 

valaistuksissa ja 

jopa sen taakse. 

Sama ominai-

suus on valttia 

kirjoittamisessakin.

"Toiset kengät" on kaiken 

kaikkiaan hauska kuvaus pojan 

varttumisesta nuorukaiseksi, 

mutta myös ajasta (50-60 -lu-

ku), jolloin kaikilla ei vielä ollut 

kaikkea, mutta haaveita sitäkin 

enemmän.

- Isä, mitään muuta en pyydä 

kuin mokkakengät. Ja juuri mok-

ka, minä aloitin. Jo tuon sanan 

ääneen lausuminen tuntui sopi-

mattomalta... - Miten niin mok-

kakengät, isä vastasi kiristäen 

rusettinsa kuminauhaa. - Koska 

käyn paljon kävelyillä. Ja sellai-

set kengät, siis se aine, niin sa-

notaan sopivan paremmin kuin 

paksujen nahkakenkien. Ja koska 

halkaistu nahka on huokoinen, 

hengittää paremmin, etkö muka 

ole kuullut? - Minusta sinä käyt 

kävelyllä omituisen usein. Mitä 

sellainen kävely on? Ei mitään 

kohdetta. Ja jos siinä puuhassa 

kengät kuluvat, ne on sitten tee-

tettävä teräksestä".

Luulenpa, että tämä kirja ei 

jää Hannu Väisäsen viimeiseksi, 

niin vaivattoman tuntuisesti se 

on kirjoitettu.

Raija Raudaskoski

Kasarmilta maailmalle

Toiset kengät
Hannu Väisänen
Otava 2007, 367 s.

Lukemista

www.nivalanviikko.fi 
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Kilpailun vastaukset voi palauttaa Nivalan Viikon toimistoon os. Kallion tie 25, 85500 Nivala tai 
palauttaa postitse 20.8. mennessä.
Oikein vastanneiden kesken arvomme arvokkaan kirjan Hirsitalon kunnostaminen. Risto Vuolle-
Apialan teos kertoo kattavasti hirsirakennusten korjaamisesta alusta loppuun. Runsaasti kuvitetussa 
teoksessa esitetään myös hirsirakennusten historiaa. Teoksen arvo on 45 euroa. Lohdutuspalkintona 
arvomme Juice Leskisen viimeiseksi jääneen runoteoksen Kosket.
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Suomen parhaat saappaanheit-

täjät kohtasivat Nivalassa, kun 

Saappaanheiton Suomi Cup 

järjestettiin Savenmaalla viime 

lauantaina. Kisaan oli ilmoittau-

tunut yli 40 osallistujaa. Sarjoja 

oli  alle kymmenvuotiasta aina 

65-vuotiaisiin, mutta joissakin 

kisoissa voi olla sarja yli seit-

semänkymmentävuotiaillekin. 

Kisassa oli kaikkiaan 11 sarjaa 

miehille, naisille ja lapsille, lisäksi 

joukkuekilpailut.

Maailmanennätykset tässä la-

jissa ovat vuodelta 2006 miesten 

65,42 metriä Jouni Viljanen Tuu-

sulasta ja naisten 46,31 metriä 

Eeva Isokorpi Järvenpäästä.

Hallitseva maailmanmestari 

Järvenpään Ronttosia edustava 

Olavi Väänänen on heittänyt 

viime vuonna Kokemäellä 48,2 

metriä. Hän kertoo harrasta-

neensa lajia noin kolme vuot-

ta ja kiertää vuosittain useissa 

osakilpailuissa eri puolilla Suo-

mea. Kisoja järjestetään noin 

kahdeksatkymmenet. 

Saappaanheitto ei ole yksis-

tään suomalaisten laji, harrasta-

jia löytyy myös Virosta, Venäjäl-

tä, Ruotsista, Saksasta, Italiasta 

ja USA:sta. Tiettävästi saappaan-

heittoa harrastetaan Ranskassa ja 

Uudessa-Seelannissa, Skotlannis-

sa ja Kanadassa. Seuraavat maa-

ilmanmestaruuskilpailut järjeste-

tään Italiassa Rooman lähistöllä 

ensi vuonna.

Naisten tämänhetkinen maa-

ilmanmestari on Tuija Salonen 

Nastolasta ennätyksellään 42,79 

m viime vuodelta. Hänkin edus-

taa Järvenpään Ronttosia, johon 

seuraan kuuluu parisenkymmen-

Nokialainen sai 
kyytiä Nivalassa

Järvenpään Ronttosia edustavat maailmanmestarit Olavi Väänänen ja Tuija Salonen sekä 

seurakaveri Alpo Viljamaa.

tä aktiiviharrastajaa, jotka kiertä-

vät eri osakilpailuja ympäri maa-

ta. Seuraava Suomi Cup kisataan 

Kuopiossa.

Maailmanmestarille 
ei löytynyt vastusta

Olavi Väänänen kertoo kil-

pailleensa tämän vuoden aika-

na Virossa, Ruotsissa Venäjällä 

ja Saksassa, jossa kertomansa 

mukaan oli jopa neljä sataa alan  

harrastajaa. Ulkomailta ei ole 

vielä toistaiseksi löytynyt hänelle 

vastustajaa, pahimmat kilpailijat 

Sakari Jylhä-Ollila ja virallinen saapas.

Olavi Väänänen valmistautumassa heittoonsa.

ovat suomalaisia. Tosin Nivalasta 

löytyi vähänlaisesti vastustajia, il-

meisesti pohjalaiset eivät vielä ole 

päässeet lajiin sisälle. Saappaan-

heitto vaatii tekniikkaa, voimaa ja 

sopivaa tuulta. Suomen parhaim-

mistolla näyttikin olevan tekniik-

ka hallussa. Tämä Savossa suo-

siota niittänyt laji esittäytyi nyt 

ensi kertaa Kalajokilaaksossa.

Nivalan osakilpailun järjesti-

vät Nivalan Pesis, Parasta palve-

lua -hanke ja lukuisat nivalalaiset 

yritykset. Paikkakuntalaisia oli-

kin tullut mukavasti seuraamaan 

tätä huumoripitoista kisaa. Jospa 

jäyhät pohjalaisetkin alkavat to-

sissaan harjoitella seuraavia ki-

soja varten.

Saappaanheitto on urheilulaji, 

jossa tavoitteena on heittää ku-

misaapasta mahdollisimman pit-

källe. Miehet heittävät numeron 

43 (paino  880-1050 g) ja naiset 

numeron 38 (paino 630-750 g) 

saapasta, josta varren suuremmi 

on poistettu. Tyyli on vapaa, mut-

ta pyörähdystekniikkaa käyttävät 

useimmat kilpailijat; näin myös 

Nivalassa. Saappaassa tulee ilma-

lennon aikana olla varsi suorassa. 

Vauhdinottorata on samankaltai-

nen kuin keihäänheitossa, heitto-

sektori pyritään tekemään myö-

tätuuleen ja alustana on yleensä 

tartaani, hiekka ja nurmi. 

 

Nivalalaisten tuloksia: 

P12 : 1) Antti Tölli 15,23, 2) Tom-

mi Keskisarja 13,61

T12: 1)Jenni Jyrinki 18,98

Miehet (yleinen): 14) Markku 

Haikara 33,85, 16) Henri Tör-

mälehto 32,17

Miehet 55: 8) Sakari Jylhä-Ollila 

29,24

Sekajoukkue: 6) Nivalan Pesis 

(Markku Haikara 31,64, Henri 

Törmälehto 27,26, Miia Päivä-

rinta 15,84 (74,74)
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Parhaat palvelut  
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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  

OPEL Ascona 1,3 -86. Kats. 
8.6.07. Musta. Teeppä tarjo-
us. Puh. 050-5351 074.

Metristä POLTTOPUUTA. 20 
euroa metri. Puh. 044-2645 
012.

MB 200 D vm-91, 3000 €. Kes-
topuuta ulkoportaat. Tarjoa! 
Puh. 044-3437 509.

Olosuhteiden vuoksi anne-
taan PÄSSI pientä korvausta 
vastaan hyvään kotiin. Puh. 
441 870, 050-5643 278.

VILJAKIERUKKA 5 m, eniten 
tarjoavalle. Puh. klo 21 jäl-
keen 447 321.

CITROEN BX 19 GTi 16 v, 164 
hv, aj. 311 tkm., vm-88. Niva-
lan Karvoskylässä. Puh. 040-
764 5618.

ASUNTOVAUNU Hobby Pres-
tige 480 -84. Hp. 3000 €. Puh. 
040-836 7806.

PUUSÄNKY ritiläpohjalla. Hp. 
40 €. Puh. 040-570 6367.

Myydään tarpeettomana 
UPO 602 ASTIANPESUKONE. 
Vähällä käytöllä ollut, 2 vuot-
ta vanha. Hinta 300 €. Puh. 
040-960 5932.

HIRSIVARASTO 2 huon., 
11,7 m2, uusi. Puh. 040-764 
5618.

Hyväkunt. JOUSTINSÄNKY 
80 x 200 cm sijauspatjalla. 
Hp. 100 €.

SÄHKÖGENERAATTORI, al-
kuperäinen Honda EG 2200 
x 220 V 2 kW. Käyt. noin 300 
h. Puh. 040-545 3217.

KOIRAHÄKKI VERKKOA yht. 
20 m. Puh. 040-755 1263.

Vuoden -91 VOLVO 460, 
myyd. varaosiksi tai koko-
naan. Poistettu rekisteristä. 
Puh. Esko 040-525 0185.

SYÖTTÖTUOLI, AKTA-turvais-
tuin, liesisuoja, hoitoalus-
ta, syöttötuolin pehmuste, 
vauvan LÄMPÖPUSSI. Puh. 
0400-462 778.

Käytetyt PARVEKEOVET 176 
mm:n karmilla. Hp. 50 €. Puh. 
040-570 6367.

HARMAAN NORJANHIRVI-
KOIRAN pentuja. Synt. 31.5. 
Puhdasrotuisia. P. Mirja 
0400-883319.

Hyvä PYYKKIKONE. Hinta 70 
€. Puh. 442 590.

Lasten jatkettava SÄNKY. 
Yhteydenotot puh. 044-535 
8129.

Käytetyt VESIKIERTOPUMP-
PU, AEG-JÄÄKAAPPI, Cylin-
da-ASTIANPESUKONE. Puh. 
040 763 0479

Ostetaan  

Halpaa RAKENNUSTARVI-
KETTA, esim. villaa ja levyjä. 
Tarjoa. Puh. 040-573 2962.

Nuffi  eld traktorin VIRTALUK-
KO. Nuffi  eld NIMIPELTI. Puh. 
427 167.

Kuivia POLTTOPUUKLAPEJA. 
Puh. 050-312 8627.

Halutaan ostaa OMAKOTITA-
LO Järvikylä - Maliskylä - Ait-
toperä - Haapaperä alueelta. 
Puh. 044-265 2820.

Halutaan vuokrata  

YKSIÖ tai pieni KAKSIO mah-
dollisimman pian. Puh. 044-
268 1125.

Halutaan vuokrata KAKSIO / 
pieni KOLMIO. Puh. 044-548 
7492.

Vuokrattavana  

Uudehko KERROSTALOYKSIÖ 
38 m2 + sauna keskustasta. 
Puh. 0400-753 419.

Annetaan  

50-luvulla rakennettu hirsi-
runkoinen OMAKOTITALO 
purettavaksi. Puh. 040-589 
1204.

TURRE-KOIRA etsii kotia. Soi-
ta iltaisin puh. 447 640.

Kadonnut  

Kadonnut Maliskylällä kol-
mivärinen 5-vuotias NART-
TUKISSA. Kaikki havainnot 
puh. 040-852 8771.

Kodin kirpputori  

ILMOITA ILMAISEKSI
Nyt yksityishenkilöt voivat ilmoittaa Kodin kirpputorilla aivan ilmaiseksi. 

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

Ilmaisia ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse.

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

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

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-98-99-00-01 Tuiskula Ti 17.00-18.30 Iso kenttä

    98-99      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.

Yhteystiedot 

Puheenjohtaja

Jari Mehtälä     

Pidisjärventie 42 B 6

85500 Nivala

p. 050-3265678

e-maili nivalaluottamusmies@

nordicaluminium.fi 

Sihteeri

Sami Kourujärvi

Järvennöntie 8

85500 Nivala

p. 0440-550392

e-maili sami.kourujarvi@luuk-

ku.com

Taloudenhoito,  Jäsenasiat

Pertti Karppinen

Kytölänpuhto 15

85500 Nivala

p. 044-5241919

e-maili taloudenhoitaja.ao353@

omanetti.fi 

Kotisivut osoitteesta

www.nivalanmetalli353.net

Nivalan Metallityöväen AO 353 
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www.nivalanviikko.fi 

Yleisimmät tietotekniikkaan 

liittyvät ongelmat pk-yrityksissä 

ovat tulostimien, sähköpostin ja 

internet-yhteyteen liittyvät ongel-

mat. Ongelmat johtuvat pääosin 

laitevioista, ohjelmistovioista ja 

työntekijöiden atk-osaamisen 

puutteista. Yhtenäiset atk-laitteet 

ja ohjelmistot sekä henkilökun-

nan koulutus estävät parhaiten 

tietotekniikkaongelmia.

Pk-yritysten työntekijät ko-

kevat tietojärjestelmät usein 

vaikeiksi asioiksi. Esimerkiksi 

Microsoft in Mext Oy:llä teettä-

män tutkimuksen mukaan noin 

900 pk-yrityksestä vain 20 % 

koki tietojärjestelmiin liittyvät 

asiat helpoiksi. Kolmanneksen 

mielestä tietotekniikka aiheut-

taa enemmän haittaa kuin auttaa 

työn teossa. Päänvaivaa aiheutta-

vat eniten laiteviat, ohjelmistojen 

käyttöongelmat sekä henkilöstön 

vaihteleva tietotekninen osaami-

nen. Tietotekniikkaongelmiin 

vaikuttaa olennaisesti myös pk-

yrityksen käyttämien erilaisten 

atk-laitteiden sekä ohjelmistojen 

lukumäärä ja ikä. Mitä enemmän 

erilaisia järjestelmiä on käytös-

sä, sitä useammin ongelmia 

esiintyy.

Ohjelmien ja laitteiden ohel-

la yleistyviä ongelmia ovat etäyh-

teyksiin, laskutusjärjestelmiin, 

asiakashallintajärjestelmiin ja 

muihin erikoissovelluksiin liitty-

vät ongelmat sekä matkapuheli-

mien ja muiden oheislaitteiden 

käyttöongelmat.

- Vanhat ja eri ikäiset atk-lait-

teet aiheuttavat laitevikoja eniten. 

Monissa yrityksissä tulostimet ei-

vät ole esimerkiksi verkkoympä-

ristöön suunniteltuja. Firmoissa 

käytetään edelleen myös paljon 

kotikäyttöön tarkoitettuja laittei-

ta yrityslaitteiden sijasta, kertoo 

Partner Tarmo Herlevi atk-ym-

päristön vuokraamiseen erikois-

tuneesta yrityksestä Deferon Ser-

vices Oy:stä.

Tietotekniikkaongelmat pk-

yrityksissä johtuvat osaksi henki-

löstön vaihtelevista atk-taidoista. 

Esimerkiksi tietokoneohjelmien 

käytön perehdytys jää työtove-

reiden suorittamaksi, ei ammat-

tilaisten. Tietoturvaan liittyvät 

asiat on jätetty monesti pienem-

mälle huomiolle. Tietokoneiden 

käytön suojaus ja salasanojen 

säännöllinen vaihtaminen lai-

minlyödään valitettavan usein 

pk-yrityksissä. Monelta yrityk-

seltä puuttuu myös tietoturval-

lisuuden toimintapolitiikka eli 

toiminnan linjaus, organisointi, 

resursointi ja vastuunjako.

- Työntekijöiden tietotek-

nisten taitojen ylläpito ja ajan-

tasainen kouluttaminen tuovat 

kustannussäästöjä ja parantavat 

yrityksen kilpailukykyä. Myös 

atk-laitteiden käyttöikä kaksin-

kertaistuu tavallisesti koulutuk-

sen myötä.

Mistä atk-ongelmat johtuvat?


