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Nimipäivät  

Sunnuntai  
23.9.2007

Kalenteri

Lukijan ajatuksia  

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

(Jatkoa edellisestä numerosta).

Asuinrakennuksen lisäksi raken-

si Manna saunan sekä riihen, jos-

sa vähäiset viljat voitaisiin puida. 

Saunaan Manna teki lauteiden 

lisäksi kuivauslavan myöskin 

maltaita varten. Mannan eläes-

sä ei heillä viinankeittoon ollut 

varaa. 

Laitalan perheen elämä oli 

perin köyhää. Navettapöksäs-

sä heillä oli ruokkolehmä, josta 

omistaja vaati ruokkopalkkana 

viisikymmentä naulaa voita = 

kaksi ja puoli leiviskää kesältä. 

Kuoritun maidon ja huidun se 

saivat itse syödä. 

Vaatetus oli omavaraista. 

Kaikki valmistettiin kotona. 

Vappu kutoi hurstia ja piikkoa, 

joista hän neuloi alusvaatteet ja 

petivaatteet. Hamppu ja pella-

va kasvatettiin kotona. Korjatut 

lyhteet pantiin veteen likoamaan. 

Sitten tarpeeksi liottuaan ne pis-

teltiin aitaseipäisiin kuivumaan. 

Ulkokuivina ne vietiin vielä sau-

naan, missä ne kuivattiin aivan 

rutikuiviksi. Lämpiminä niistä 

loukutettiin tappuroita. 

Kangas päällysvaatteisiinkin 

tehtiin kotona. Sarka kudottiin 

villoista. Sitten se tamppautet-

tiin Autiorannalla. Sen jälkeen 

siitä voitiin neuloa kestäviä 

päällysvaatteita.

---------------------

Maliskylän vihvilässä oli eräs 

Tinkilän hajallaan olevista nii-

tyistä. Vappu ja Manna olivat 

siellä heinänteossa, kun Vapun 

synnytyksen aika tuli. Heinäka-

saan hän synnytti toisen poikan-

sa. Yksi heillä jo oli, hänen nimi 

oli Jussi.

Lapsen synnyttyä, lainasi 

Manna käsikärryt läheisestä Hui-

tulasta. Niihin hän asetti vasta-

syntyneen ja vaimonsa. Kärryjä 

vetäin hän lähti viemään kuor-

maansa kotiin. Tekemistä siinä 

olikin, tiet olivat tuolloin huonot 

ja matkaa kotiin vielä toistakym-

mentä kilometriä.

Ilta oli jo ehtinyt ennen kuin 

he tulivat Ahteelle ja he yöpyivät 

Tienvieren talossa. Aamulla Va-

punkin piti jatkaa jalkaisin, koska 

Tihunperän poluilla ei kärryistä 

ollut apua. Matkaa kotiin oli jäl-

jellä vielä viisi Venäjän virstaa. Isä 

edellä lasta kantaen ja eilen syn-

nyttänyt äiti perässä kävellen he 

viimein tulivat kotiin. Kun pappi 

Gummerus kastoi lapsen, hän sai 

nimen Felix. Myöhemmin heille 

syntyi kolmaskin poika, hänen 

nimekseen tuli Matti. Vuodet 

kuluivat ja olosuhteisiin nähden 

Laitalan perheellä meni hyvin.

------------------

Sitten heidän elämänsä päälle 

lankesi synkkä varjo. Jumala oli 

kääntänyt katseensa maakunnan 

yltä. Seurasi kuritus. Tuli raskaat 

nälkävuodet, jotka rasittivat ko-

ko Suomea. Tuli vuodet 1867-

68. Näinä vuosina halla vei kai-

ken viljan. Pelloista saatiin vain 

jäätyneet oljet. Elintarvikkeita ei 

silloin saanut kuten tänään, eikä 

ollut rahaa millä ostaisi. Tinki-

lässäkin syötiin pettuleipää. Pak-

kasen panemista oljen solmuista 

jauhoi Manna käsivikivillä jon-

kinlaisia jauhontapaisia. Ym-

märtääköhän nykyihminen miltä 

mahtaisi tuntua puuronkeitto täl-

laisista jauhoista, tai leipoa leipää 

niistä. Silloin hyvin monet köy-

hemmät, joilla ylivuotista viljaa ei 

ollut, joutuivat elämään näin.

Vähäinen metsän anti, ka-

lastus ja lehmä, joka antoi hiu-

kan maitoa, piti äidin ja pojat 

hengissä. Mutta isä, joka tyytyi 

pelkkään olkijauhoon ja pettuun, 

tämä johti nälkäkuolemaan. Par-

haassa miehuusiässä 34 vuotiaa-

na hän kuoli. Isän kuollessa van-

hin poika Jussi oli juuri täyttänyt 

seitsemän vuotta. Vapun silmistä 

tippuivat silloin karvaat kyyne-

leet. Voimmeko ymmärtää sitä 

epätoivoa, jota hän tunsi ajatel-

lessaan tulevaisuutta. Huutaen 

Jumalan puoleen yritti hän pon-

nistella yli tuon raskaan ajan. 

Monet olivat silloin ne ihmis-

poloiset, jotka joutuivat kärsi-

mään nälän kauhut Laitalan per-

heen tavoin. Kirkolla Heikkilän 

talossa oli huone, jota sanottiin 

meijeriksi, eli hiukalaksi. Siellä 

nälänhädässä oleville annettiin 

apua. Knuutin Rikki jakoi heille 

koninlihaa ja jonkinlaista leipää. 

Hänestä tehtiin laulu:

Knuutin Rikki, 

se koninlihan kokki. 

Jonka se korpilta 

väkisellä otti ja 

köyhien henkiä koitti.

Hiukalassa kuoli paljon ihmisiä. 

Yhtenä yönä moni voi kohdata 

matkan pään. Tien varsilta löytyi 

ruumiita, joita kunnan toimesta 

kerättiin pois.

Nälkävuodet kuitenkin lop-

puivat. Seuraavan kesän sados-

ta tuli jo kohtalainen. Ihmisissä 

heräsi jälleen toivo paremmasta 

huomisesta. Mutta Vapulla poi-

kineen jatkui entisenlainen kur-

juus. Manna ei ehtinyt saada  ta-

lon vähäisiä peltoja kuntoon, eikä 

Vappukaan yksin siihen pystynyt. 

Hänen täytyi nyt tarttua miero-

laisen sauvaan ja lähteä kerjuul-

le. Mutta parempiosaisilla oli nyt 

mistä antaa, joten tyhjin käsin 

hänen ei tarvinnut koskaan pa-

lata. Näille reissuille lähtiessä piti 

pojat jättää aivan omin päinensä 

kotiin. Äidin lähdettyä nämä tie-

tenkin touhusivat kaikenlaista: 

Kerran he sitoivat köyden-

päähän kurikan ja pyörittivät si-

tä tuvan lattialla. Leikki aiheutti 

paukkeen, että naapurin äijäkin 

tuli tupaan ja ärjäisi: - Mitkäs ku-

rikkamarkkinat täällä!

Kerjuulle lähtiessä Vappu ku-

vasi pojilleen tulipalon vaaraa, 

näin opettain heitä varomaan 

tulen irtipääsyä. Äidin neuvot 

tahtoivat unohtua. Seitsenvuo-

tias Matti päätti kerran kokeilla; 

kuinka rukinlavassa oleva tap-

purakuontalo palaisi. Äkkiä se 

paloikin, ettei karsinurkka, jos-

sa rukki oli, ehtinyt syttyä ja tu-

lipalolta säästyttiin. Kerran Jussi 

otti oviseinän kahasta kirveen, 

töskäsi sillä veistopölkkyä. Silloin 

Matti työnteli jalkaansa pölkylle 

hokien: - Kerkiätkö, kerkiätkö!

Jussipa kerkesi, ja ilosta tuli 

itku, jalasta katkesi varpaita, ei 

kuitenkaan eripoikki. Äiti sattui 

tulemaan kotiin ja sitoi varpaat, 

jotka ihmekumma paranivat, ei-

kä poika jäänyt varpaattomaksi. 

Mutta pojat kasvoivat. Nuorina 

he jo panivat nuo vähät pellot 

tuottaviksi. Lapsuuden köyhyys 

opetti pojille, mitä oli tehtävä. 

Noita isänsä ostamia maita he 

alkoivat kuokkia pelloiksi ja pi-

an maat tuottivat jo tarvittavan 

viljan. Kun he vielä varttuivat, li-

sääntyi pelto, että heillä oli varaa 

antaa pyytäjillekin,

Kun pohjoisesta levinnyt 

Laestadialaisuus tuli Pidisjärvel-

le, jonka nimi oli jo Nivala, sai-

vat syntielämässä elävät Tinkilän 

veljeksetkin parannuksen armon. 

Nyt heistä jo talollisista ja ajalli-

sesti rikkaista tuli armonkerjää-

jiä. Köyhinä Jumalan lapsina, he 

elivät Jumalan valtakunnassa ja 

panivat syntiä pois. Parannuksen 

he tekivät v 1890-93

Sitten veljekset menivät nai-

misiin. Se kävi ikäjärjestyksessä, 

sillä ensimmäisenä vaimon nai 

Jussi. Sarjankylän Ruiskussa pi-

dettäviin seuroihin veljeksetkin 

olivat menneet. Nyt kävi niin, 

että seurojen loputtua pyysi Jus-

si saarnaajaa puhemiehekseen, 

koska oli rakastunut talon tyt-

täreen. Saarnaaja kutsui Reetan 

luoksensa ja kaikkien kuullen 

kysyi:

- Tämä Tinkilän Jussi sanoo 

rakastavansa sinua: ottaisitko si-

nä Jussin mieheksesi? Reetta lu-

pasi ottaa, näin kosinta oli suo-

ritettu. Seuraavana perjantaina 

heidät vihittiin pappilassa. Tästä 

avioliitosta tuli onnellinen, sillä 

kumpikin he rakastivat toisiaan. 

Heille syntyi 25 lasta, 18 poikaa 7 

tytärtä. Kaksospareja syntyi nel-

jä. Ainoastaan yksi tytär, Iita, eli 

vanhuuteen saakka, toiset kuoli-

vat jo lapsuusiässä.

Isoisäni Felix otti vaimon Hai-

karan Jahvetin Jaana tyttärestä. 

Jaana palveli erään kauppiaan 

piikana. Kauppareissullaan Felix 

tapasikin Jaanan ja rakastui hä-

neen. Niinpä hän kyseli eräältä 

saarnaajalta, joka Jaanan tunsi:

- Onkohan tuo Jaana miten 

maallistunut, kun se palvelee 

tuota kauppiasta. 

Mutta saarnaaja vastasi:

- Jaana on nöyrä Jumalan 

lapsi. En näe mitään estettä si-

nulla mennä avioliittoon hänen 

kanssaan.

Jaana kutsuttiin paikalle. Saar-

naajan toimiessa puhemiehenä 

tapahtui kosinta, joka sai Jaanalta 

myöntävän vastauksen. Aikaile-

matta menivät hekin pappilaan ja 

heidät vihittiin avioon. Avioliitto 

oli onnellinen ja kesti viisikym-

mentä vuotta, josta Felix muisti 

kiittää vaimoaan. Jaana synnytti 

viisi lasta. Avioliitto päättyi Jaa-

nan kuolemaan kesällä 1944. 

Veljistä nuorimpaankin syttyi 

rakkauden polttava tuli, josta hän 

sanoi:

- Sitä tulta ei sammutetakaan 

vedellä. 

Hänen valittunsa oli Himaka 

Maija. Rakkaus säilyi heidänkin 

liitossaan, mutta he saivat vain 

yhden lapsen, pojan, josta teh-

tiin Matti, isänsä kaima. Mai-

nittakoon, että jokainen veljistä 

vihittiin samalla sormuksella. 

Se lainattiin aina Ojalehdon 

emännältä.

Sero

Tinkilän veljekset

Nivalan kortit itsenäisenä kunta-

na on tässä pelissä katsottu. Haa-

pajärven kaupunginjohtaja heitti 

Nivalaan täkyn, johon päättäjät 

innolla ja sokeasti tarttuivat. 

Kaupunginjohtaja Veteläinen 

tuskastui Reisjärven, Pyhäjär-

ven ja Kärsämäen nihkeyteen 

kuntaliitosasiassa ja pisti pelin 

pystyyn. Nyt Reisjärvi on peläs-

tynyt ja havainnut, että jää yksin 

ja on ilmoittautunut halukkaak-

si kuntaliitokseen. Saman tulee 

todennäköisesti tekemään myös 

Kärsämäki ja Pyhäjärvi. Näin 

Veteläisellä on kaikki pelikortit 

kädessä tehdä uudelle kunnalle, 

mitä haluaa. Pyhäjärviset, reis-

järviset, kärsämäkiset ja tietenkin 

haapajärviset eivät halua lähteä 

alueen toiseen laitaan kuntakes-

kukseen, vaan Haapajärvi on 

luonnollisesti keskus. Samoin käy 

uuden suurkunnan nimelle. Se ei 

varmasti pysy Nivalana kauan.

Miten käy tulevaisuudessa Ni-

valan kunnan omien palvelujen 

ja laitosten? Pyhäjärvisiä tuskin 

kiinnostaa, kuka omistaa Niva-

lan Kaukolämmön tai viemä-

rilaitoksen. Jos rahaa tarjotaan 

ja varmasti tarjotaan, niin me 

olemme ruotsalaisten pääoma-

piirien laskutettavana omista 

maksamistamme laitoksista. 

Sähkö on jo menetetty ja puolit-

tain jätteenkuljetus ja -käsittely 

sekä viemärilaitos, josta tosi-

aan on vielä lopullinen päätös 

valituksenalaisena.

Nyt olisi nivalalaisilla viimei-

nen hetki käsillä pelastaa omat 

laitoksemme. Kuntalaisten tulee 

painostaa valtuutettuja ja kau-

punginhallitusta käynnistämään 

välittömästi toimet näiden omi-

en laitosten siirtämiseksi kunta-

laisten omistukseen, että taattai-

siimn edes kohtuulliset palvelut 

tulevaisuudessa. Asia ei ole vai-

kea, jos tahtoa löytyy, suuntaa-

malla ilmaisanti kaikille niille 

kuntalaisille, jotka omistavat ve-

siyhtiötä, kaukolämpöä ja viemä-

rilaitosta. Samalla Vesikolmion 

osakkeet tulisi siirtää Nivalan Ve-

sihuolto OY:lle. Kuntalaiset ovat 

maksaneet jo nämä laitokset, ei-

kä suinkaan Nivalan kaupunki. 

Kaupunki ei maksa mitään, vaan 

kuntalaiset. Kunnallishallinto 

toimii vain välikätenä. 

Nyt on valitettavasti nähty 

Nivalan osalta, että kuntam-

me ajelehtii täysin tuuliajol-

la ja kuntalaisten omaisuus on 

kissanhännän nokassa. Nyt on 

kuntalaisten herättävä asiassa. 

Pro-Nivala kokoontuu näissä 

merkeissä kesäkauden jälkeen 

lähitulevaisuudessa ja toivomme, 

että kuntalaiset pohtivat näitä va-

kavia asioita jo teillä, toreilla ja 

aitovierillä.

Nivala, 20.9.2007

Pro-Nivala

Nivalan kortit katsottu – 
pelastetaan edes omat laitokset

Sunnuntai: Mielikki

Maanantai: Alvar, Auno

Tiistai: Kullervo

Keskiviikko: Kuisma

Torstai: Vesa

Perjantai: Arja

Lauanai: Mikko, Mika, Mikael, 

Miika, Miikka, Miska, Miko, 

Mikaela

23.9. Syyspäiväntasaus

Sinä olet suuri ja teet 

ihmetekoja,

sinä yksin olet Jumala.

Herra, neuvo minulle tiesi,

että noudattaisin sinun 

totuuttasi.

Paina sydämeeni syvälle pyhä 

pelko nimeäsi kohtaan.

Herra, minun Jumalani, 

sinua minä kiitän koko 

sydämestäni,

iäti minä kunnioitan nimeäsi.

Sinun hyvyytesi on suuri,

sinä nostit minut tuonelan 

syvyyksistä. 

Ps. 86: 10-13

Jos sinulla on yksi ystävä, olet 

sinä rikkaampi kuin, jos sinulla 

olisi satatuhatta ihailijaa.

Maria Jotuni

1. Kuka mainio herrasmies on 

kotoisin La Manchasta?

2. Kenen taidemaalarin 

kuuluisa työ on Aamiainen 

ruohikolla?

3. Mikä Yhdysvaltojen ja Ka-

nadan rajalla ns. suurista järvis-

tä on kaikkein suurin?

4. Minkämaalainen laulunte-

kijä on Tanita Tikaram?

5. Kuka paremmin kapelimes-

tarina tunnettu suomalaismuu-

sikko aloitti uransa käyrätorven 

soittajana?

Vastaukset sivulla 4

Ajassa  
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Maritta Raudaskoski <maritta.raudaskoski@omanetti.fi >

Toimittajan tarinoita

Takavuosina syötiin terveellisesti ja luomua
Pistäydyin tuossa Lapissa. Tai en ihan pistäytynyt-

kään, sillä ajomatkaa sinne kertyy niin paljon, että  

ei sinne kovin lyhyen ajan takia kannata lähteä 

ajamaan. Onhan se elämänmeno siellä aivan eri-

laista kuin täällä. Matkaa kertyi pitemmästi kuin 

Helsinkiin. Liikkeellä oli kyllä muitakin, sillä oli-

han tuo parasta ruska-aikaa.

Ruokakin on Lapissa erinomaista ja perinteistä, 

kuten poronpaistia ja riekonrintaa. Parhaana tu-

ristiaikana hinnat on tietysti hilattu pilviin. Saattoi 

ruoka siksikin paremmalta maistua, että raikkaas-

sa syyssäässä tuli liikuttua paljon ulkona.

Tuosta ruoka-asiasta tuli mieleen, kun nykyisin 

ruokaohjeita puskee joka tuutista. Televisiossa on 

useita ruoka-ohjelmia, lehdet pursuavat niitä ja 

internetistä löydät ruokaohjeita niin paljon, että 

et elämäsi aikana ehdi niitä valmistaa.

Ruoan kanssa mässäileminen on saanut ikäviä-

kin piirteitä. Eläinsuojelijoiden piirissä Th aimaas-

sa herätti jokin aika sitten närkästystä, kun siellä 

ravintolan ruoka-annokseen sisältyi elävä kala. 

Siinä se köllötteli salaatin ja kuuman riisin seassa 

lautasella mahallaan, aukoi suutaan ja pyöritteli 

silmiään syöntiään odotellessa.

Toinen viime aikoina hämmästyttänyt tapaus 

sattui Italiassa, joka itseään pitää varsinaisena 

kulinarismin ihmemaana. Italialaiset eivät kyllä 

oikeasti osta ruokaa tarjouksesta, vaan jokainen 

ostaa niin kallista kuin varat sallivat. Siellä ruokaa 

ja yhteisiä ruokahetkiä arvostetaan niin paljon. 

Ihmeellisyys oli se, että eräs henkilö oli ihmetel-

lyt juustoannoksessaan näkyvää liikehdintää. Ja 

matojahan siellä oli, aivan tarkoituksella. Matojen 

asuminen juuston sisällä antaa sille kuulema oi-

vallisen aromin ja mureuttaa juuston sisustan. 

Minä ja muutama muukin olemme keskustel-

leet, että vaikka lääketiede on kehittynyt sanotaan 

vaikkapa viidenkymmenen vuoden takaisesta val-

tavasti, niin mahdammekohan me nykyiset keski-

ikäiset elää enää yhtä pitkään kuin nykyiset van-

hukset. Lisäaineiden ja myrkkyjen määrä on niin 

valtava, mitä elimistöön jo lapsesta asti kertyy. 

Ennen ihmiset söivät luonnollisilla lannoitteilla 

höystetyn maan tuotteita. Viljat puitiin kuorimat-

ta, täysjyvärukiista tehty leipä oli jokapäiväistä ra-

vintoa. Nyt ei täysjyvärukiista leipää tahdo löytää, 

vaan ne sisältävät vehnäjauhoja, mallasuutetta ja 

muitakin aineita, jotka eivät ruisleipään kuulu. 

Aidon ruisleivän leipominen on taitoa vaativaa 

hommaa. Torilla ne viedään käsistä. Joistakin 

kaupoistakin sitä löytää, mutta tuoteselosteiden 

lukeminen on tarkkaa puuhaa. Ruisleivän päälle 

itse kirnuttua, aitoa voita. Särpimeksi tuoretta, kä-

sittelemätöntä maitoa tai kurria, eli maitoa mistä 

rasva oli poistettu.

Lehmät, possut, lampaat ja kanat söivät "luo-

muruokaa" niityillä ja metsissä. Lannoitteita ei 

käytetty perunoihinkaan, liha saatiin puhtaasta 

metsän riistasta ja terveellinen kala oli monessa 

talossa tärkeä lisäruoan lähde. Nauriita ja kerä-

kaalia, porkkanoita ja punajuuria viljeltiin itse, 

marjat kerättiin puhtaista metsistä. Useimmilla 

perheillä oli myös marjapuutarha. 

Lähiruoasta löytyy rikkaita ravintoaineita 

paljon enemmän kuin merten takaa kuljetetuis-

ta. Kaksikin puutarhaviljelijää on sanonut, että 

esimerkiksi tomaatti on aivan erinomaisen ma-

kuinen, kun se poimitaan vasta täysin kypsänä 

ja syödään lähes heti. Tänne tuodaan banaanit ja 

muut hedelmät puoliraakoina ja täällä niitä sit-

ten kypsytellään. "Et ole koskaan nähnyt, että esi-

merkiksi mato tai lintu syö raakoja marjoja", hän 

vakuutti. Matoja löytyy vasta kypsistä tuotteista, 

sillä luonto tietää, mikä sille on hyväksi.

Yksi pakollinen, terveydelle haitallinen tapa 

oli. Se oli runsas suolan käyttö. Sillä oli kuitenkin 

pakko säilöä talven varalle sianläskiä ja suolaka-

laa. Voihinkin sitä pantiin runsaasti, ehkäpä siksi, 

ettei sitä kuluisi niin runsaasti. Minun mummo 

pani kahviinkin suolaa. Vieläkin muistan, miten 

pahalle se maistui, mutta joinhan minä sen. Mutta 

pitäähän sitä elämässä vähän suolaakin olla.

Maritta Raudaskoski

Keskikaiteiden avulla vähenne-

tään tehokkaasti kuolemaan joh-

tavia kohtaamisonnettomuuksia. 

Onnettomuudet vähenisivät eni-

ten, jos keskikaiteita rakennet-

taisiin Etelä- ja Keski-Suomen 

vilkkaille pääteille. Edullisinta on 

rakentaa keskikaide osuudelle, 

jossa tietä ei tarvitse leventää.

Liikenneturvallisuuden tut-

kimusohjelman tutkimuksessa 

selvitettiin keskikaiteiden kus-

tannuksia ja niiden alentamis-

ta sekä onnettomuusmääriä 

ennen ja jälkeen keskikaiteen 

rakentamisen.

Keskikaideteillä kohtaa-

misonnettomuudet häviävät 

tutkimuksen mukaan lähes ko-

konaan. Hankkeiden liittymä- ja 

muut järjestelyt vähentävät myös 

muita vakavia onnettomuuk-

sia. Kaikkien onnettomuuksien 

määrä säilyy kuitenkin ennal-

laan, sillä ohitus- ja yksittäison-

nettomuudet lisääntyvät. Tämä 

johtuu kasvaneista nopeuksis-

ta ja lisääntyneistä ohituksista. 

Oleellista on kuitenkin vakavien 

onnettomuuksien huomattava 

väheneminen. Tehokkaimpia 

keskikaiteet ovat teillä, joissa 

on suuri liikennemäärä, korke-

at nopeudet ja paljon raskasta 

liikennettä. 

Keskikaiteiden kustannuk-

set ovat Suomessa korkeita, sillä 

niiden rakentaminen edellyttää 

usein mm. kallista tien leven-

tämistä. Tällöin kustannukset 

ovat 600 000-1 300 000 euroa 

kilometriltä. Keskikaiteita voi-

daan rakentaa teitä leventämät-

tä nykyisille keskikaiteettomille 

ohituskaistateille. Sen sijaan ny-

kyisillä suunnitteluperusteilla le-

veäkaista- ja leveäpiennarteiden 

leveys ei riitä.

Jotta pienellä rahalla saatai-

siin mahdollisimman paljon 

keskikaiteita, kannattaa toteutus 

aloittaa helpoimmista ja halvim-

mista kohteista. Kustannuksia 

voidaan alentaa eritasoliittymi-

en vähentämisellä, sillä keski-

kaidetiet eivät välttämättä vaa-

di eritasoliittymää. Nykyisestä 

suunnitteluohjeiden mukaisesta 

tien leveydestä tinkimällä keski-

kaiteita voidaan rakentaa tietä le-

ventämättä. Maatalousliikenteen 

vaatimia alikulkuja voidaan vä-

hentää tilusjärjestelyillä.

Pääteiden kohtaamisonnetto-

muuksissa kuolee vuosittain 70-

80 ihmistä. Suomessa on runsaat 

50 kilometriä keskikaiteita muilla 

kuin moottoriteillä.

Veronmaksajain Keskusliiton 

julkaisema Taloustaito-lehti on 

noussut luetuimmaksi suomalai-

seksi talouslehdeksi. Uusimmassa 

Kansallisessa mediatutkimukses-

sa Taloustaidon lukijamäärä on 

215 000, kun seuraavaksi vahvin 

Kauppalehti jää 208 000:aan. 

Nopeimmin kasvava talous-

lehti on puolestaan Veronmak-

sajien myös julkaisema b-to-b 

-lehti Taloustaito Yritys, jonka lu-

kijamäärä kasvoi edellisestä mit-

tauksesta peräti 13,3 prosenttia. 

”Hyvien lukijamäärien taus-

talla näkyy se, että olemme pys-

tyneet tarjoamaan kiinnostavaa 

talouslukemista sekä miehille et-

tä naisille. Naislukijoiden osuus 

on meillä talouslehdistä selvästi 

korkein; Taloustaidolla 46 pro-

senttia ja Taloustaito Yrityksellä 

40 prosenttia”, arvioi lehtien pää-

toimittaja Antti Marttinen. 

”Myös lukijauskollisuus on 

Taloustaidolla omaa luokkaansa 

talouslehtien joukossa. Teemme 

jatkuvasti töitä lämpimän luki-

jasuhteen eteen ja se näkyy nyt 

tuloksissa.” 

Luetuimmat talouslehdet (KMT 

s2006/k2007) 

1. Taloustaito 215 000 

2. Kauppalehti 208 000 

3. Talouselämä 200 000 

4. Tekniikka&Talous 132 000 

5. Kauppalehti Presso 112 000 

6. Taloustaito Yritys 102 000 

7. Taloussanomat 78 000 

8. Arvopaperi 61 000 

Taloustaidon levikki on 203 133 

ja Taloustaito Yrityksen 41 182 

(LT 2006). 

”Molempien lehtiemme levik-

kikehitys on myös tänä vuonna 

ollut niin vahvaa, että voin var-

muudella luvata nousevia luke-

mia jatkossakin ja siltä pohjalta 

myös myönteistä lukijamäärän 

kehitystä”, päätoimittaja Martti-

nen toteaa. 

Oulun, Raahen ja Kalajokilaak-

son seurakuntien Etappi-ohjelma 

on alkanut jälleen kuulua Radio 

Pookissa. Alkava toimintavuosi 

on Etapille jo kahdeksas. Oh-

jelmissa pyritään käsittelemään 

inhimillisen elämän kysymyksiä 

kristilliseltä arvopohjalta. Ohjel-

mia tehdään siitä, mikä sytyttää ja 

siitä, mikä on ajankohtaista. Eta-

pin formaatti on kansanomainen, 

ei ilmeeltään liian viimeistelty ja 

hiottu. Etapilla ollaan kaikessa 

rauhassa maanantaisin klo 17.05 

ja uusintana sunnuntain radioju-

malanpalvelusten jälkeen.

 Jussi Leppälä

Etapilla 
ihmisenkokoisia 

kohtaamisia

Keskikaiteet vähentävät tehokkaasti 
vakavia kohtaamisonnettomuuksia

Naiset lukevat Taloustaitoa
Ensi askeleita 

englannin 
kielessä

Nivalassa alkaa ensi viikolla uu-

tuutena englannin kielen opetus-

ta lapsille. Kurssit voi aloittaa 3-

vuotiaana. Siellä lapsi oppii kieltä 

luontaisella tavalla: leikkimällä, 

laulamalla ja näyttelemällä.

Aloituskurssi kestää neljä viik-

koa ja yhden kurssikerran kesto 

on 30 minuuttia. Jatkossa kurs-

sit ovat lukukausittain. Ryhmät, 

noin kymmenen lasta, kokoon-

tuvat kerran viikossa. 

Lisätietoja saa internet-sivuil-

ta www.speakingout.fi .
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Lähetä kannanottosi, mieli-

piteesi ja havaintosi kätevästi 

tekstiviestillä.

Puhelinnumero on

044-945 3763
Harmittaa usein lukea näitä teks-

tareita, lähes aina vain valituk-

sia. Onko täällä asiat muka niin 

kurjasti? Itse ainakin olen ihan 

tyytyväinen. 

Voisitteko vanhemmat tarkis-

taa, onko lapsienne pyörissä 

valot ja heijastimet kunnossa. 

Vaikka tiellä on katuvalot niin 

sateella pimeä pyöräilijä on vaa-

rassa. Nimim. Haikaran tiellä 

säikähtänyt.

Aivan keskustassa liikkuu usei-

ta irrallaan olevia kissoja. Ke-

nenkähän lie? Sääliksi käy kun 

olen nähnyt useita läheltäpiti 

tilanteita. Jäävät vielä auton al-

le. Yksi kissoista on niin nuori 

ettei pärjää vielä ulkona. Jär-

kyttävää ajattelemattomuutta 

omistajilta! Ydinkeskusta ei ole 

sovelias paikka pitää kissoja ir-

rallaan! Älkää ottako kissaa, jos 

ette niistä välitä ja pysty kunnolla 

huolehtimaan.

Voi hyvät hyssykät! Kovin on pie-

net murheet sillä henkilöllä joka 

murehti sitä että perhepäivähoi-

tajat vie hoitolapsia keskustapuo-

lueen järjestämään tilaisuuteen.

Montako kertaa nivalalaiset 

lähtevät asioimaan Haapajär-

velle? Kyllähän suunta on aina 

Ylivieskaan.

Niittytien rivitaloista. Ovat hy-

vän näkösiä tiilitaloja päällepäin. 

Jos on vaarallista sientä, niin sitte 

matalaksi, mutta tuntuu pahalta 

kun aiotaan repiä hyvän näkösiä 

taloja, kun muistaa miten lujassa 

koti oli nuorena. Miten se muu-

ten on mahdollista kun ite asun 

50-luvulla tehyssä talossa ja se on 

aivan hyvä?

Oletteko huomanneet että Niva-

lasta on häipynyt verotoimisto 

kaikessa hiljaisuudessa?

Haapaperältä ei myyä enää kel-

lekkää tonttia, ainakin toivot-

tavasti loppuun myyty. Nim. 

Alkuasukas.

Ihailen Ylivieskan monipuolista 

kulttuuritoimintaa, mm. Akus-

tiikassa. Mitä Nivalassa on? Ei 

mitään.

Nyt kun Nivala, Haapajärvi ja 

Reisjärvi yhdistyy niin vaakuna 

otetaan Haapajärveltä. Miksi vaa-

kunasta ei voisi tulla sinivihreä?  

Puolet vaakunasta vihreää Niva-

lasta ja puolet sinistä Reisjärvestä 

ja Haapajärvestä. Pitää sen Niva-

lan näkyä myös vaakunassakin.

Maija-Liisa tarttee jäähallin, pis-

tää Nivalassa pystyyn kunnon 

rallin, Nivalan ukot on täysin 

myyty, veronmaksajalla hymyt 

hyyty!

Nyt kun Nivala yhdistyy Haapa-

järven kans, niin eiköhän lyödä 

suunnistusporukatkin hynttyyt 

yhteen! Liitytään porukalla Ras-

Tiimiin.Nim. nu:n suunnistaja.

On olemassa paljon niin sanot-

tua työpaikkakiusaamista minkä 

kohteena voi olla työkaveri alai-

nen. Menkääpä jokainen itseen-

sä, teettekö työpäivästä raskaita.

Ottakaapa kaupungin johto mal-

lia Ykasta, siellä vakinaistetaan 

sijaisia ennen Kallioon siirty-

mistä. Mitä Nivala sitten tekee, 

kuittaa henkilöstölle että katso-

taan mitä Kallio tuo tullessaan!!! 

Naurettavaa, sehän vie ne viimei-

setkin! Ja henkilöstö tulee sieltä 

tänne. Haloo?!?

Eikö Maliskylän Pekkapuhon 

tien nuoria autokaahaajia saa-

da kuriin? Eikö poliisi vois jo-

tain tehä? Niin kauan "leikitään" 

kunnes joku jää alle. T. Muualta 

muuttanut.

Tehdään mekin Nivalassa eko-

teko. Haudoille vain kynttilät 

lyhdyissä. Ei muoviroskaa jo-

ta muutenkin on liikaa! Ei ne 

paljon enemmän maksa ja pa-

lavat kauemmin ja ovat paljon 

kauniimpia.

Hyvä veli -politiikkako se jyllää 

Nivalassa? Vaadimme kansanää-

nestystä kuntayhtymäasiassa!!!

Minkälaisia päättäjiä Nivalassa 

on, kun päästetään palvelut naa-

puripitäjiin. Viimeisin oli vero-

viraston sivupiste. Se oli kau-

pungintalolla parina päivänä 

viikossa auki. Ei sitäkään saatu 

piettyä. Nyt pitää asioida Yli-

vieskassa. Kuka ne matkat kor-

vaa. Taitaa loput virastot mennä 

sitten Haapajärvelle jos kuntalii-

tos tulee. Nivalan kaupungintalo 

joutaakin sitten oopperataloksi. 

Reporahoilla sitähän pyörittelee 

monet vuodet. Nimim. Pettynyt 

kaupunkilainen.

Parikymmentä, lähinnä 

Nivalan ja Haapajärven 

yhdistymistä koskevaa 

tekstiviestiä jää pois tilan 

puutteen vuoksi. Valtaosa 

niistä oli liittymistä 

vastustavia, osa myös 

painokelvottomia.

Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

Su 23.9. 17.sunn. helluntaista klo 

10 sanajumalanpalvelus kirkossa, 

Lenkkikirkko, saarna ja lit. Olli, 

kanttori  Ylikoski, avustaa Niva-

la Mieslaulajat. Kolehdinkanta-

jat Mikael Juola, Minna Leskelä, 

Pekka Virkkula, Henna Saukon-

oja. Jumalanpalveluksen jälkeen 

alkuverryttely ja mahdollisuus 

lähteä kahdelle erimittaiselle 

reitille, kirkkoon voi tulla lenkki-

asussa, arvontaa ja tarjoilua.  Klo  

18.30 Kallion leiri-ilta ja seurat 

Nivalan ry:llä (J Poikkimäki).

Ma 24.9. klo 11 näkövammaisten 

kerho seurakuntakodissa.

Ti 25.9. klo 13 päiväveisuut seu-

ratuvalla, uudet Siionin virret tu-

tuiksi (A Seppä).

Ke 26.9. klo 11 päiväpakanat 

Aino Konttilalla, Haapaperäntie 

373 (Olli). Klo 18 virsipiiri seu-

rakuntakodissa (Katajala). Klo 

18.00 Seurakuntakodin moni-

toimisalissa,  suunnittelupala-

veri  kohtaamispaikka Rannin 

toiminnasta. Jos olet kiinnostu-

nut tästä vapaaehtoistyöstä, ter-

vetuloa mukaan. Huom. paikka 

muuttunut!

To 27.9. klo 17 lapsikuoron har-

joitukset seurakuntakodissa (Ka-

tajala). Klo 18.30 Nivalan ry:n 

ompeluseurat opistojen hyväksi 

piireittäin.

Pe 28.9. urkuvartti kirkossa (Yli-

koski). Klo 19 aviopuolisoilta Ni-

valan ry:llä (H ja H Kinnunen), 

alustus ”Yhdessä eteenpäin”.

La 29.9. klo 11 Nivalan ry:n myy-

jäiset Kallion leirikeskuksen hy-

väksi. Klo 19.30 seurat Nivalan 

ry:llä (J Tölli).

Su 30.9. Mikkelinpäivä klo 10 

perhemessu kirkossa, Lapsityön 

kirkkopyhä saarna ja lit. Jukkola, 

kanttori Katajala, avustaa seura-

kunnan lapsikuoro joht. Kataja-

la. Messun jälkeen kirkkokahvit 

seurakuntakodissa. Klo 18.30 

seurat ja lauluilta Nivalan ry:llä 

(K Tölli).

Päiväkerhotyö: To 20.9. ja pe 

21.9. ei ole päiväkerhoja. Ohjaa-

jat koulutuksessa.

Pyhäkoulutyö: Rovastikun-

nallinen lastenjuhla Kalajoella 

Mikkelinpäivänä 30.9. Klo 10 

Perhemessu Kalajoen kirkossa, 

ruokailu seurakuntakodilla ja 

lastenjuhla. Ilm. 21.9. mennessä 

Kalajoen kirkkoherranvirastoon 

puh. 08-4640530

Perhekerhot: Perhekerhoihin 

ilmoittautuminen lapsityöntoi-

mistoon p. 440 328. Perhekerhot 

alkavat seuraavasti: 

Ma 24.9. klo 10-12 Perhekerho, 

tiistaina 25.9 klo 10-12 perhe-

kerho ja torstaina 27.9. klo 10-12 

perhekerho seurakuntakodilla.

Su 30.9. klo 10 Perhemessu 

Nivalan kirkossa. Lapsityön 

kirkkopyhä.

Nuorisotyö: La. 22.9 Nivalan 

PAIKKA-vuoro Tuiskulassa. 

Uudet ja vanhat päivystäjät, ter-

vetuloa! Ilmoittaudu Reettalle p. 

040-5325578

Ti. 25.9 klo 18-19 Raamis 

Nuorisotiloissa

Ti. 25.9 klo 19-20.30 Teema-ilta 

Nuorisotiloissa

Pe. 28.9 klo 19-22 Avoimet ovet 

Nuorisotiloissa

Ti. 2.10 klo 18-19.30 Isoskoulu-

tus Nuorisotiloissa

SAAPAS-koulutus alkaa! Lisä-

tietoja www.kolumbus.fi /kalajo-

en_rovastikunnan.saappaat 

1.koulutusviikonloppu Vinnur-

vassa 19-21.10, hinta 10€. Ilmoit-

taudu Reetalle p. 040-5325578

Lähetystyö: Lähetyksen  kirppu-

tori Kanttorilassa, avoinna ke ja 

la klo 9-13,  saatavana  varastossa 

olevaa ilmaista vaatetavaraa.

Musiikkityö: Urkuvartti kirkossa 

joka kuukauden viimeinen pe klo 

20. Vapaa pääsy!

Tulossa: La 13.10.2007 klo 19 

kirkkokonsertti kirkossa, Kalevi 

Kiviniemi, urut, Pinja Järvinen, 

huilu, Jukka Pietilä, laulu. Oh-

jelmien (10€) ennakkomyynti 

Mairen Kukka p.(08) 442 130 tai 

seurakunnan taloustoimisto  p. 

(08) 440 155 tai 443 785.

La 20.10.2007 klo 19 Rakkautta 

etsimässä – Joel  Hallikaisen syys-

illan gospelkonsertti 

kirkossa. Ohjelmia (10 €) saa 

kirkon ovelta, konsertin tuotto 

Yhteisvastuulle.

Su 7.10.2007 klo 10 kehitysvam-

maisten rovastikunnallinen kirk-

kopyhä Kärsämäen kirkossa.

Ilmoittautuminen diakoniatoi-

mistoon 28.9.2007  mennessä p. 

442 063.

Mikkelinpäivän seurat Kala-

joen Kristillisellä Opistolla 29.-

30.9.2007. Ohjelmavastuussa 

mm. Juha Junttila, Olavi  Heino, 

Hannes Asikainen&Mikko Miet-

tinen Gospel Covertajista sekä 

Paljaat jalat-nuorten kuoro, joht. 

Esa-Pekka Silvola. Ilmoittautu-

miset p. (08) 4639 200.

Radio Pookin Etappi-ohjelma 

joka ma klo 17.05, taajuus 100,5 

mHz. Ohjelmassa käsitellään

erilaisia teemoja henkilökuvien 

kautta ja pohditaan ajankohtai-

sia arvoja ja asioita. Ohjelmat 

kuullaan uusintana seuraavana 

sunnuntaina jumalanpalveluk-

sen jälkeen.

Kanttori päivystää keskiviikkoi-

sin klo 12-13.30 kännykkänume-

rossa:  Asta Ylikoski 

p.  040 532 9051 ja Liisa Katajala 

p. 044 344 2174.

Perheasiain neuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pihan 

puolelta) 84100 Ylivieska. 

Kastettu

Milena Kaarina Ojala, Tuukka 

Samuel Kämäräinen

Kuollut 

Hildur Elisabet Hosio s. Sarjan-

oja   84 v.

Yrjö Armas Ahola   82 v.

Matti Kalervo Saarimaa 82 v.

Markus Häivälä  51 v.

Kirkolliset tapahtumat

Sunnuntai: Stroganoff , perunat, 

perunasalaatti, luumukiisseli.

Maanantai: Jauhelihakasti-

ke, perunat, porkkanaraaste, 

mustikkakiisseli.

Tiistai: Uunikala, currykastike, 

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, 

perunasalaatti, puolukkarahka.

Maanantai: Jauhelihakastike, 

spagetti, tuoresalaatti

Tiistai: Perunasose-kirjolohilaa-

tikko, punajuuri-omenasalaatti

Keskiviikko: Nakkikastike, peru-

nat, kaalisalaatti

Torstai: Kaalilaatikko, puolukka

Perjantai: Riisi-ohrapuuro, puo-

lukka-vadelmakeitto, leikkele, 

ruispalat

1. Don Quijote.

2. Edouard Manet`n.

3. Yläjärvi (82.400 

neliökilometriä).

4. Englantilainen.

5. Esa-Pekka Salonen.

Nivala

Tuotantopäällikkö, liikuntaneu-

voja / Kuntohoitaja, kerho-

ohjaaja, myyntineuvottelija 

ja ajanvaraaja, karjanhoitaja, 

turveauton kuljettaja, kaivinko-

neenkuljettaja, CNC-koneistaja, 

särmääjä, teollisuusputkiasenta-

ja, hitsaajia, tuotantotyöntekijä 

(metalli) 2, laitossiivooja.

Ylivieska

Lehtori, kasvatus- ja yhteiskun-

tatieteet, haastattelija, verkko-

rekisterinhoitaja, LVI-myyjä, 

myyntipalveluhenkilö, maatalo-

ustyöntekijä / koneenkuljettaja, 

ajoneuvoyhdistelmäkuljettaja, 

kuorma-autonkuljettaja, kir-

vesmies, rakennustyöntekijä, 

CNC-koneistaja, LVI-asentaja, 

hitsaaja, kokki.

Haapajärvi

Tuotantoinsinööri, työnjohtaja 

/ harjoittelija, liikenneopettaja, 

terveydenhoitaja, projektityön-

tekijä, tuotantotyöntekijä puu-

sepänteollisuus, metallityönte-

kijä / hitsaaja, kassa-tarjoilija, 

keittiötyöntekijä, palveluvastaa-

va ( siivooja).

Sievi

Tuotantotyöntekijä (jalkine-

teollisuus), levytyökeskuksen 

käyttäjiä, särmääjä.

Lähde: Työministeriö

Kolme vuotta toiminut Joki-

laaksojen oratoriokuoro etsii 

riveihinsä uusia laulajia. Kuo-

ron syyskauden päätavoite on 

toteuttaa Suomi 90 vuotta -juh-

lan kunniaksi Sibelius-konsertti 

yhdessä Haapaveden kamarior-

kesterin kanssa. Teoksina kuul-

laan mm. Finlandia-hymni se-

kä Oma maa-kantaatti. Vuoden 

2008 päätavoitteena on valmis-

taa Händelin Messias-oratorio. 

Kuoroon pääsee mukaan osallis-

tumalla laulutestiin, joka järjes-

tetään ti 25.9. klo 18.00 Nivalan 

Saalastinsalissa.

Kuorossa on tällä hetkel-

lä noin 60 jäsentä ja kuoro on 

saanut toiminnastaan runsaasti 

myönteistä palautetta sekä kii-

tosta alueellamme harvemmin 

kuultujen merkittävien kirkko-

musiikkiteosten toteuttamisessa. 

Kuoron laulajat edustavat laajasti 

Kala- ja Pyhäjokilaaksojen kun-

tia, mukana on laulajia mm. Py-

häjärveltä, Haapajärveltä, Niva-

lasta, Ylivieskasta, Alavieskasta, 

Kalajoelta, Merijärveltä, Oulai-

sista, Haapavedeltä, Kärsämä-

eltä, Piippolasta ja Rantsilasta. 

Kuoron harjoituksia on järjestet-

ty Nivalassa, Haapavedellä sekä 

Ylivieskassa.

Kuoron ohjelmistossa on ollut 

mm. Armas Maasalon Jouluora-

torio, W.A.Mozartin Requem, 

Lauri Kilpiön Yö, myrsky ja täh-

ti, Buxtehuden kantaatteja sekä 

viime jouluna kuultu Rosenber-

gin jouluoratorio Den Heliga 

Natten. Kuoron solisteina ovat 

esiintyneet mm. Esa Ruuttunen, 

Johanna Rusanen, Anna-Mari 

Jurvelin, Laura Pyrrö, Tuomas 

Katajala, Aki Alamikkotervo. 

Kuoroa ovat valmentaneet Anu 

Rautio, Auli Kärkölä, Heikki Lii-

mola ja Veikko Kiver.

Ota rohkeasti yhteyttä pu-

heenjohtajaamme Sirpa Hannu-

laan ja tule mukaan innostumaan 

yhdessä laulamisesta.

Jokilaaksojen oratoriokuoro etsii laulajia
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Hyvät eväät -projektin on Suo-

men Kuluttajaliiton ja Rakennus-

liiton kaksivuotinen terveyden 

edistämisen kampanja. Suomen 

ensimmäiset eväsmiehet, kol-

me nuorta rakennusalan am-

mattilaista kiertävät eri puolilla 

maata rakennusalan ammattiop-

pilaitoksissa ja työpaikoilla  ker-

tomassa, miten työpäivän aika-

na syödä terveellisemmin: miten 

tehdä paremmat eväät ja miten 

tehdä kaupassa parempia elin-

tarvikevalintoja. Projektia var-

ten miehet ovat saaneet opetusta 

perusravitsemusasioista Suomen 

Kuluttajaliiton elintarvikeasian-

tuntijalta. Lisäksi he ovat saaneet 

koulutusta työterveyshuollosta, 

liikunnan merkityksestä terve-

ydelle sekä painonhallinnasta. 

Kampanja sai alkusysäyksen Ku-

luttajaliiton teettämästä nuorten 

rakennusmiesten ruuankäyttö-

selvityksestä, mistä kävi ilmi, että 

ongelmana ei ole epäterveelliset 

ruokavalinnat vaan työpäivän ai-

kainen syömättömyys.

Kampanja vastaa myös hyvin 

siihen ajankohtaiseen huoleen, 

joka on esitetty nuorten kunnon 

heikkenemisestä ja ylipainon 

lisääntymisestä.

Pohjois-Suomen 
Eväsmies
Kukin Eväsmies kiertää oman 

alueensa oppilaitoksissa ja 

työpaikoilla sekä "tiiminä" 

Uudellamaalla.  

Haukiputaalta kotoisin oleva 

kirvesmies Jarmo Salo on aloitta-

nut syyskuun alusta kiertämisen 

Pohjois-Suomen, Oulun ja Kai-

nuun alueella ammattioppilai-

toksissa, rakennusalan tapahtu-

missa ja  työpaikoilla  kertomassa 

"Hyvistä eväistä". 

Viime viikon maanantaina oli 

vuorossa Nivalan Ammattiopis-

to. Talonrakennus- ja LVI-alan 

opiskelijat neljässä eri ryhmässä 

saivatkin tärkeää tietoa, miten 

voi tehdä arjessa parempia ja 

terveellisempiä ruokavalintoja 

ja mitä merkitystä sillä on työs-

sä ja opiskelussa jaksamiselle. 

Hampurilaiselle ja pitsalle on 

olemassa vaihtoehtoja. Tämän 

päivän nuoret ovat tosin valistu-

neita ja heillä on tietoa terveelli-

sestä ruuasta, mutta miten saada 

tieto käytäntöön. Siinä on vielä 

valistuksen paikkaa. 

Jarmo Salon rento esitystyyli 

vetosi nuoriin. Kolmekymppisen 

nuoren miehen, rakennusalan 

ammattilaisen, olikin helppo lä-

hestyä nuoria. Hän on "katu-us-

kottava". Kommenttejakin tuli: 

"Mitä ite syöt?", "Olipa mukava 

oppitunti!"

Eväsmiesten lisäksi kampan-

jaan osallistuvat vahvasti elin-

tarvike- ja ravitsemusasiantun-

tija Annikka Marniemi Suomen 

Kuluttajaliitosta ja tiedotus-

asiantuntija Heikki Korhonen 

Rakennusliitosta.

Ritva Oja

Eväsmiesten hyvät eväät

Eväsmies Jarmo Salo sai nuorilta hyvän  vastaanoton rennolla ja  

iloisella esiintymistyylillä.

Mattilan palvelutalossa vietet-

tiin viime tiistaina elonkorjuu-

juhlaa leppoisissa tunnelmissa. 

Talon asukkaat hoitajineen oli-

vat kokoontuneet ruokasaliin 

runsaslukuisesti. Sali oli koris-

teltu jäkälistä ja puolukan oksis-

ta tehdyillä asetelmilla. Pöydillä 

paloivat tuikut.

Pirttirannan päiväkodista oli 

tullut joukko lapsia leikkimään 

ja laulamaan vanhusten iloksi. 

He esittivät hauskan "Omena" -

laulun ohjaajiensa johdolla. Yh-

teislaulu "Kalliolle kukkulalle" 

sujui oikein mallikkaasti. Mie-

liinpainuvia runoja esittivät Ee-

va-Liisa Joenväärä ja Sirkka Järvi. 

Kaija Jussilaisen esittämät runot 

oli kirjoitettu hauskalla Pohjois-

Suomen murteella humoristiseen 

sävyyn. Virkistävän elonkorjuu-

juhlan päätteeksi nautittiin ma-

koisat grillimakkarat.

Teksti ja kuvat: Ritva Oja

Elonkorjuujuhlat Mattilassa

(Vas.) Pirttirannan päiväkodin lapset esiintyivät leikkien ja 

laulaen.

Antti Pirttilahti toimi grillimestarina. Viihtyisässä ruokasalissa vietettiin yhteistä virkistävää juhlahetkeä.



6



7

KEITTIÖTKEITTIÖT
SISUSTUKSETSISUSTUKSET

SAUNATSAUNAT
KYLPYHUONEETKYLPYHUONEET

HUONEISTOTHUONEISTOT

* Arvomme kaikkien 
30.11.2007 mennessä yli 
3.500 € remonttitilauksen 

tehneiden kesken
vapaavalintaisen

unelmaloman kahdelle!
Arvo 1.400 €

Remontoimme!Remontoimme!

• RAHOITUS • KOTITALOUSVÄHENNYS
• LAATUREMONTTEJA VUODESTA 1990!

TALOT • KEITTIÖT • REMONTIT • PERUSTUKSET

Puutölli-edustajasi:
Jari Pasanen, 044 075 7675
jari.pasanen@puutolli.�

WWW.PUUTOLLI.FI

TILAA KOTISI REMONTTI JA VOITA

REMONTTILOMA
UNELMAKOHTEESSA KAHDELLE! *
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Päätin keskikoulun keväällä 1962.  

Pidin ns. välivuoden ja olin töissä 

Nivalan Osuuskaupassa.  Suoritin 

SOK:n toimihenkilötutkinnon 

eli sain pätevyyden SOK-laisen 

osuuskaupan myyjäksi.  Sitten 

etenin äitini viitoittamaa tietä.

Panin hakemukset Raahen, 

Oulun ja Kokkolan kauppaop-

pilaitoksiin.  Yleensä nivala-

laiset pitivät Raahea parhaana 

koulukaupunkina.  Olihan siellä 

opettajaseminaari ja Porvari- ja 

kauppakoulu.  Minut hyväksyt-

tiin Kokkolan kauppaoppilai-

tokseen.  Oli edessä muutto ensi 

kertaa kotoa pois, kauas vieraille 

maille.  No etäisyyttähän oli vain 

vajaa 100 kilometriä, joten ei ko-

vin kauas.  Oma huusholli joka 

tapauksessa oli edessä, oudossa 

ympäristössä.

Ensimmäisen asunnon han-

kinnassa avusti Kukin Aira, 

hänellä oli tuttuja Kokkolassa 

Kauppaopiston seuduilla.  Niinpä 

sain alivuokralaisasunnon oma-

kotitalon yläkerran huoneesta 

Lehmustieltä Kokkolasta.  Syys-

lukukausi alkoi ja lähdin Kok-

kolaan syyskuun eka päivänä ai-

kaisin aamulla kello 5 Mattilan 

Martin rekan kyydissä.  Samalla 

vietiin heteka Kokkolaan.  Hän 

myös osasi osoitteeseen, Leh-

mustielle.  Näin pääsin kämpil-

le.  Kämppäkaverini oli tyylikäs 

nuori herra, joka oli töissä Pu-

kumies Oy:llä myyjänä.  Hänen 

kanssaan en juuri seurustellut,  

aamuisin saatoimme pari sanaa 

vaihtaa.  Hän lähti aikaisin töi-

hinsä, ja iltaisin puleerasi itsensä 

ja lähti kaupungin iloihin.  Varsin 

menevä tyyppi.

Koulun käynti sujui syyslu-

kukauden tästä kämpästä käsin.  

Iltaisin keittelin teeveden katti-

lassa.  ”Keittimen” toisessa päässä 

oli vastus, joka upotettiin katti-

lassa olleeseen veteen ja töpseli 

seinään.  Vas-

taa siis nykyai-

kaista veden-

keitintä, jossa 

on kannu ja 

sen alla vastaa-

va sähkövastus.  

Söin iltaisin 

yleensä äidin 

laittamaa nisua 

ja teetä.  Päivi-

sin sai kou-

lun ruokalasta 

maksua vas-

taan maittavan 

aterian.  Käm-

pillä viihteenä 

oli vanha put-

kiradio, jon-

ka olin tuonut 

Nivalasta.  Sii-

tä ei kuulunut 

muuta, kuin 

keskipitkät aallot eli kulttuuripi-

toista asiaohjelmaa.  Ula-aallot-

kin olisivat olleet kuultavissa, jos 

olisi ollut oikea vastaanotin.

Joululoman olin töissä Nivalan 

Osuuskaupassa, kuinkas muuten.  

Se kului vuosi-inventaarioiden 

merkeissä.  Kevätlukukaudella 

vaihdoin kämppää.  Olin jo tu-

tustunut luokkatovereihini, jois-

ta muutama oli myös kämpän 

vaihtohommissa.  Niinpä lyöttäy-

dyimme yhteen Keskitalon Jor-

ma Sievistä, Haltian Kalevi Kan-

nuksesta ja minä.  Vuokrasimme 

kolmeen pekkaan omakotitalon 

yläkerrasta tilavan  huoneen Puu-

tarhakadulta.  Se oli kohtuullisen 

lähellä kauppaoppilaitosta.

Yhteiselomme sujui kohta-

laisen hyvin.  Kalevi oli vähän 

uskonnollisuuteen vivahtava, 

Jorma taas varsinainen kapak-

kahai, minä kokematon molem-

missa asioissa.  Jorma oli meistä 

vanhin ja myös vanhemmanoloi-

nen, vaikka ei hänkään ollut vie-

lä täysi-ikäinen.  Täysi-ikäraja oli 

tuolloin 21 vuotta, jolloin pääsi 

oikeasti anniskeluravintolaan si-

sälle.  Kertaisena iltana Jorma oli 

ystävineen lähdössä ravintolaan 

juhlimaan, lieneekö olleet kevät-

tenttien ajat.  Hän varasi kämpille 

koko korillisen nelosolutta.  Hän 

oli reilulla tuulella ja pyysi mi-

nutkin mukaan Kokkolan hu-

vielämään.  Yritimme vuoronpe-

rään kaikkiin kolmeen Kokkolan 

anniskeluravintolaan, joista jo-

kaisen ovella minulle näytettiin 

stop-merkkiä.  Olin alaikäinen 

ja myös sen näköinen ja oloi-

nen.  Ei mitään mahdollisuuksia 

päästä sisälle.  No Jorma sanoi, 

että mene sinä kämpille ja nauti 

sitä nelosolutta murheeseen.  Sen 

teinkin, muuta en muista.

Kesäloman olin töissä Nivalan 

Osuuskaupassa ja koulun käynti 

Kokkolassa jatkui syksyllä 1964.  

Syyslukukaudella tuli kämp-

päkaveriksi Eino Vuolteenaho 

Nivalasta.  Hän opiskeli samas-

sa oppilaitoksessa, mutta kaup-

pakoulun puolella.  Asuimme 

aivan kauppaoppilaitoksen naa-

purissa  omakotitalon yläkerrassa 

alivuokralaisena.  Vuokraisäntä 

oli erityisen innokas jalkapallon 

seuraaja, Kokkolan Palloveikot 

oli silloin hä-

nen silmäte-

ränsä.  Hän 

seurasi ottelut 

säännöllisesti, 

keskustelu siir-

tyi jatkuvasti 

jalkapalloon, 

muusta ei 

puhuttukaan.

K y l l ä s -

tyimme ja 

m u u t i m m e 

kevätlukukau-

deksi Tuomi-

tielle.  Yksi-

kerroksisesta 

omakotitalosta 

saimme yhtei-

sen huoneen 

asunnoksem-

me.  Yhteis-

elämä sujui 

hyvin.  Eino käytti peseytymiseen 

jotain klooripitoista ainetta, jo-

ten kloorin tuoksu oli mahtava.  

Talon isäntä oli loukannut käten-

sä vakavasti Outokummun teh-

taalla, hän oli sairaslomalla koko 

kevään.  Hänen vaimonsa hoiti 

mm. vuokra-asiat.  Sieltä jäi mie-

leen termi ”sihteeri” hoitaa nämä 

maksujutut.  

Innostuimme kirjoittamaan 

koko kouluajan muistiinpanot 

puhtaaksi kirjoituskoneella.  

Konekirjoitus kuului oppiainei-

siinkin, olin siinä muuten koulun 

paras.  Arvosana päästötodistuk-

sessa oli konekirjoituksesta täysi 

kymppi.  Einolla oli Adler-merk-

kinen matkakirjoituskone.  Isäni 

investoi minulle Imperial-merk-

kisen matkakoneen, jonka kävin 

lunastamassa Kokkolan Hankki-

jan konttorista.  Se on säilynyt va-

rastossa muinaismuistona ja on 

tallessa vieläkin.  Olin suorittanut 

jo osuuskaupassa Pellervo-seu-

ran kirjeopiston kautta konekir-

joituskurssin, opin silloin 10-sor-

mijärjestelmän perusteet.

Kävin viikoittain junalla Niva-

lassa viikonloput.  Keväällä 1964 

kevättenttien aikaan myöhästyin 

kerran junasta.  Lättähatun perä 

vain näkyi Kokkolan asemalla.  

Riemastuin tästä niin, että pää-

tin lähteä polkupyörällä Niva-

laan.  Matkaa oli sata kilometriä 

ja muutama tunti siinä vierähti.  

Olin kylläkin osan matkaa kuor-

ma-auton kyydissä lift ari-mat-

kustajana.  Näillä kotireissuilla 

äiti varusti minut vehnäpitkoilla 

seuraavaa viikkoa varten.  Olen-

kin sanonut myöhemmin, että 

söin silloin loppuelämäni tar-

peeksi nisua.  En sitä mielellään 

ole myöhemmin vieraspöydistä 

halunnut.

Oli meidän oppilaitoksessam-

me hyvä ruokalakin.  Emäntä lait-

toi oikein maukasta kotiruokaa.  

Erityisesti jauhelihamureke on 

jäänyt mieleeni.  Siellä sain päi-

vittäisen lämpimän aterian.  Jos-

kus se kuitenkin piti rahanpuut-

teen vuoksi jättää väliin.  Olin 

käyttänyt ruokarahani jotenkin 

muuten, omasta mielestäni var-

maan tähdellisempään asiaan.

Olin käynyt joskus aikaisem-

min isäni kanssa Kokkolassa, jos-

sa hän vei minut syömään Suntin 

varrella olevaan KPO:n ruokara-

vintolaan.  Siellä sain ensimmäi-

sen kerran maistaa ”kalopsia”.  

Ruokalaji on paistista tehty rus-

kea kastike (palapaisti, strogan-

off ).  Niinpä kävin myös tässä 

KPO:n ruokalassa aterioimassa 

monet kerrat.

Opiskelu vieraalla paikkakun-

nalla tapahtui mahdollisimman 

vähällä rahalla.  Vanhemmillani 

ei ollut varaa tuhlailuun.  Isäni 

otti opintojani varten kaksi lai-

naa: Henkivakuutusyhtiö Pohja 

myönsi 30.9.1963 viiden vuo-

den lainan, 360 markkaa. Vuo-

den 2006 rahassa summa vastaa 

633,31 euroa.   Se maksettiin pois 

kokonaan 9.8.1968.  Toinen lai-

na saatiin Nivalan Säästöpankis-

ta 12.10.1964, 1000 markkaa. Se 

taas on v. 2006 rahassa 1596,05 

euroa.

Pidin sinikantiseen ruutuvih-

koon lähes koko kauppaopiston 

ajan tarkkaa kirjanpitoa menois-

tani,  valitettavasti viimeinen eli 

kevätlukukausi 1965 jäi pitä-

mättä, joten kokonaiskuva jää 

vähän hämäräksi.  Seuraavassa 

autenttinen ote helmikuun 1964 

kirjanpidostani:

Syyslukukausitodistus ei ol-

lut häävi, keskiarvo 7,08.  Häm-

mästyttävää kyllä, Suomenkieli 

oli vain kuutonen.  Kirjanpito 

sen sijaan ei hämmästytä, vaik-

ka kuutonen olikin todistuksessa.  

Meillä oli kirjanpidon opettaja-

na entinen armeijan kapteeni.  

Opetus oli sen tyylistä myös, ellei 

asia mennyt perille hän pani ko-

ko porukan juoksemaan koulun 

ympäri.  Eivät asiat sillä tyylillä 

mene perille.  Kevätlukukaudel-

ta 1964 todistuksen keskiarvo oli 

7,17.  Muut olivat seiskoja, paitsi 

kielet kuutosia.  Käsiala, tekstaus 

ja konekirjoitus olivat yhdeksik-

köjä.  Syyslukukausi on mennyt 

vähän poskelleen, keskiarvo on 

pudonnut lukemaan 6,91.  Kuu-

tosia enimmäkseen, kauppakir-

jeenvaihto oli 8 ja konekirjoitus 

10.

Merkonomin tutkinto tu-

li kuitenkin suoritettua.  Sain 

Kokkolan Kauppaoppilaitoksen 

Kauppaopiston päästötodistuk-

sen nro 263, 26.5.1965.  Todis-

tuksen keskiarvo oli 7,31 (luokan 

keskiarvo 7,27).  Ainoat hankalat 

aineet olivat ruotsinkieli ja kir-

janpito, joista tuli päästötodis-

tukseen kuutonen.  Konekirjoitus 

oli ainoa kymppi.

Konekirjoituksesta annettiin 

erillinen todistus: 10 minuutin 

kirjoituskokeessa löin 2810 lyön-

tiä, joista viisi oli virhelyöntejä, 

joten nettotulokseksi tuli 2760 

lyöntiä.  Tämä on aika huima 

nopeus, 276 lyöntiä minuutis-

sa.  Konekirjoituksen opettaja 

oli sympaattinen Sirkka Kom-

si.  Tilasimme myöskin Merko-

nomiliitolta sormukset.  Minulle 

myönnettiin sormus nro 13/371 

25.5.1965, josta on olemassa eril-

linen dokumentti.  Sormusta olen 

pitänyt sormessani siitä lähtien ja 

on siinä edelleenkin.

Toisen vuoden lopulla teim-

me luokkaretken Helsinkiin.  

Nykyisin tätä varmaan kut-

suttaisiin ekskursiomatkaksi.  

Matikanopettaja oli valvojana.  

Matkustimme junalla, johon 

oli liitetty meidän käyttöömme 

retkeilyvaunu, jonka olimme 

vuokranneet koko reissun ajak-

si.  Retkeilyvaunussa oli kuuden 

hengen hytit.  Jokaisella oli laveri 

ja huopa.  Siinä matkustimme ja 

varsinkin menomatkalla meno 

oli aika villiä.  Osa oli hankkinut 

juotavia, myös minulla oli vod-

kapullo matkaeväänä.  Aamulla 

Helsingissä herättyämme olo oli 

luonnollisesti kohtuullisen kaa-

mea.  Ei auttanut, ylös vain ja 

suunnitellun ohjelman mukaan 

kaupungille.

Ensimmäisenä aamun ohjel-

maan kuului vierailu Arabian 

posliinitehtaalla, jossa teimme 

täyden tehdaskierroksen.  Teh-

taan tilat olivat kohtuulliset kuu-

mat ja meillä kestämistä.  Mie-

lenkiintoa kyllä riitti.  Näimme 

lautasten, kuppien, WC-altaiden 

ym. tehtaan silloisten tuotteiden 

valmistusvaiheet.  Iltapäivällä 

kävimme Suomen Kansallismu-

seossa. Myös eduskunnassa kä-

vimme seuraamassa täysistuntoa 

lehtereiltä.  Seuraavana yönä oli 

edessä paluumatka Kokkolaan 

samassa retkeilyvaunussa.  Se oli 

siis meidän käytössä koko reis-

sun ajan – kaksi yötä ja yksi päivä 

Helsingissä.

Olli Jaakola
olli.jaakola@pp.inet.fi 

Kauppaopissa Kokkolassa 1963-1965

Kirjoittaja opiskelun alussa 

Nivalan Osuuskaupan 

rautaosaston ”univormussa”

Merkonomi valmiina uusiin haasteisiin.

Rahanmuunnokset on tehty Suomen Pankin Rahamuseon laskurilla (http://www.rahamuseo.fi /

multi_laskuri.html).  Hieno paikka muuntaa vanhat markat nykypäivän valuuttaan.



9

Lukijan ajatuksia  

Nivalan ja Haapajärven luotta-

mus- ja virkamiesjohdolla on 

sellainen vauhti päällä, että on 

aiheellista yrittää löytää poljin-

ta, jolla vauhtia saataisiin vähän 

hiljennettyä. Vauhti on niin ko-

va, että metsähallituksen käynnin 

puolella ei ole vältytty. Lehtitie-

tojen mukaan em. johtajat ovat 

nyt jo käytännössä päättäneet 

uuden kunnan perustamisesta, 

vaikka valtuustot eivät ole vielä 

päättäneet edes neuvottelujen 

aloittamisesta. 

On selkeästi havaittavissa, että 

taktiikkana em. tahoilla on viedä 

kuntaliitosasia tiettyyn lopputu-

lokseen tyrmäystaktiikalla ja jopa 

tietoisesti epärehellisin keinoin.

En pidä reiluna ja rehellisenä 

sitä, että medialle joka käänteessä 

kerrotaan kuntaliitoksen ”naima-

rahoista”, mutta samalla jätetään 

kertomatta se, että uuden yhdis-

tyneen kunnan valtionosuudet 

jäävät yhdistymisen jälkeen mer-

kittävästi pienemmiksi kuin mi-

tä ne ovat jos kunnat jatkaisivat 

erillisinä. Eli kun ns. naimarahat 

näin tulee syödyksi, alueelle tulee 

valtiolta jatkossa pysyvästi entistä 

vähemmän rahaa kun sitä nytkin 

on jo liian vähän. Asia on niin 

merkittävä, että se olisi ehdotto-

masti tullut kertoa naimarahasta 

kertomisen yhteydessä.

Nivalassa veronmaksajille 

”metsässäkäynneistä”on jäänyt 

merkittävät pysyvät vahingot. 

Revon osakkeiden myyntiä mak-

setaan sähkönhinnassa pysyvästi, 

yhteisen palo- ja pelastuslaitok-

sen kustannukset ovat muuta-

massa vuodessa tuplaantuneet, 

”hukkaputkipäätös” toteutettu-

na nostaa jäteveden hintaa vii-

sinkertaisesti omassa puhdista-

movaihtoehdossa pysymiseen 

nähden jne. Vauhtisokeudessa 

on poukkoiltu sinne ja tänne. 

Liitosneuvotteluihin Kärsämäen 

kanssa noustiin puuhun takamus 

edellä. Nivalan - Haapajärven 

Seutukunnan peruspalvelukun-

tayhtymäneuvotteluihin mentiin 

isäntinä, ei neuvottelijana ja koh-

telu oli sen mukaista. Peruspalve-

lukuntayhtymä Kallioon mentiin 

housut kintuissa ja tulos näyttää 

sen mukaiselta, eikä säästöjä syn-

tyne. Jne.

Meillä ei ole kuntapolitiikas-

sa minkäänlaista tavoitteellista 

linjaa, ei selvää tavoitteellista 

suuntaa, vaan toimitaan tuu-

liviirin tavoin ja poukkoillaan 

ilman päämäärää sinne ja tän-

ne. Merkittäviäkään kaupungin 

valtuuston päätettäväksi tulevia 

asioita ei valmistella huolella ja 

asiantuntemuksella vaan esitetyt 

asiat halutaan viedä am. johtajien 

haluamaan päätökseen salaillen 

ja ilman päätöksistä aiheutuvien 

seuraamusten kertomista. Eten-

kin päätösten talousvaikutukset 

pyritään salaamaan mahdolli-

simman tarkoin. Jos nyt niitä on 

edes ymmärretty selvittää.

Nyt tapetilla olevassa kunta-

liitosasiassa tarvitaan aikataulun 

osalta aikalisä. Nyt esitetty aika-

taulu on ehdottomasti liian tiuk-

ka. Tyrmäystaktiikalla asiasta ei 

tule päättää. On selvitettävä tar-

koin liitoksen edut ja haitat sekä 

kuntatalouden, että kuntalaisten 

etujen näkökulmasta ja kerrotta-

va ne ymmärrettävästi selkokie-

lellä kuntien asukkaille. Tämän 

jälkeen on järjestettävä asiasta 

kansanäänestys. Kansanäänestys 

mm. sen takia, että valtuutetut ei-

vät ymmärrä ottaa selvää asioista 

vaan sokeasti päättävät sen mitä 

heille esitetään. Kansaäänestys 

myös sen takia, että siihen pe-

rustuva ratkaisu vähentää katke-

ruutta, jälkipuintia ja -puheita.

Kahvinjuoja ja
yön yli nukkuja

         

Tyrmäystaktiikalla uuteen kuntaan

Ensi maanantaina käynnistyy 

Uikko-viikko. Suosittu Uikko 

-päivä on mielenkiintoisen oh-

jelman ja loistavien tarjousten 

myötä ollut suosittu koko per-

heen tapahtuma, joka on vetänyt 

väkeä myös naapurikunnista. 

Nyt kuntosalin ja Liikuntakes-

kuksen laajennettujen palvelujen 

myötä Uikko–päivää on laajen-

nettu koko viikon mittaiseksi. 

Uikko–viikkoa vietetään syys-

kuun viimeisellä viikolla ma 24.9. 

– la 29.9.

Viikolla on ohjelmaa kaikille: 

Lapsille Uikko-peikon metsäs-

tystä, aikuisille Kuutamouintia, 

nuorille Vesidiscoa, hyvinvointi 

teemalla luentoja ja jumppia eri 

ryhmille. Lisäksi Sukellusseura 

Ahti järjestää mahdollisuuden 

kokeilla laitesukellusta ja uima-

seura Saukkojen toimintaan on 

avoimet ovet koko viikon. Uikko–

viikolla on kuntosalilla  ilmaiset 

tutustumisillat niin naisille kuin 

miehillekin sekä yrityksille oma 

fi rma-päivä jolloin yrityksillä on 

mahdollisuus tulla tutustumaan 

Uikon palveluihin kuntosalilla ja 

uimahallillakin.

Uikko-viikolla lapsille on vesi-

peuhuja ja Uikko-Peikon metsäs-

tyksessä on mainioita palkintoja. 

Lapset saavat myös tuoda oman 

vesilelun mukaan ke ja la lasten 

tapahtumiin. Uikko-viikko hui-

pentuu perinteiseen Vesiliuku-

mäkikisaan lauantaina, jolloin 

pelataan myös uppopallopeli se-

kä vauvat saavat oman aikansa 

terapia-altaassa.

Lauantaina Liikuntakeskus 

tarjoaa kahvit ja lapsille mehua 

sekä ilmapalloja. Lauantai on 

myös tarjous päivä, jolloin on 

syytä ladata kortit täytteen uin-

ti- ja kuntosalikäyntejä. Uikon 

syystarjoukset ovat voimassa 

vielä Uikko-viikon ajan.

Uikon kokoustiloissa on hyvä 

järjestää koulutus-, kokous tai 

muita tapahtumia maukkaiden 

tarjoilujen kera.

Liikuntakeskus kehittää pal-

velujaan ja valikoimaansa lii-

kunnalliseen hyvinvointiin yh-

teistyössä alan osaajien kanssa. 

Ennen vuodenvaihdetta pyritään 

lanseeraamaan ns. Klubi –tuote, 

tällöin ”klubi” asiakas voi käyt-

tää kaikkia Uikon palveluja yh-

dellä maksulla. Tästä tiedotetaan 

erikseen. Yhteistyö yritysten, 

kaupungin liikuntapalvelujen ja 

alan toimijoiden sekä asiakkai-

den kanssa, määrittelee paikka-

kunnan tarpeet johon pyrimme 

vastaamalla monipuolisella tar-

jonnalla. ”Voidaan siis sanoa että 

Uikko on yhä enemmän.”

Asiakkaat 
tyytyväisiä

Uikon 100 000. asiakas oli 

5.9.2007 Inkeri Linna Nivalasta. 

100 000. käyntikerta osui asiak-

kaalle joka oli menossa Uikon 

suosittuun kuntosalijumppaan.

Asiakkaita on Uikon teeman 

mukaisesti ollut vauvauimareis-

ta aina ikääntyvien vesijumppiin 

kuin kuntouimareista vesijuoksi-

joihin. Kuntosali on otettu kiitok-

sella vastaan; kaiken kaikkiaan 

käyntikertoja on ollut yli 4000, 

alkusyksystä salilla on hikoiltu 

hyvässä porukassa. Palaute on 

ollut positiivista ja tilaa riittää. 

Liikuntakeskus kuuntelee asiak-

kaita ja toteuttaa palveluja käyt-

täjien toiveiden mukaisesti.

Uikko-viikolla tapahtumia
jokaiselle päivälle
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Parhaat palvelut  

TELINEET, NOSTIMET, MAARAKEN-
NUSKONEET, PUMPUT, SIRKKELIT, 
MAANTIIVISTÄJÄT, HITSAUSLAITTEET, 
NAULAUSKALUSTO

JA PALJON MUUTA: CRAMO YLIVIESKA

POWERING YOUR BUSINESS

Ratakatu 22, Ylivieska
puh. 010 661 45 50
www.cramo.fi
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Päätoimittaja
Maritta Raudaskoski
Puh. 040-841 9213

Ilmoitusmyynti
Mika Moilanen
Puh. 040-416 8958

Kaarina Puusaari-Niemelä
Puh. 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

Kustantaja
Camlind Oy

Painopaikka
Pyhäjokiseudun Kirjapaino

Jakelu
Suorajakelu Korkiakoski
puh. 040-541 9767Jaetaan lauantaisin jokaiseen kotiin Nivalassa

Hinnat ilman arvonlisäveroa

Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

TYRNIÄ itse poimien 2,5 €/kg 
tai valmiiksi pomittuna 10 €/
kg. Puh. 040 7062457.

VOLVO 850 farm. vm. -97 aj. 
218 tkm, hp.8.500 €. Puh. 040 
8400093.

Kuistin TUPLAOVET, hinta 50 
€ sekä ulko-ovi hinta 50 €. 
Puh. 447751, 0400 396323.

Opel AstranTALVIRENGAS-
PAKETTI Nokia 185160-15 
ja kattoteline. Puh. 0400 
187210.

Lasten turvaistuin 3 
- 18 kg. Sopii Volvoon 
200/400/700/800/900/S40/
V 4 0 / C 7 0 / S 7 0 / V 7 0 / S 9 0 /
V90. Siisti. H. 70 €. Puh. 044 
2681116.

OMAKOTITALO Aittoperäl-
tä, valmistunut 1954. Hp. 
30.000/tarjous. Puh. 040 
5210897.

OMAKOTITONTTEJA 1,5 km 
keskustaan rauhalliselta pai-
kalta. Puh. 0400 589519.

JENKKIKAAPPI. Käytössä 3 
vuotta.  Uudenveroinen. Puh. 
044 2574199.

Vähän käytetyt keittiön KAA-
PIT (Puustelli), tiskipöytä, väli- 
ja ulko-ovia, sähköpattereita 
ym. Puh. 040-824 7380.

Muska 350 S VALSSIMYLLY. 
Traktorikäyttöinen, hyvä, ei 
käytetty happoa. Puh. 08-
446 317.

FORD Mondeo 1.6bens 1997 
153tkm 2 renk. hyvä kunto 
3800e. P. 041-5439858.

Ostetaan  

TOYOTA Corolla, ajokunt. 
Hinta alle 200 €. Ei tarvitse 
olla katsastettu. Puh. 0400 
284396.

OK-TALO keskustan läheisyy-
destä. Puh. 044 2652820.

 Lasten TUPLARATTAAT (ka-
pea malli) ja turvaistuin. Puh. 
0505873340

Vuokrattavana  

Lämmin AUTOTALLI 21 
m2. Kalliontie 6. Puh. 0400 
387851.

RIVITALOYKSIÖ. Nivalan 
kesk. 1h+kk, kylpyamme, 
varasto, p-kuivaushuone, 
autopaikka+lämmitys.
Uutta vast. Puh. 040 
5615797.

RT-YKSIÖ 38,5 m2. Urheilu-
tiellä. Puh. 040-503 6269.

Kodin kirpputori  

ILMOITA ILMAISEKSI
Nyt yksityishenkilöt voivat ilmoittaa Kodin kirpputorilla aivan ilmaiseksi. 

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

Ilmaisia ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse.

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

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

Kodin kirpputori  

00€€
Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

YSIKAKS' NIVALA RY
Kuntojalkapalloilu jatkuu sunnuntaisin klo 18.00. 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.

Internetissä: www.fc-92.sporttisaitti.com

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 

�

LYHTY r.y

Päiväkahvit tiistaisin klo 12-14 Pappilantiellä.
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Jos olet myynyt omaisuutta tappi-

olla, tappio on kokonaan vähen-

nyskelpoinen myyntivoitoista-

si. Myyntitappion voi vähentää 

myyntivuonna tai sitä seuraavi-

na kolmena vuotena saaduista 

myyntivoitoista. Myyntitappiota 

ei siis saa vähentää voitoista, jot-

ka ovat syntyneet aiempina vuo-

sina kuin tappiot. Myyntitappiota 

ei saa myöskään vähentää muis-

ta pääomatuloista, esimerkiksi 

pörssiyhtiöiden osingoista. 

Myyntitappion voi vähentää 

ainoastaan omista myyntivoi-

toistaan. Tappiota ei voi siirtää 

esimerkiksi puolisolle. Tappiot 

ovat siis henkilökohtaisia. 

Vähennyskelvottomia myyn-

titappioita ovat muun muassa 

tappiot tavanomaisen koti-ir-

taimiston myynnistä ja pienet 

luovutustappiot. Jos verovuonna 

luovutetun omaisuuden myynti-

hinnat ovat enintään 1000 euroa 

ja näiden luovutusten yhteenlas-

ketut hankintamenot enintään 

1000 euroa, ei tällaista pientä 

myyntitappiota saa vähentää. 

Georg Rosbäck, veronmaksajat 

Myyntitappion voi vähentää
vain omista myyntivoitoistaan
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