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Nimipäivät  

Sunnuntai  
19.8.2007

Kalenteri

Lukijan ajatuksia  

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Paavon teränkorjausreissusta 

syntyneestä hälystä kului pari 

viikkoa. Heinä oli silloin jo tehty 

ja odoteltiin milloin viljat alkavat 

kypsyä. 

Minä, joka koulussa lukemaan 

opittuani, luin mieluummin ro-

maaneja kuin läksyjäni. Minua 

kiinnostivat Amerikan intiaani-

sodista kertovat kirjat, joita hain 

kirjastosta. Unelmoiden kuljin 

metsiä ja kuvittelin olevani joku 

pitkä pyssy olalla kulkeva sankari, 

joka vaarallisilla retkillään pelas-

taa intiaanien sieppaaman tytön 

ja varoittaa uudisasukkaita.

Tällaisia unelmoiden ostin 

tuon pyssyronin, säilytin kotini 

värkkiliiterissä. Mutta eräänä 

päivänä nostin pyssyn selkääni 

ja kipaisin metsään.

Avojaloin ylitin Kurun niitty-

tien ja Hietasaloon johtavaa pol-

kua suuntasin Kulisevankangasta 

kohti. Nyt eivät mielessäni olleet-

kaan poikasen unelmat.

Katselin ympäristöä. Näin sa-

niaisia, joita kasvoi polunvarrella 

ja kuusenoksien valkoiset naa-

vatupot, kukkivat kanervikot ja 

polulle keriytyneen kyyn, jota en 

häirinnyt, vaan kiersin paikan.

Tämänkertainen lähtöni ei 

aiheutunutkaan unelmista. Nyt 

mielessä olivat nuo itärajan ky-

lissä riehuneet partisaanit. Eilise-

nä iltana, kun sisareni naapurin 

tyttären kanssa tulivat kirkolta 

lottatyöstä, heidän eteensä Kan-

gastiellä oli ilmestynyt mies. 

Tyttäret nähtyään mies oli luik-

kinut metsään ja kadonnut nä-

reikköön. Tästä miehestä kylässä 

nyt puhuttiin.

Kun läksin kotoani, ammuin 

luodikolla tallinharjalla olevaan-

tuuliviiriä. Sitten puhdistin nal-

litapin reijän, että ruuti palaisi. 

Latasin pyssyn uudelleen ja lai-

toin nallitapin päähän kaupasta 

ostetun nallin. Viskasin tuluk-

set olalleni ja ampumavalmis 

pyssy kädessä astelin metsään. 

Hampaat yhteen purren kävelin 

päättävästi ajatellen eteenpäin: 

partisaani - olitpa millainen ta-

hansa, mikäli kätesi eivät nouse, 

niin minä ammun.

Silmät tarkkana kuljin Kuli-

sevankankaan polkuja ja ylitin 

maantien. Sitten kävelin Hirsistöä 

kohti. Kruununlinjalle ehdittyä-

ni aloin kuulla ukkosen jylinää. 

Ilma oli hiostavaa, elimme vasta 

elokuun alkua. Kun olin ehtinyt 

näinkin kauas kotoa ja ukkonen 

tuntui lähestyvän, päätin palata 

kotiin. Niinpä lähdin, arvelin eh-

tiväni kiertää vielä Jylynsaaren 

kautta. Se ei kotimatkaa paljon 

pidentäisi.

Kun tulin Jylynsaareen, niin 

mielestäni katosivat sankar’kuvat 

ja tilalle tuli pelko. Pelon aiheut-

tajaa en itse tajunnut, luulin sen 

johtuvan lähestyvästä ukonil-

masta, taikka tämän Jylynsaaren 

mahtavasta luonnosta. Paikka, 

johon siellä pysähdyin, oli jyke-

vää kuusistoa kasvava kankaan-

reuna. Puiden välistä siihen näkyi 

osa edempänä olevasta matalasta 

kivikkoharjanteesta. Tämän kan-

kaan ja harjanteen välissä oleva 

alavampi kuusikkomaa oli sam-

malen peittämää korpea, jon-

ka koristeena olivat saniaiset ja 

kanervat.

Kun pyssyyn nojaten seisoin 

paikalla, jonka synkkyyttä lisäsi 

lähestyvä ukonilma, niin tunsin 

puseroni alla sydämeni rajun 

sykkeen. Jalkojanikin alkoi hei-

kottaa sillä sain tunteen, että met-

sän puut tuijottivat minua. Jokai-

seen suuntaan kääntyen katselin 

ympäristöä näkemättä ketään. 

Kuulin tuulen huminaa, jota 

lähestyvä ukonilma sai aikaan. 

Ihmettelin pelkoani. Vaikuttiko 

kuusikon synkkyys minussa sen, 

että  kuvittelin kaiken.

Tällaisia miettien seisoin pai-

kallani, kun tuulenpuuska toi 

nenääni savun hajun. Puuskan 

mentyä näin, että kuusten välis-

tä näkyvästä kivikosta nousikin 

savua. Sitä nousi vain havaittavan 

vähän. Mutta kuka sen sytytti? 

Kysymys tuli mieleeni. Uskoin, 

etteivät muut, minua hullua lu-

kuun ottamatta tulisi ukonilman 

uhatessa metsään. Onkohan siel-

lä partisaani? Ei kai se... rohkaisin 

mieleni ja menin savun luokse, 

vaikka metsä yhä tuijottikin mi-

nua. Savu tuli syvemmältä kivien 

välistä, jossa hiillos oli. Hiilloksen 

reunoilla olevat puut oli äskeinen 

tuuli virittänyt uudelleen. Tuo 

hiipuva nuotio herätti minussa 

pelon. Jouduin paniikkiin.

Vaikka jalkani tuntuivatkin 

heikoilta, lähdin juoksemaan 

kotiani kohti. Juoksin niin lujaa 

kuin pääsin, kunnes rinnassani 

alkoi tuntua pistosta ja minun 

täytyi pysähtyä. Kädellä rintaani 

painaen huohotin kotvan. 

Kun pistokset loppuivat, eikä 

metsä enää tuijottanut, rauhoi-

tuin. Ukkosen jymähdellessä, kä-

velin lopun matkaa. Vein pyssyn 

värkkiliiteriin ja häpesin äsken 

kokemaani paniikkia. Liiterin 

höyläpenkillä ajateltuna hiillos 

tuntui luonnolliselta; ehkä Hyö-

tylän Heikki on sitä jostain syys-

tä tarvinnut ja ukkosen uhatessa 

mennyt lähellä olevaan mökkiin-

sä... Miksi hän teki tulen kivien 

väliin kuin salatakseen? - No ol-

koon - en puhu kenellekään.

Kului muutama päivä, kun ky-

lä sai uutta puhuttavaa: Hoitolan 

Väinön minun ikäiseni tytär oli 

mennyt mustikkaan Jylynsaa-

relle. Noukkiessaan, hän oli py-

sähtynyt erään kuusen viereen. 

Siinä selkää oikaistessa, hänen 

huomionsa oli kiinnittynyt kuu-

sen alaoksien outoon tiheyteen 

ja niiden väriin, koska jokunen 

oksista oli toisia kuivemman nä-

köisiä. Jostain syystä hän tarttui 

erääseen oksaan, jotta näkisi ok-

sien alle. Hänen ihmeekseen oksa 

jäi hänen käteensä. Se oli veitsel-

lä katkaistu. Katsoessaan oksan 

jättämästä aukosta, oli puun alus 

kuin teltta, joka näytti kovin asu-

tulta. Sen oviaukon peitteenä oli 

kuusen näre.

Silloin Laina muisti miehen, 

jonka Tinkilän tyttäret olivat 

nähneet. Nyt hänkin oli lailla-

ni pelästynyt ja kyyneleet sil-

missään juossut lähellä olevaan 

Hyötylään. Siellä pohdittiin tytön 

löytöä ja pian se levisi kaikkien 

tietoon. Melkoisella sakilla me-

nimme Jylynsaareen.

Lainan ohjaamassa laumassa 

oli vanhempia ja nuorempia tyt-

töjä ja poikia. Tullessamme pai-

kalle ohjasi Laina meidät juuri 

siihen missä metsä alkoi tuijot-

taa minua. Todellakin, hän näytti 

meille puun, josta oli vain pari-

kymmentä metriä siihen puu-

hun, jonka luona tuntemiseni 

alkoivat. 

Kun tutkimme risumajaa 

näimme, miten taidokkaasti se 

oli tiivistetty katkotuilla kuusen-

havuilla. Yläpuolella oli kohtia, 

joista voitiin ympäristöä tark-

kailla. Näin järeässä kuusikossa 

on sattumaa, että tyttö majan löy-

si. Todellakin, se oli osattu tehdä 

niin, että pitää osua pahki ennen 

kuin voi tehdä havainnot. Tuli 

mieleen, mistä asukas oli oksia 

katkonut, koska ympärillä ei nä-

kynyt ainoatakaan puuta, mistä 

niitä olisi otettu. Varmaan ne on 

haettu kauempaa.

Erkkilän Topilla, meistä po-

jista vanhimmalla, juolahti mie-

leen penkoa majan lattiarisuja. 

Sieltä löytyikin monenlaisia leh-

tisiä. Niistä osa oli venäjänkieli-

siä, emmekä ymmärtäneet niitä. 

Nyt minä tiesin missä oli nuotion 

paikka, ja kuka sitä oli tarvinnut. 

Majalta sinne tulee matkaa ehkä 

sata metriä. Juuri havaittavaa pol-

kua majalta ei minnekään johda, 

niin taitavasti sinne oli kuljettu, 

vaikka majan sisus osoitti, miten 

paljon siellä oli asuttu. Myös nuo-

tion paikka oli valittu niin, ettei 

sitä voinut  nähdä, ellei savu olisi 

paljastanut. Kuten silloin se vä-

häinen, joka herätti huomioni. 

Kiertelimme vielä tovin aluetta, 

mutta muuta emme löytäneet.

Majan salaisuutta pohdittiin 

nyt kylässä. Kun keskustelin sii-

tä Suvelan tädin kanssa, hän yh-

disti sen erääseen Kemistä tullee-

seen ja Tihunperän Hoppulassa 

vieläkin asuvaan mieheen. Hän 

sanoi: - Joo, joo... tämä mies se 

on auttanut sitä majassa asunut-

ta. Miten se olisi muuten elänyt, 

koska ruokaakaan ei ole mistään 

varastettu. Mies on kiihkomieli-

nen kommunisti. Kemissä voi ol-

la vakoilutoiminnan pääpaikka, 

jota ryssät rahoittaa. Siksi se niin 

usein Kemissä käykin.

Tällaista joutui sota-aikana 

nuori kokemaan täällä rauhalli-

sessa Nivalassakin. Mutta verrat-

taessa kokemuksia niihin, joita 

rajaseudun asukkaat, nuoret ja 

vanhat kokivat, ei meidän koke-

missa löydy maininnan sijaa. Sil-

lä heidän piti elää ainaisen pelon 

vallassa. 

Meidän kotejamme ei poltettu 

eikä omaisiamme surmattu, ei-

kä meidän ole tarvinnut lähteä 

mierontielle eli evakkoon, jolla 

monen monet kansalaisemme 

ovat vieläkin. He saavat kärsiä 

niistä sodan tuomista vaivoista, 

joista minunkin Karjalassa syn-

tynyt vaimovainaja pitkän aikaa 

kärsi. Monikaan ei ymmärtänyt 

häntä.

Sero

Tutkimusten mukaan vertais-

tuella on suuri merkitys ihmisen 

jaksamiselle ja elämänhallinnal-

le, eikä mikään ammattiapu voi 

korvata sitä. Vertaistoiminnassa 

ihminen ei ole hoidon ja toi-

menpiteiden kohteena vaan itse 

toimijana, se siis perustuu koke-

muksellisuudelle. Vertaistuki on 

osaltaan myös keino selviytyä 

vaikeasta elämäntilanteesta.

Yhden Vanhemman Perheet 

– OLKKARI ry sekä Yksinhuol-

tajien ja yhteishuoltajien liitto ry. 

käynnistävät olohuonetoiminnan 

Nivalassa 28.8.2007 seurakunta-

kodilla klo 18.30 – 20.30. Yhteis-

työtä tehdään myös Nivalan seu-

rakunnan kanssa.

Vertaistuen keskeisin funk-

tio on siinä kokemuksessa, että 

ei ole yksin elämäntilanteessaan 

tai ongelmiensa kanssa. Se on 

vapaaehtoista ja vastavuoroista 

kokemusten vaihtoa sekä tuke-

mista samassa elämäntilantees-

sa tai samojen ongelmien kanssa 

painiskelevien kesken. Uudessa, 

oudossakin tilanteessa on hyvä 

vaihtaa ja vertailla kokemuksia 

muiden samassa tilanteessa ole-

vien tai olleiden kanssa.

Toivotamme kaikki Nivalassa 

ja lähikunnissa asuvat yksin- ja 

yhteishuoltajat mukaan perus-

tamaan alueelle omaa olohuo-

netta – kohtaamispaikkaa, jossa 

vertaistuella on suuri merkitys. 

Kun elämme toinen toistaan tu-

kien, huomaamme yhdessä, että 

– elämä kantaa!

"Jokaiselle pitää tarjota 

mahdollisuus

ymmärtää ja uskoa, että 

hänenkin

ulottuvillaan ovat asiat, joita 

hän ei

ole koskaan rohjennut itsel-

leen ajatella."

Ulla Sauvola
aluepäällikkö
050 342 2185

Yksinhuoltajien vertaistukitoiminta aloittaa Nivalassa 

Sunnuntai: Mauno, Maunu.

Maanantai: Sami, Samuli, Samu, 

Samuel.

Tiistai: Soini, Veini.

Keskiviikko: Iivari, Iivo.

Torstai: Signe, Varma.

Perjantai: Perttu.

Lauantai: Loviisa.

Elämän salaisuus piilee haastei-

den hyväksymisessä. Se, joka ei 

enää ota haasteita vastaan, on 

kuollut.

Bette Davis

1. Minkälaisia eläimiä ovat see-

pia, kalmari ja meritursas?

2. Minkä rokotteenkehittäjänä 

Jonas Salk on jäänyt lääketieteen 

historiaan?

3. Minkä murteen taitajana Hj. 

Nortamo tuli tunnetuksi?

4. Kuinka monta kertaa Marjo 

Matikainen valittiin vuoden par-

haaksi suomalaisurheilijaksi?

5. Kenestä Ruotsin kuningatta-

resta Mika Waltari on kirjoitta-

nut romaanin?

Vastaukset sivulla 4.

Sinua, sinua vastaan olen rikko-

nut, olen tehnyt vastoin sinun 

tahtoasi. Oikein teet, kun minua 

nuhtelet, ja syystä sinä minut tuo-

mitset. Syntinen olin jo syntyes-

säni, synnin alaiseksi olen siinnyt 

äitini kohtuun. Mutta sinä tahdot 

sisimpääni totuuden - ilmoita siis 

minulle viisautesi!

Vihmo minut puhtaaksi iisopil-

la ja pese minut lunta valkeam-

maksi. Suo minun kuulla ilon ja 

riemun sana, elvytä mieli, jonka 

olet murtanut. Käännä katseesi 

pois synneistäni ja pyyhi minusta 

kaikki pahat tekoni.

Jumala, luo minuun puhdas sy-

dän ja uudista minut, anna vahva 

henki. Älä karkota minua kasvo-

jesi edestä, älä ota minulta pois 

pyhää henkeäsi. Anna minulle 

jälleen pelastuksen riemu ja suo 

minun iloiten sinua seurata.

Ps. 51: 6-14

Jylynsaaren desantti (jatko-osa)

Kuulopuheiden  mukaan  kau-

punki  on  purkamassa  Nivalan  

Vuokratalot  Oy:n  asuntoja,  

jotka  jonkinasteisen  remon-

tin  jälkeen  olisivat  vielä  aivan  

asumiskelpoisia.  

Eikö  ennemmin  kannattai-

si  harkita  asuntojen  myymis-

tä  tarvitseville.  Asunnot  voisi  

myydä  siinä  kunnossa  kuin  

ovat  vaikka  keskimäärin  20 000  

euroa  kappale.  Ostajat  sitten  it-

se  kukin  remontoisivat  asunnot  

niinkuin  haluavat.  

Jos  kaupunki  myisi  tuolla  

hinnalla  esim.  60  asuntoa,  niin  

kertyneillä  varoilla  saisi  Pula-

oopperan  ylimääräiset  tappiot  

maksettua.  Nyt  kun  asunnot  

puretaan,  tulee  vain  suuria  

menoja  ja  vuokratalojen  vielä  

jäljellä  olevat  velat  veronmak-

sajien  maksettaviksi. Samoin  

mikäli  asunnot  puretaan,  kau-

punki  joutuu  maksamaan  ta-

kaisin  Vuortalot  Oy:n  valtiolta  

saadut  avustukset.  

Muualla  Suomessa  valtio  

(mm VR)  ja  kunnat  ovat  myy-

mässä  melko  huonokuntoisia-

kin  asuntoja  yksityisille,  jotta  

vähävaraisetkin  saisivat  omis-

tusasuntoja,  joita  voisivat  itse  

remontoida.  Mikäli  em.  myy-

minen  ei  käy,   niin  voisivatko  

päättäjät  avoimesti  vaikka  tä-

män  lehden  välityksellä,  ker-

toa  miksi  se  ei  käy  ja  miksi  

purkaminen  olisi  kuntalaisille  

parempi  vaihtoehto.

 

Nim.  Pro  Nivalan  kannattaja

Vinkki kaupungin päättäjille
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Partio - tapa elää...

Partioperinne jatkuu...
Tyttären perheen muuttaessa 

Kuopion Kurkimäkeen ja las-

ten tullessa Sudenpentu-ikään, 

siellä oli nuoria perheitä, joten 

voitiin aloitella partiotoimin-

taa. Vanhemmat johtotehtävissä 

voivat siirtää partiokokemusta 

nuorille.

Sinne matkasi mummon par-

tiomekko, paidat ja perinnelaa-

tikko, josta on hyvä ammentaa 

vinkkejä ja historiaa sekä muis-

toja herättävä valokuva-albumi.

Eräs toimintamuoto:

Sisäasiainministeriön alainen 

kriisinhallintakeskus toimii Kuo-

pion Pelastusopistolla ja koulut-

taa kansainvälisiä ( EU ) opiske-

lijoita kriisinhallintatehtäviin, 

joissa autetaan siviilejä kriisiti-

lanteissa (sota, luonnonkatastro-

fi t ym.). Partiolippukunta Kuo-

pion Kurjenmiekat ry. järjestää 

opiskelijoille harjoittelua varten 

pakolaisleiritilanteen, joka on 

ollut kolme kertaa Kurkimäen 

kylän kota-alueella. 

Sinne värvätään naisia, lapsia 

ja vanhuksia, nuoret ja aikuiset 

miehet puuttuvat. Vanhempi 

pariskunta ja kolmivuotiaat kak-

sospojat rämpivät siellä räntäsa-

teessa. Olot oli kuin pakolaislei-

rillä. Opiskelijat yrittivät auttaa. 

Toteutus sai kymmenen pistettä 

ja julkisuutta televisiossakin. Si-

säministerikin huomioi tapahtu-

man käydessään keskuksen viral-

lisissa avajaisissa.

Partiosta on moneksi ja siellä 

saaduista opeista ja elämänar-

voista on hyötyä elämässä. Ker-

ran partiolainen aina partiolai-

nen - sanotaan.

Kesän 2007 juhlaleiri pidet-

tiin alkuperäisen B-P:n mallin 

mukaisesti pieninä lippukunta-

leireinä ympäri maailmaa. Tun-

nuksella: Yksi maailma, yksi lu-

paus. Jokainen partiolainen uusi 

lupauksensa.

Partiolupaus: 

“Tahdon rakastaa Jumalaani 

ja lähimmäistäni, isänmaatani ja 

ihmiskuntaa, toteuttaa elämässä-

ni partioihanteita.”

Partiolaisen ihanteena on ke-

hittää itseään ihmisenä, rakastaa 

ja suojella luontoa, olla uskollinen 

ja luotettava, tuntea vastuunsa 

ja velvollisuutensa, rakentaa ys-

tävyyttä yli rajojen. Kunnioittaa 

toista ihmistä, auttaa ja palvella 

muita. Etsiä elämän totuutta.

Loppukommenttini:

Hyvältä tuntuu, kun on voinut 

siirtää partioperinnettä eteen-

päin. Partio on antanut minulle 

paljon. Kaikkea ei tarvitse osata. 

Partiolainen sanookin: “ Tahdon 

yrittää.” 

Tekemällä opitaan ja kiperis-

täkin tilanteista selvitään yhteis-

työssä ryhmän kanssa. Uskonto 

ja toisista välittäminen sekä mui-

den vakaumuksen kunnioittami-

nen tulivat tutuiksi. 

Parasta oli luonnossa liik-

kuminen ja nokipannukahvit. 

Näin se vanaha poni kopsuttelee 

vielä. 

Poni

Perinne jatkuu. Yläkuvassa Poni pitämässä leirijumalanpalvelusta 

Ilomatsissa vuonna 1980. Alakuvassa tytär Tarja Tappura-Pousi 

pitämässä Partio 100-v. juhlamessua 7/2007 Kuopiossa. Kuvilla 

on aikaeroa 27 vuotta.

Tämän vuoden juhlaleirille Kuopiosta ollaan lähdössä JS II eli Jässi-laivalla, jonka omistaa Järvisissit lippukunta.

Kuopion Kurjenmiekat Ry:n partiolaisia + kaksospojat.Poni keittelee nokipannukahveja Sallassa 2007. 

Irene Poikkimäki
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Vastataan pois  

1. Mustekaloja

2. Poliorokotteen

3. Rauman murteen

4. Kolmesti

5. Kaarina Maununtyttärestä

Maanantai 20.8.: Uuni-

makkara, perunamuusi, 

porkkana-pikkelssisalaatti.

Tiistai 21.8.: Kanakeitto, tuore-

/herkkukurkku, rouheleipä.

Keskiviikko 22.8.: Capellijauhe-

lihapasta, tomaattisalaatti

Torstai 23.8.: Porkkana- 

pihvit, muusi, 

makaroni-kinkkusalaatti.

Perjantai 24.8.: Hernekeitto, 

juusto, rieska.

 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 ehtoollispalve-

lus kirkossa (J Manninen, O Iso-

koski, Katajala). Klo 20 seurat Ni-

valan ry:llä (P Eskola).

Ma 20.8. klo 18.30  lähetys-

juhlien toimikuntien ja tal-

koolaisten koulutustilaisuus 

seurakuntakodissa.

Klo 19 johtokuntien yhteinen ko-

kous Korpirannan ry:llä.

Ke 22.8. klo 9-13 Kalliontien 

kirpputorilla on saatavana varas-

tossa olevaa, ilmaista vaatetava-

raa. Klo 18.30 Matkamiehen ilta-

rukous- harjoitukset Ylivieskassa 

seurakuntakoti Mariassa.

To 23.8. klo17 lapsikuoron har-

joitukset seurakuntakodissa (Ka-

tajala). Klo 18 Matkamiehen ilta-

rukous- harjoitukset kirkossa.

Pe 24.8. klo 18  Tule ja katso! Ou-

lun hiippakunnan lähetysjuhlat 

alkavat, Ylitse kaikkien rajojen-

avajaiset Nivalan ammattiopiston 

liikuntahallissa, Pasi Marjakan-

gas, Viljanen, Rautio, Katajala, 

seurakunnan lapsikuoro, Sisko 

Järviluoma, teatteriryhmä Kum-

be.  Klo 20 Tilkkutäkki- konsert-

ti, liikuntahallissa, Tilkkutäkki-

band, johtaa Tuomas Keskitalo. 

Klo 20 Eloseurat Kotiseutumuseo 

Katvalassa, Isä Antero, Aleksei 

Aljoshkin, Matti Korpiaho, Olli, 

Nivalan Mieslaulajat joht. Mauno 

Laakkonen. Klo 21-24 Yökahvi-

la ammattiopiston ruokalassa, 

Kumbe, Tilkkutäkki-band.

La 25.8. klo 8.30 aamuhartaus 

liikuntahallissa, S Junttila. Klo 9 

Gel de gör! - ikkuna muslimityö-

hön, liikuntahallissa, Elisa Lees, 

Matti Korpiaho. Klo 10 Katso 

mikä tehtävä!- ikkuna Raamat-

tuun, liikuntahallissa, Eero Junk-

kaala. Klo 12 Katso, edessäsi ko-

ko maailma!, Kristityn tehtävä 

maailmassa? Paneelikeskustelu 

liikuntahallissa, piispa Samuel 

Salmi, Antti Pentikäinen, Seppo 

Rissanen ja Isto Pihkala, puh. 

joht. Anita Leppälä, varjopa-

neeli.  Klo 13.30 Matkamiehen 

iltarukous-harjoitukset Kyösti 

Kallion koululla. Klo 14 näytel-

mä Hunajan pisara, Nuorisoseu-

ralla. Ohjelmien ennakkomyynti 

(15€) seurakunnan taloustoimis-

to p. (08) 443 785 tai 440 155. Klo 

14 Paikkaani etsimässä lähetys-

työssä, ammattiopiston audito-

riossa, Eija ja Juha Nivala. Klo  

14 Tule ja veisaa- yhteinen vir-

silaulutilaisuus seurakuntakodis-

sa, Katajala, Juhani Latvala. Klo 

14 Proxodi i posmotri- ikkuna 

Venäjälle, liikuntahallissa,Ville 

Melanen , Aleksei Aljoshkin. Klo 

14 Matkamiehen iltarukous-har-

joitukset Kyösti Kallion koululla. 

Klo15 Ila u Tale!- ikkuna Afrik-

kaan, liikuntahallissa, Sisko Jär-

viluoma, Helmi Liljeblad. Klo 15 

Tule ja auta!- ikkuna kansainväli-

seen diakoniaan, ammattiopiston 

auditoriossa, Antti Pentikäinen. 

Klo 16.30 Riemu ja kiitos on yh-

teinen- lähetysjuhla liikuntahal-

lissa, Martti Peräaho, Esa Ruuttu-

nen, Risto Lauriala, kirvesmiehet 

sekä työnäytös grillikatoksen val-

mistumisesta, Anu ja Juha Väli-

aho, Martti Asikainen. Klo 19 

Matkamiehen iltarukous, liikun-

tahallissa, Soili Autio, alueellinen 

kuoro, musiikkiopiston ryhmä 

Jouko Kantolan johdolla, piispa 

Samuel Salmi. Klo 19.30 seurat 

Nivalan ry:llä, (Haikaran ry järj.). 

Klo 20.30 Hunajan Pisara-näytel-

mä nuorisoseuralla, ohjelma 15€, 

ennakkovaraukset seurakunnan 

taloustoimistosta (08) 443 78 tai 

440 155. Klo 21 konsertti kirkos-

sa, Esa Ruuttunen, Risto Lauriala, 

ohjelma 10 €, ennakkovaraukset 

taloustoimistosta p. (08) 443 785 

tai 440 155. Klo 21-24 yökahvila 

ammattiopiston ruokalassa.

Su 26.8.13. sunn. helluntaista   

klo 8.30 Aamun sana liikunta-

hallissa, Isto Pihkala, Ylikoski. 

Klo 10 Afrikka-messu liikunta-

hallissa, Mika Katajamäki, Matti 

Laurila, Amani. Klo 10 messu 

kirkossa, saarna Aleksei Aljosh-

kin, lit. Jukkola, kanttori Katajala, 

avustaa Nivalan Sekakuoro. Klo 

13 Sinä johdatat meitä maail-

maan - päätösjuhla liikuntahal-

lissa, Elisa Lees, Rauli Junttila, 

Viljanen, Amani. Päätösjuhlassa 

avaimen luovutus. Klo 13 seurat 

Nivalan ry:llä.  Klo 18.30 seu-

rat ja lauluilta Nivalan ry:llä (E 

Hosionaho).

Lasten, varhaisnuorten ja nuor-

ten ohjelma lähetysjuhlilla 

24.-26.8.2007

Pe 24.8. klo 20 Tilkkutäkki-kon-

sertti liikuntahallissa. Klo 21-24 

yökahvila ruokalassa.

La 25.8. klo 8.30-19.00 lapsipark-

ki liikuntahallissa. Klo 11  lähe-

tyslento MT281820  kanttiinissa, 

matkareitti: Afrikka-Etu-Aasia-

Venäjä. Klo 13-16 askartelupaja 

varhaisnuorille liikuntahallis-

sa, ilmoittautuminen 20.8.2007 

mennessä Nivalan kirkkoherran-

virastoon p. (08) 440 025. Klo 16 

pyhäkoulu liikuntahallissa, mu-

kana Kumbe.

Nuorten ohjelma

La 25.8. klo 12  Kumbe esiintyy 

auditoriossa. Klo 14 ja 15 kanavat 

Afrikkaan ja muslimimaailmaan 

kanttiinissa ja ruokalassa. Klo 19 

Matkamiehen iltarukous liikun-

tahallissa.  Klo 21 Afro-workshop 

liikuntahallissa, Amani. Klo 21-

24 yökahvila ruokalassa.

Su 26.8. klo 8.30-14.30 lapsipark-

ki liikuntahallissa.

Lapsityö

Viikolla 36 alkaviin päiväkerhoi-

hin voi vielä ilmoittautua lapsi-

työntoimistoon p. 440 328. Päivä-

kerhoihin kutsutaan 4-6 vuotiaita 

lapsia. Tervetuloa!

Varhaisnuorisotyö

Tule ja katso Oulun hiippakunnan 

lähetysjuhlat  Nivalan ammatti-

opiston tiloissa 24 – 26.8.07

Pe 24.8. klo 20 Tilkkutäkki-kon-

sertti koko perheelle.

La 25.8. klo 11 ja klo 12 Lähe-

tyslento Mt281820 matkareitti 

Afrikka, Etu-Aasia-Venäjä.

Klo 13 – 16 Askartelupaja, johon 

ilmoittautumiset  puh. 440 025.

klo 16 Pyhäkoulu, mukana teat-

teriryhmä Kumbe.

Nuorisotyö

Isoskoulutus alkaa! Ilmoittaudu 

p. 040-532 5578 / Reetta.

Ti. 21.8 klo 18.00 Isoskoulutus 

Info Nuorisotiloissa

Ti. 28.8 klo 17.00 Unkarin poi-

kien, Gaborin ja Gergön läksiäi-

set Nuorisotiloissa. Isten hozott! 

Tervetuloa!

 

Diakoniatyö

Viikolla 34  diakoniatoi-

misto avoinna vain to-pe 

23.-24.8.2007. 

Sotien veteraanit, kaatuneitten 

omaiset, sotaorvot, kotirintama-

naiset ja –miehet: Veteraanileiri-

päivät Vinnurvan leirikeskukses-

sa  20-21.8.2007.

Ilmoittautumiset pe 10.8. men-

nessä Iines Tirkkoselle p. 442 278 

tai Pirkko Sytelälle p. 440 229

      

Lähetystyö

Oulun hiippakunnan lähetys-

juhlat 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.

Oulun hiippakunnan Lähetys-

juhlat Nivalassa 24.-26.8.2007

Lisätietoja juhlista ja juhlaohjel-

man saat kirkkoherranvirastosta 

p. (08) 440 025 tai  seurakunnan 

kotisivuilta http://www.nivalans-

rk.fi /lahetysjuhlat

Kaatuneitten omaiset, sotaor-

vot tervetuloa Ylivieskan museo-

alueelle Puuhkalaan viettämään 

yhdessä kesäkauden päättäjäisiä 

pe 31.8. klo 13 alkaen. Ohjelmaa 

ja arvottavaa toivotaan mukaan.

Ilmottautumiset 25.8. mennessä 

Irma Raudasojalle puh. 050 357 

2023 tai (08) 427 198.

 

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 osoi-

te: http://www.nivalansrk.fi 

Sähköpostiosoite: nivalan.seu-

rakunta@evl.fi   

Kastettu

Kiira Maija Maaretta Linna, Ju-

ho Hermanni Linna, Julia Maria 

Eveliina Laakso,

Niko Valto Kristian Palola, Alma 

Edith Vähäsöyrinki, Vilma Han-

nele Maria Huokuniemi, Katja 

Helmi Irene Ylimäki, Saskia Re-

gina Pihlajaniemi.

Kuollut

Aili Heleena Palola s Kaarlela 

93 v.

Toini Katri Rajaniemi s Tiitto 

84 v.

Eino Herman  Teppo  81 v.

Elli Valpuri Kahma s Ojalehto  

78 v.

Kirkolliset tapahtumat

Lähetysjuhlat alkavat ensi vii-

kon perjantai-iltana juhlallisilla 

avajaisilla. Juhlilla avataan ikku-

noita lähetystyöhön, Afrikkaan, 

Venäjälle ja muslimityöhön. Tule 

ja katso!

Ohjelmaa on tarjolla myös lap-

sille, varhaisnuorille ja nuorille.

Miltä tuntuisi lähteä lennol-

le kuulemaan, kokemaan ja nä-

kemään Afrikkaa, Etu-Aasiaa 

ja osaa Venäjää? Tule mukaan 

matkalle!

Lauantaina on mahdollisuus 

osallistua askartelupajaan, sinne 

toivomme ennakkoilmoittautu-

misia, p. (08) 440 025.

Varhaisnuorille ja nuoril-

le  on  tarjolla Afro-workshop, 

jossa on mukana Amani-kuoro. 

Tilkkutäkki-konsertissa esiin-

tyy  Tilkkutäkki-band, joka esit-

tää rippikoulusta tuttuja lauluja 

Nuoren seurakunnan veisuukir-

jasta. Matkamiehen iltarukous 

konserttiin ovat kaikenikäiset 

tervetulleita.

Pyhäkoulussa on mukana 

teatteriryhmä Kumbe, teatteri-

ryhmää voi katsella ja kuunnella 

myös lauantaina puolen päivän 

aikaan. 

Yökahvilassa voi istua iltaa 

jutellen. Lauantaina ja sunnun-

taina juhlapaikalla on myös lap-

siparkki, jonne lapset voi jättää 

hoitoon.

Laila Korkiakoski

Tule ja katso! Oulun hiippakunnan 
lähetysjuhlat Nivalassa viikon kuluttua

Lähetysjuhlat 
kutsuvat 

kaikenikäisiä
Sunnuntai 19.8.: Palapaisti, pe-

runat, kruunusekoitus, peruna-

salaatti, puolukkarahka.

Maanantai: Makkarakastike, 

perunat, kiinankaali-porkkana-

salaatti, raparperikiisseli.

Tiistai: Kalapihvit, perunat, 

lemon-kastike, punajuuri, 

punaherukkakiisseli.

Keskiviikko: Kinkku- peruna-

vuoka, kaali-tomaatti-ananassa-

laatti , mansikkakiisseli.

Torstai: Jauhelihapihvit, peru-

nat, kastike, hedelmäinen kii-

nankaalisalaatti, ananaskiisseli.

Perjantai: Kirjolohikiu-

saus, punajuuriviipaleet, 

kesämarjahyytelö.

Lauantai: Kaalipata, puolukka-

sose, mandariinikiisseli.

Sunnuntai: Chiketti, peru-

nat, kastike, perunasalaatti, 

boysenmarjakiisseli.

Nivalassa

Työterveyshoitaja, myyntineu-

vottelijoita, team leader, kaivin-

koneenkuljettaja, putkiasentaja, 

CNC-koneistajia, hitsaajia, tuo-

tantotyöntekijöitä, kokki.

Sievissä

Kirves-/remonttimies, Tuotan-

totyöntekijä (jalkineteollisuus), 

Pintakäsittelijä (metallituote)

Haapavedellä

Seniorityön informaatikko, Lähi-

hoitaja, Hammaslääkäri, Suuhy-

gienisti, Henkilökohtainen avus-

taja, Perusturvajohtaja, Tekninen 

johtaja, Ravintolatyöntekijä

Ylivieskassa

Englannin kurssien vetäjä, Suu-

hygienisti, Sosiaalityöntekijä, 

Sijoituskonsultti, Myyntipalve-

luhenkilö, Kirvesmies, Raken-

nustyöntekijä, Koneistaja, Au-

tonasentaja Särmääjä, Hitsaaja, 

Kokki

Työvoimakoulutus 
Nivalassa
Yrittäjän ammattitutkinto, hit-

saajan pätevöitymiskoulutus, 

kone- ja metallialan perustut-

kinto - koneistus, levytekniikan 

ammattitutkinto, hitsaajan am-

mattitutkinto, puualan perustut-

kinto, puusepänalan ammattitut-

kinto 7 puutuotteiden valmistus, 

puusepänalan ammattitutkinto 

CNC / CAD / CAM, metallialan 

valmentava jakso - metallin pe-

rustiedot ja taidot, metalli- ja 

rakennusalan ammattitaitokar-

toitus, työturvallisuuskoulutus, 

tulityökorttikoulutus, työhön ja 

koulutukseen ohjaava koulutus, 

hygieniapassi, märkätilojen ve-

deneristystyöt Haapajärvi, laito-

shuoltajakoulutus Haapajärvi ja 

Ylivieska, myynnin ammattitut-

kinto Haapajärvi ja Ylivieska.
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Nivalan Vuokrakodit Oy:llä on 

menossa mittavat suunnitelmat 

siitä, miten menetellä vuokra-

asuntojen kanssa. Osa kannat-

taa korjata ja osalle tehdä jotain 

- joko myydä tai purkaa. Tyhjil-

lään asuntoja ei kuitenkaan kan-

nata pitää. Varsinkin jos lainaa 

on paljon jäljellä ja vuokratuo-

tot vähäisiä, syntyy ongelmia 

ylläpitokustannuksista.

Nivalakin on mukana Valtion 

asuntorahaston (ARA) Käyttöas-

te -projektissa, jossa asioita poh-

ditaan mukana olevien 42 kun-

nan kanssa. 

Torstaina Nivalassa järjestet-

tiin tilaisuus, jossa oli mukana 

Valtion asuntorahaston asiantun-

tija, ylitarkastaja Tuomas Seppä-

lä sekä kaupungin, Vuokrakotien 

ja Pohjanmaan YH-Rakennuttaja 

Oy:n edustajat.

Purkaminen 
tapauskohtaista
- Alueilla, joissa kysyntä on vä-

häistä, kannattaa huonokun-

toiset aravatalot mieluummin 

purkaa kuin korjata. Ratkaisu 

on kuitenkin aina tapauskohtai-

nen, koska rakennus saattaa olla 

vaikkapa teknisesti hyvä, mutta 

sijainniltaan huono. Korjauskus-

tannukset ovat niin suuret, että 

asunnoille täytyy olla tiedossa 

pitkäaikaista kysyntää, kertoo 

ylitarkastaja Tuomas Seppälä.

Jos rakennuksessa on jäljellä 

paljon lainaa, voi ARA:lta saada 

ARA-akordia, eli osan lainoista 

anteeksi, sekä avustusta purku-

kustannuksiin enimmillään 50 

prosenttia. ARA:n myöntämi-

en avustusten tarkoituksena on 

kuntien vuokra-asuntokannan 

kehittäminen.

- Asenteet purkamista koh-

taan ovat muuttuneet myön-

teiseen suuntaan. Purkaminen 

nähdään positiivisena, sillä sil-

loin tulee uutta tilalle. Asuntojen 

suhteen vaatimustaso on noussut 

ja purkaminen tukee siten asun-

tokannan uudistumista, Seppälä 

sanoo.

Myynnissä omat 
ongelmansa
Käyttöaste -projektissa mukana 

olevissa kunnissa "ylimääräisiä" 

kunnallisia vuokra-asuntoja on 

myös myyty yksityisille. Siinä on 

kuitenkin omat ongelmansa.

- On pohdittava myynnin vai-

kutuksia. Tarkoitus on vähentää 

vuokra-asuntokantaa, joten jos 

asuntoja myydään sijoittajille, 

ne tulevat todennäköisesti uudel-

leen vuokra-asuntomarkkinoille. 

Yksi hyvä toimintatapa on, että 

vuokrataloista perustetaan osa-

keyhtiö ja siinä asuvat vuokra-

laiset ostavat asunto-osakkeet 

itselleen, Seppälä kertoo.

- Ongelma myytäessä on myös 

se, että vuokrataloissa on usein 

paljon aravalainaa jäljellä. Siitä 

vapautumiseksi loppulaina täy-

tyy maksaa pois. Sekin tarvitsee 

ARA:n päätöksen ja tutkimisen, 

automaattista vapautuminen ei 

ole.

Myytyjen aravavuokra-asun-

tojen hintataso on korkeampi 

myytäessä huoneistoittain kuin 

myytäessä sijoittajille koko koh-

de. Käyttötarkoituksen muutok-

sissa ovat kustannukset olleet 

enimmillään noin 1400 euroa/h-

m2 ja purkukustannukset enim-

millään noin 120 euroa/h-m2.

Nivalassa 
aloitellaan 
peruskorjauksia

Kalamiehenpolku 2:n (26 asun-

toa) ja Tarhinpolku 4:n (12) 

asunnot on päätetty peruskor-

jata. Ensimmäiseksi korjaukset 

on tarkoitus alkaa Kalamiehen-

polku 2:ssa, jonka sijainti Kyösti 

Kallion koulun lähellä on hyvä 

ja joka on ympäristöltään hyvin 

viihtyisä. Nivalan Vuokrakodit 

Oy on pyytänyt kilpailuttamal-

la tarjouksia kohteen korjaami-

sesta. Urakkatarjouspyyntöihin 

tulleet vastaukset on avattu ja 

niihin tutustutaan huolellisesti. 

Nykyaikaistetut asunnot tulevat 

olemaan kysyttyjä. 

Suomessa peruskorjauskus-

tannukset saattavat nousta jopa 

1.500-1.700 euroon neliöltä kun 

vastaavasti uuden rakentaminen 

maksaa noin 1.800-2.000 euroa 

neliöltä. Huonolla paikalla sijait-

seva huonokuntoinen rakennus 

voi olla kannattavampaa purkaa 

kuin peruskorjata.

Käyttöaste -
projekti onnistui 
tavoitteissaan

Valtion asuntorahasto on työs-

kennellyt yhdessä 42 kunnan 

kanssa pysyvien keinojen löytä-

miseksi tyhjien arava-asuntojen 

vähentämiseksi. Vuonna 2005 al-

kaneen Käyttöaste-projektin vä-

liraportin mukaan 1450 asuntoa 

on myyty, 210 käyttötarkoitus on 

muutettu ja 140 asuntoa purettu. 

Käyttötarkoituksen muutoksissa 

asunto on muutettu peruskorja-

uksella tavallisesta vuokra-asun-

nosta muun muassa vanhusten 

palveluasunnoiksi. Projektille 

asetetut tavoitteet ovat edenneet 

hyvin.

- Projekti päättyy tämän vuo-

den loppupuolella, mutta tarvetta 

tälle toiminnalle on. Jos se ei jat-

ku projektina, niin jossakin muo-

dossa kuitenkin, kertoo Tuomas 

Seppälä.

Valtion asuntorahaston ti-

lastojen mukaan koko maas-

sa oli Käyttöaste -projektin 

alkaessa vuonna 2005 noin 

4700 tyhjää aravavuokra-asun-

toa ja projektiin osallistuneis-

sa kunnissa noin 2300 tyhjää 

aravavuokra-asuntoa.

Maritta Raudaskoski

Asenne vuokratalojen purkamiseen 
muuttunut myönteisempään suuntaan

Valtion asuntorahaston ylitarkastaja Tuomas Seppälä vieraili 

viime viikolla Nivalassa asiantuntijana tutustumassa Nivalan 

Vuokrakodit Oy:n vuokra-asuntotilanteeseen.

Kalamiehenpolku 2:n asunnot ovat jo lähes tyhjillään peruskorjausta varten.
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Suojärven Kalliopirtin osakkaat 

kokoontuivat mökkitapaamiseen 

viime lauantaina. 

Lätynpaiston ja seurustelun 

lomassa järjestettiin onkikilpailu, 

jossa tavoiteltiin suurinta ahven-

ta rannalta onkien. Kilpailun tu-

lokset: 1.Risto Hosionaho 2. Olli 

Mastokangas 3. Sirpa Töllinoja. 

Kilpailun tuomarina toimi Viljo 

Hosio, ja palkinnot oli sponsoroi-

nut Nivalan Kaihdin Oy.

Lisäpuheenaihetta toi edellisil-

tainen havainto karhusta, joka oli 

tarkastellut telkänpönttöä kah-

della jalalla seisoen aivan käm-

pän läheisyydessä. Myöhemmin 

maanantaita vasten yöllä  karhu 

oli penkonut kämpässä nukku-

neiden eväitä ulkoterassilla.

 

 

Kalliopirtin mökkiosakkaat koolla

Mökkikokoontumisen 

yhtenä ohjelmanumerona oli 

onkikilpailu. Etualalla voittajat 

saaliidensa kanssa.
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Markkinoilla riitti 
tarjontaa
ja väkeä

Perinteiset Elomarkkinat pidettiin Nivalan torilla viime 

keskiviikkona. Markkinoiden järjestäjänä on Markkinarinki, joka 

kiertää ympäri maata etukäteen tehdyn suunnitelman mukaisesti. 

Markkinarinki myös päättää, ketkä ryhmään otetaan mukaan. 

Esimerkiksi kahta saman alan yrittäjää ja siten toistensa kanssa 

kilpailevaa ei mukana ole.

Myyjiä ja myyntipaikkoja oli torin täydeltä ja tarjonta 

monipuolista. Markkinat ovat myös paikkakuntalaisille mieluisa 

ja piristävä tapahtuma ja torilla liikkuikin paljon väkeä, kun 

kaunis sääkin vielä suosi markkinapäivää.

Maritta Raudaskoski <maritta.raudaskoski@omanetti.fi >

Toimittajan tarinoita

Noutaja vai talviunet
Tuolla syntymäkulmillani on jo pitkän aikaa lii-

kuskellut karhu. Karhulla on valkea, pannan ta-

painen kaulassa, mistä sen tunnistaa samaksi yk-

silöksi, vaikka se melko laajalla alueella pyöriikin. 

Aittoperän, Töllinperän, Koskenperän kylillä ja 

Makolan takaisilla sydänmailla se näyttää viih-

tyvän. Turhan lähelle suuria kyliä otso on tullut 

oleskelemaan ja tainnut jo tottua ihmiselämän 

aiheuttamiin ääniin ja touhuihin.

Karhu on pyrkinyt tutustumaan muun muassa 

kylälle uusina asukkaina muuttaneiden hevos-

yrittäjien hevosiin. Joskus on ratsastustunteja 

jouduttu perumaankin, kun hevoset ovat olleet 

rauhattomia karhun vierailun jälkeen. Hunajape-

siä karhu on myös särkenyt ja viimeksi se nähtiin 

pihalla marjapensaiden keskellä kahdella jalalla 

seisomassa ja kahmimassa marjoja suuhunsa.

Karhua on peloteltu kauemmaksi asutuksesta me-

telöimällä, koirilla ja jopa poliisin ilmaan ampu-

milla laukauksilla, mutta ei se kovin kauaksi ole 

malttanut lähteä.

Ettei vain pääsisi tekemään vahinkoja. 

Minun lapsuudessani karhuja ja susia nä-

kyi aapiskirjoissa, nyt niitä näkyy entisellä 

koulutielläkin. 

Viime talvena Aittolan koulun oppilaat ja monet 

aikuisetkin näkivät suden. Pitempimatkalaiset oli-

vat odottamassa linja-autoa, kun lähistölle tuli su-

si, istui paikalleen ja alkoi ulvoa. Ihmiset kipaisivat 

Järvikylän Osuuspankkiin turvaan ja linja-auto-

kin siinä hötäkässä kerkesi mennä ohi.

Pedoilla on puolustajansa ja tuomitsijansa. Tois-

ten mielestä ne eivät tee ihmisille mitään, toisten 

mielestä ne olisi syytä pitää niin vähinä, ettei niitä 

ihmisten ilmoille ilmestyisi. Ei ole monta vuotta, 

kun olin Sievissä töissä ja siellä karhu tuli nuoren 

naisen päälle. Tapaus on tosi, sillä haastattelin it-

se tapauksen uhria. Niin että eivät ne nyt aivan 

vaarattomia nallukoita ole.

Jos itsellä ei ole asiaan kantaa, voi se johtua siitä, 

että asuu petojen elinpiiristä riittävän etäällä. En 

taitaisi itse uskaltaa lähettää pieniä lapsia yksin 

koulutielle. Onneksi karhut nukkuvat talviunta 

- jos nyt tulisi aivan kunnon talvi.

Täytyy sanoa, että aika rauhallista väkeä noilla 

kulmilla asustaa. Moni liikkuu kamera mukanaan 

siinä toivossa, että pääsisi karhun ikuistamaan. 

Tuolla seudulla on myös mainiot marjastusmaat, 

ja marjat on poimittu talteen entiseen malliin.

* * *

Oulun hallinto-oikeus on nyt antanut päätöksensä 

asiassa, joka koski Nivalan kaupungin kuulutusten 

ja ilmoitusten julkaisemisesta järjestettyä tarjous-

kilpailua. Hallinto-oikeus tutki Nivalan Viikon 

valituksen vain kuntalain mukaisilla perusteilla 

ja totesi, että tarjouskilpailun valmistellut hallin-

tojohtaja ei ole ollut esteellinen sillä perusteella, 

että hän kuuluu Nivala-lehden toimitusneuvos-

toon. Joten asia on tältä osin selvä.

Sen sijaan hallinto-oikeus jätti tutkimatta toimi-

valtaansa kuulumattomina väitteet, jotka koske-

vat päätöksen julkisista hankinnoista annetun lain 

säännösten vastaisuutta. Näin ollen kysymys siitä, 

syrjikö itse tarjouspyynnön sisältö Nivalan Viik-

koa, on edelleen ratkaisematta. Minun mielestä 

syrji kyllä, muiden puolesta en osaa sanoa.

Siltä osin kuin valituksessa on kysymys siitä, onko 

päätös tehty hankintalain ja sen nojalla annettu-

jen säännösten mukaisesti asia voitaisiin saattaa 

markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Mutta annetaan 

asian tällä kertaa olla. Loma sujui mukavasti ja on 

niin nätti ja lämmin kesäkin vielä.

Maritta Raudaskoski

Televisiomaksuvelvollisuus jat-

kuu digi-tv-siirtymän jälkeen 

ennallaan. Televisioilmoitus tu-

lee olla aina tehtynä, jos on mah-

dollisuus vastaanottaa televisio-

lähetystä. Kaapeli-tv-jakelussa 

olevien talouksien tulee maksaa 

tv-maksu analogisen jakelun jat-

koajalla, helmikuun 2008 lop-

puun asti, vaikka taloudessa ei 

olisikaan digisovitinta.

Televisiomaksuvelvollisuuden 

kannalta ei ole merkitystä, min-

kä jakelukanavan (analoginen, 

digitaalinen, satelliittivälitys) 

kautta televisiolähetystä voi-

daan vastaanottaa. Merkitystä ei 

ole silläkään, millaisen laitteen 

tai laiteyhdistelmän avulla tele-

visiolähetyksiä voi vastaanottaa: 

maksuvelvollisuus koskee muun 

muassa digisovittimen/satelliit-

tivastaanottimen ja television/

monitorin/tietokoneen yhdis-

telmää sekä kännykkätelevisiota 

(DVB-H). 

Televisiomaksun piiriin kuu-

luu myös televisiolähetysten vas-

taanottaminen IPTV:n kautta. 

IPTV:llä tarkoitetaan laajakais-

taisen Internetin kautta vastaan-

otettavia reaaliaikaisia ja laadul-

taan perinteiseen televisioon 

verrattavia televisiolähetyksiä.

Televisiomaksusta vapautuu 

vain, mikäli ei ole minkäänlais-

ta mahdollisuutta vastaanottaa 

televisiolähetystä. 

Seuraamukset televisioilmoi-

tuksen laiminlyönnistä voivat 

enimmillään olla 500 euroa. Te-

levisiomaksu on vuodessa 208,15 

euroa eli noin 0,57 euroa päiväs-

sä. Tv-maksun voi maksaa myös 

puolen vuoden (104,75 euroa), 

kolmen kuukauden (53,00 eu-

roa) tai kuukauden (17,95 eu-

roa) jaksoissa. Ilmoituksen tele-

vision käyttöönotosta voi tehdä 

lomakkeella, jonka saa postista, 

soittamalla asiakaspalveluun, p. 

09 613 161 ja internetin kaut-

ta osoitteesta www.tv-maksu.fi . 

Televisiomaksuilla katetaan jul-

kisen palvelun Yleisradion Oy:n 

toiminta.

Tv-maksuvelvollisuus jatkuu digiaikanakin

- kaapelitaloudet maksuvelvollisia 
myös ilman digisovitinta

Ritva Oja on aloittanut toimittaja-

harjoittelijana Nivalan Viikossa. 

Useimmat nivalalaiset tuntevat-

kin Ritvan, sillä hän on mukana 

monissa harrastuksissa ja yhteis-

kunnallisissa toiminnoissa. Hän 

on mukana myös seurakunnan 

toiminnassa. Yhteiskunnallisesti 

valveutuneena Ritvalla on paljon 

tietoa ja mielipiteitä.

- Olen aina pitänyt asioiden 

pohtimisesta ja kirjoittamisesta. 

Nyt on mukava kokeilla, miten 

kirjoittaminen sujuu lehtityönä. 

Pidän melkein johdatuksena, et-

tä pääsin tällaiseen työhön, jossa 

pääsen tutustumaan monipuoli-

sesti ajan ilmiöihin ja tapahtu-

miin. Uskalsin ottaa haasteen 

vastaan, kun sitä tarjottiin. Pit-

kän työttömyyden jälkeen työn 

vastaanottaminen ei ole helppoa, 

hän sanoo.

Ritva Oja ottaa mielellään vas-

taan juttuvihjeitä - kotinumero 

on 443 033, Nivalan Viikon toi-

misto 443 133.

Ritva Oja
Nivalan Viikkoon
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OSTETAAN
Volvo-

pyöräkuormaaja
vm. 1980-2005

Puh. 0400 692 972

Tekstarit  

Lähetä kannanottosi, mieli-

piteesi ja havaintosi kätevästi 

tekstiviestillä.

Puhelinnumero on

044-945 3763 
Kiitos Stationin ja Seppälän myy-

jät, kun jaksatte aina hymyillen 

palvella pikku asiakkaatkin. T: 

Aina lapsen kanssa kaupassa.

Eikö lentokentäntien varteen 

voisi laittaa jonkun kyltin, joka 

ilmoittaa uimamontusta? Estäisi 

monta vaaratilannetta kun jou-

tuu äkkijarrutuksin etsiä oikeaa 

risteystä.

Pajupuskat hävisivät Järvikylän 

teiden varsilta! Maisemat kau-

nistuivat ja turvallisuus lisääntyi! 

Kaarteessa olevasta liittymästä 

tielle tullessa näkee pajupuskien 

sijasta ohikulkevan liikenteen! 

Kiitokset tiepiirille.

On se hyvä että tämmönenki on 

keksitty. Voi nuo naapuririidat-

ki riiellä tämän kautta, ettei vain 

tarvitse kasvottain mennä puhu-

maan! ;-)

Voisko Nivalaankin saada hel-

teitten varalle semmoinen ylei-

nen juomapaikka vaikkapa tuuli-

myllypuistoon niin kuin suurissa 

kaupungeissa maailmalla, eli ko-

ko ajan purskuaa jostakin reiäs-

tä pieni vesisuihku josta voi juua 

vettä. Penkkejä ja kukkasia jo on. 

En saata juua happojuomia eikä 

veestä kannata maksaa.

Sinulle "moottoriurheilun kiel-

täjä", et taida tietää että moot-

toriurheilun aiheuttamat hii-

lidioksidipäästöt verrattuna 

yksityishenkilön lomamatkaan 

etelään lentokoneella on yhtä 

kuin pieru saharassa! Joten ei-

köhän kielletä piereskely!

Nivalasta lopetettu koe-eläin-

puisto. No onhan meillä oikea 

karhu.

Mistä johtuu Pidisjärven/Kalajo-

en ruskea vesi: on suunnilleen sa-

man korkeuella Pyhäjoen kanssa 

ja siellä aivan kirkas.

Valtion ja VRn vanhat ja huo-

nokuntoiset kiinteistöt ovat nyt 

yleisessä myynnissä. Eikö Niva-

lan kunta voisi tehdä Vuokratalo-

jen kohdalla samoin. Nim. Onko 

Nivalalla liikaa rahaa.

Jo on ihme että pihoilla liikkuvan 

karhun annetaan vapaasti kul-

kea. Karhun käytös ei ole todel-

lakaan normaalia. Nytkö sitten 

odotetaan ensimmäistä karhun 

hampaisiin joutuvaa uhria. Mis-

tä tiedät vaikka se vielä pienen 

koululaisen kimppuun käy kou-

lumatkalla. Eikö virkavallan teh-

tävänä ole turvata kansalaisten 

liikkumisvapaus. Karhun Töllin-

perän, Aittoperän ja Koskenpe-

rän liikkuminen pihoilla ei näytä 

siltä! Kaatolupa nopeasti!!!

”Valtakunnallisen ajattelun puut-

tuminen on tekijä, joka jarruttaa 

suurisuuntaisten ratkaisujen to-

teuttamista meillä ja sellaisen 

puuttuminen on luvattoman 

yleistä puhumattakaan siitä vas-

tustusten muurista, joka muo-

dostuu kuviteltujen eturistirii-

tojen vuoksi. Valtakunnallisia 

mittakaavoja on kuitenkin käy-

tettävä tehtäessä kauaskantoisia 

ratkaisuja, mutta niiden on poh-

jauduttava tutkimuksiin ollak-

seen riittävän kestävällä pohjalla. 

… Tieteellisen tutkimuksen apua 

tarvitaan kipeästi monien Poh-

jois-Suomen suurten kysymysten 

selvittämiseksi ja ratkaisujen et-

simiseksi … odottavat katseet 

kiinnittyvät Oulun yliopistoon 

ei vain pohjalaisessa, vaan valta-

kunnallisessa ja koko ihmiskun-

taa palvelevassa mielessä."

Kerttu Saalasti Oulun yli-
opiston perustamisen jälkeen 
Iisalmen Sanomissa 6.10.1959 

Oulun yliopiston perustami-

seen oleellisesti vaikuttaneen 

opetusneuvos, ministeri, kan-

sanedustaja Kerttu Saalastin 

(21.9.1907–31.1.1995) syntymäs-

tä tulee syyskuussa kuluneeksi 

sata vuotta. Juhlaseminaari, joka 

on samalla VII Kerttu Saalasti -

seminaari, järjestetään Nivalan 

teknologiakeskus Nitekissä per-

jantaina 21.9.2007 klo 13.

Juhlaseminaarin pääpuhujana 

on pääministeri Matti Vanhanen. 

Hän tarkastelee puheessaan kou-

lutusta alueiden tulevaisuuden 

tekijänä. Oulun yliopisto rehto-

ri Lauri Lajunen käsittelee ensi 

vuonna 50 vuotta täyttävän Ou-

lun yliopiston alueellisen toimin-

nan merkitystä ja vararehtori 

Rauli Sventon aiheena on yrit-

täjyyden merkitys alueen elin-

voimaisuudelle. Kerttu Saalastin 

elämäkertaa kirjoittava dosentti 

Tytti Isohookana-Asunmaa ku-

vaa puheessaan Kerttu Saalastin 

elämää ja saavutuksia.

 Juhlaseminaaria edeltää kun-

niakäynti Saalastin haudalle klo 

10. Seminaarin yhteydessä on 

mahdollisuus tutustua Kerttu 

Saalastin elämää ja yhteiskunnal-

lista toimintaa kuvaavaan näytte-

lyyn, josta vastaa Nivala-Seura. 

Saalastin suvun järjestämä juhla 

pidetään Nivalan seurakuntata-

lolla klo 18 alkaen. 

 

Opetusneuvos Kerttu Saalastin syntymästä 100 vuotta

Pääministeri Vanhanen 
juhlapuhujana Nivalassa syyskuussa
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Parhaat palvelut  

EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ
TÄLLÄ SIVULLA

Ilmoitus Nivalan Viikon Parhaat palvelut 
-palstalla maksaa vain 5,50 €/viikko + alv!

Kurkkaa
netistä!

www.nivalanviikko.fi 



11

Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

FORD Mondeo 1.6 bens 1997 
153tkm 2 renk. hyvä kunto
p. 041-5439858.

Kaunis LEIKKIMÖKKI. Puh. 
441 180, 040-861 4352.

OMAKOTITALO Nivalan Kar-
voskylällä. Rakennettu v. -64. 
Tontti 0,6 ha. Puh. 040-704 
4163.

Lähes käyttämätön VUOLU-
KIVIKIUAS. 6 kW. Asennus si-
sältyy hintaan. Puh. 040-817 
6348.

PLYYSSISOHVA 3-istuttava, 
siniharmaa kukallinen. Hyvä-
kuntoinen. Hinta 100 €. Puh. 
0400-219 274.

Vähän käytetyt LASTENRAT-
TAAT. Puh. 050-547 1043.

KIRJOJA. Suomen ja maa-
ilman tapahtumat 94-99 6 
kirjaa. Itsenäisen Suomen 
historia 5 teosta. Ståhlber-
gista Kekkoseen 5 teosta. 
20 kirjaa kaunokirjallisuutta. 
Apollo tietosanakirja A-Ö 4 
kirjaa. Puh. 0400-219 274.

Fude Razzle SKOOTTERI 125 
cc -06. Aj. vain 500 km. Hp. 
900 €. Puh. 040-734 4089.

MB 200 D vm-89, siisti. FIAT 
Punto 60S5D vm. 2001. Puh. 
040-566 8948.

3-istuttava viininpunainen 
NAHKASOHVA 120 €. Keit-
tiön pöytä 130 cm kahdella 
penkillä 70 €. Uudehkot KAN-
GASPUUT leveys 80 cm, 200 
€. Loimilankaa noin 10 kg, 10 
€/kg. Puh. 0440-96 6189.

Mepu sähkökäyttöinen RA-
KENNUSLÄMMITIN, Eki 6,3 
Kw, H. 150 €. Lasten TURVAIS-

TUIN, Akta-Craco 0-25 KG H. 
150 €. MATKARATTAAT lasten 
H. 20 €. puh. 050-573 3522.

AVANT PROFIKAT -98 rehu-
pihdillä. Diesel. Kunnostettu 
kone. Hp. 5500. Puh. 040-734 
4089.

KEITTIÖKALUSTEET, tiskipöy-
tä, sähköhella, WC-pytty, al-
taat, hanat, valaisimet. Puh. 
040-723 4409.

2 H + K + SAUNA 63,5 m2, 
keskustassa. Tiedustelut il-
taisin p. 044-564 7067 / 045-
111 0811.

ASTIANPESUKONE Siemens. 
3 vuotta vanha, ollut vähällä 
käytöllä yhden hengen ta-
loudessa. Hinta 150 €. Puh. 
0400-219 274.

Nätti PUUVAJA 3,9 x 2,4. Puh. 
0400-154 920.

NORJAN HARMAA poika ja 
tyttö. Syntyneet 31.5.2007. 
Mirja / 0400 883 319.

AUDI 80 2.0 E -90. Aj. 293 tkm. 
Hp. 1800 €. Siisti. Puh. 040-
729 3976.

OMAKOTITALO Töllinperällä. 
Kiireentie 1, rak. 1945, tiiliver-
hoiltu ulkop. Pinta-ala 0,15 H, 
myös AVO-OJAPELTOA 1,2 
ha ja metsää 0,45 ha. Pihalla 
vanha navettarak., mahtuu 
vaikka 2 hevosta. Puh. 044-
585 7240.

Ostetaan  

Käytetty, kunnossa oleva Es-
la-merkkinen POTKUPYÖRÄ 
ulkokäyttöön. Puh. 050-372 
2122.

Henkilöauton PERÄKÄRRY, 
koko 125 x 265. Puh. 040-
532 1654.

Halutaan vuokrata  

YKSIÖ tai KAKSIO. Puh. 040-
708 6207.

YKSIÖ tai KAKSIO. Puh. 044-
293 0491.

Vuokrattavana  

RIVITALOKAKSIO 2 h + k + 
sauna 61 m2 Kyösti Kallion 
koulun lähellä. Puh. 0400-
151 770.

Annetaan  

Seurakunnan kirpputorilta 
autotallista annetaan ilmai-
seksi säkitettyä VAATETTA 
aukioloaikoina kesk. 9-13, 
lauant. 9-13.

Löytyiskö TURRELLE KOTIA? 
Pystykorva, terve, kiltti koira, 
5-vuotias. Puh. 447 640.

Sekalaista  

Ompelukone- ja saumuri 
HUOLLOT, ompelukoneme-
kaanikko A. Hakala. Puh. 050-
328 2590.

C-kortin omaava eläkeläinen 
etsii OSA-AIKATYÖTÄ. Puh. 
050-926 3836. 

Kodin kirpputori  

00€€
Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

YSIKAKS' NIVALA RY

Kuntojalkapalloilu jatkuu sunnuntaisin klo 19.00. Tiedustelut 

HK 044 351 4255. 

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 

040 759 4288.

Kustantaja: 

Päätoimittaja:
Maritta Raudaskoski
Puh. 040-841 9213

Ilmoitusmyynti:
Mika Moilanen, 040-416 8958

Kaarina Puusaari-Niemelä 

                             050-439 2900

Osoite
Kalliontie 25, 85500 Nivala

Sähköposti
toimitus@nivalanviikko.fi 
ilmoitukset@nivalanviikko.fi 

Internet
www.nivalanviikko.fi 

Ilmoitushinnat
Etusivu 1,00 €/pmm

Takasivu 0,95 €/pmm

Sisäsivut 0,85 €/pmm

Nivala toimii
-yhdistyspalsta 85 €/vuosi

Kodin kirpputori
yksityishenkilöille ilmainen

Sivunvalmistus ja taitto
Nivalan Viikko

Painopaikka
Pyhäjokiseudun Kirjapaino

Jakelu
Suorajakelu Korkiakoski

Puh. 040-541 9767Jaetaan lauantaisin jokaiseen kotiin Nivalassa

Camlind Oy
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Malerin valmislistat
metritavarana

Rajakatu 11, puh. 050 5311 580

Uusi EU-asetus käteisrahan 

valvonnasta astui voimaan 

15.6.2007. Sen mukaan jokaisen 

EU:n alueelle saapuvan tai sieltä 

poistuvan matkustajan, jolla on 

mukanaan käteistä tai arvopa-

pereita yli 10 000 euron arvos-

ta, on ilmoitettava käteisvaransa 

tulliviranomaisille valvontapis-

teessä. Ilmoitusvelvollisuudella 

pyritään torjumaan rahanpesua 

ja terrorismin rahoittamista.

Jos matkustaja jättää ilmoituk-

sen tekemättä tai antaa tulliviran-

omaisille vääriä tietoja, hänen 

käteisvaransa voidaan takavari-

koida ja häntä vastaan voidaan 

nostaa syyte. Asetuksen mukaan 

tulliviranomaisilla on valtuudet 

tarkastaa luonnollisia henkilöitä, 

heidän matkatavaroitaan ja kul-

kuvälineitään sen varmistami-

seksi, että ilmoitusvelvollisuutta 

ei ole rikottu.

Tullille
ilmoitettava

yli 10 000 euron
matkakassasta


