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Nimipäivät  

Sunnuntai  
30.9.2007

KalenteriLukijan ajatuksia  

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Jo ennen poikien avioitumista oli 

Vappu kehottanut poikia raken-

tamaan lisätilaa asuinrakennuk-

seen. Sen pojat nyt tekivätkin. 

Mutta vastoin äitinsä neuvoa 

he rakensivatkin kokonaan uu-

den talon ja tekivät sen aivan eri 

paikkaan. Se salvettiin nyt laa-

kean kallion päälle, tosin lähelle 

entistä. Uuteen taloon tehtiin: 

tupa, neljä kammaria ja porstua, 

joten siitä tuli huomattavasti 

entistä suurempi. Tupaan muu-

rattiin savupiippu, nurkkatakka 

ja uuni. Kammareihinkin tuli 

uunilämmitys. 

Näin uusi aika koitti tänne näl-

käänkuolleen Mannan ja kerjäten 

eläneen Vapun ja poikien nyt jo 

varakkaaseen taloon. Mikäpäs 

oli poikien naidessa, kun tulijoi-

ta, talon tyttäriäkin, oli tarjolla 

yllin kyllin.

Perheiden kasvaessa veljek-

siin iski uusi raivausinto. Pitkää 

päivää heiluivat kuokat. Kannot 

nousivat ja sitkeä turve kääntyi. 

Uusia ojia kaivettiin ja kantolä-

jät kasvoi niiden päälle. Talvella 

kannot ajettiin liiterin eteen ja 

kevätkorvalla niistä pienittiin 

polttopuita. Vielä myöhään syk-

syllä, jos maa pysyi sulana, kai-

vettiin seuraavan kesän kuokok-

sella tarvittavia ojia.

Miesten kesäpäivät kuluivat 

kuokkamaalla. Mutta sunnun-

taina he vaimojensa kanssa ihai-

livat vihreää orasta tai kypsyvää 

viljaa. Näin he saivat täysin rin-

noin nauttia työnsä siunauksesta 

ja katsella puiden välistä siintä-

vän Vähäjärven pintaa. Mukavaa 

sinne oli soutaa vaimon kera ko-

kemaan järvessä olevia pyydyk-

siään. Usein sieltä palattiinkin 

melkoisen kalanipun kera. 

Talvella he veivät jyviä myl-

lyyn, jo hevoskuormin. Pelto-

hehtaarien myötä lisääntyi kar-

ja, se tarvitsi suurusta. Veljesten 

piti myös rakentaa karjan kokoa 

vastaava navetta. Rytkyltä he 

ostivat ja hevosillaan vedättivät 

rakennuspuut. Pappa muisteli 

suurimpien tukkien maksaneen 

50 penniä kappale. Pienemmät 

saatiin halvemmalla. 

Tukeista he veistivät seinä-

hirsiä ja salvoivat uuden nave-

tan. Heidän asuessa vielä yhteis-

taloutta oli lehmiä kytkyeellä 

seitsemäntoista. Karsinoissa oli 

vasikoita ja mulleja. Lampaita-

kin määkyi kaksikymmentä ja 

tallissa oli kolme hevosta. Nyt 

vauraasta Tinkilästä ei puuttunut 

enää mitään. Mielestään heillä oli 

jo kaikkea. Monet kulkijat saivat 

aterian heidän pöydästään.

Tukinuittajia oli keväisin 

kortteerimiehenä Tinkilässä. 

Korvauksena he saivat miehiltä 

viisitoista penniä aterialta. Kort-

teerimiehiä saattoi joskus olla 

kymmenittäin.

Kaksikymmentäviisi hehtaaria 

arveli pappa heidän peltoa kuok-

kineen, kun he yhteistaloudessa 

asuivat. 

Yhdeksänkymmentävuotiaa-

na kuoli Vappu. Hänen elämän-

sä oli vasta vanhana sitä, mitä 

me kaikki elämältä toivomme. 

Hän koki eläissään kaiken sen, 

mitä suomalaisen korpiraivaa-

jan elämä ankarimmillaan voi 

olla. Ehkä taivaan Isän tahtona 

oli näyttää Tinkilän pojille lapse-

na koetun kurjuuden kautta tie-

tä omaan valtakuntaansa, koska 

miehen ikään ehtiessään he saivat 

parannuksen armon. 

Kirjoittaessani tätä tarinaa 

olen keroja. Tinkilän veljeksistä 

vanhimmaksi elänyt Felixkin jo 

kuollut. Yhdeksänkymmentä-

kaksi vuotiaana hänen matkan-

sa päättyi. Hänen kuolemastaan 

on kulunut jo pian viisikymmen-

tä vuotta.

Kirjoittaessani tätä isoisäni 

kertomaa elämäntarinaa, on tu-

kenani ollut myös serkkuni teke-

mässä muistiinpanoja. Mielestä-

ni tarinaa on syytä vielä vähän 

jatkaa ja kertoa Tinkilän talosta 

laajalti tunnettuna seurapaikka-

na. Sen lähteenä ovat jo omat 

muistikuvani.

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

Kuten on jo mainittu, veljekset 

olivat aikamiehiä, kun Laestadi-

olaisuus saavutti Nivala. Vuosien 

1890-93 välisenä aikana tekivät 

veljekset parannuksen. Heidän 

äitinsä Vappu ei suostunut vil-

liopin kannattajaksi, vaan pysyi 

kirkkouskovaisena. Kun veljekset 

uskoon tultuaan alkoivat pitää 

kotonaan seuroja, tuli Tinkilän 

talosta tunnettu seurapaikka. Tuo 

äidin asenne Laestadiolaisuuteen 

aiheutti aluksi paljon harmeja.

Seuraava tapahtuma sattui lä-

hellä vuosisadan vaihdetta. Seu-

rojen taas kerran alettua, meni 

Vappu kylänmiesten puheille. 

Hetken kuluttua nämä tulivat-

kin sinne kirkkoherra muka-

naan. Papin tullessa syntyi seu-

raavanlainen välikohtaus. Pappi 

asteli pöydänpäähän ja kirkkola-

kiin soveltumattomat seurat hän 

määräsi lopetettavaksi. Silloin 

Matti, veljeksistä nuorin kiih-

tyi, tarrasi pappia kauluksesta ja 

tyyräsi häntä ulos. Mutta Jussin 

varoitus:

- Matti... elä mene lihan kii-

vauteen! sai hänet rauhoittu-

maan. Kun saarnaaja vetosi raa-

matun  teksteihin, niin pappi 

antoi luvan jatkaa seuroja. 

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

Seuroja pidettiin Tinkilässä 

usein. Kun veljekset vielä avioi-

duttuaankin asuivat yhteistalo-

utta, se loi jännitystä minijöiden 

kesken. Siksi seuroja pidettiinkin 

niin monena iltana peräkkäin, 

että miniät olivat kaulakkain. 

Kaksi vuosikymmentä tämä 

keskinäinen rakkaus kesti ilman 

häiriöitä.

Kolmannen vuosikymmenen 

alettua tuli uskon jakautuminen 

eriseuroihin, sotkemaan veljes-

ten välejä. Nuorimman veljen 

poika ja vaimo liittyivät pikkuesi-

koisuuteen. Jussi ja Felix vaimoi-

neen pysyivät uskossaan vakaina.  

Veljesten väleissäkin tämä näkyi, 

sillä maat jaettiin nyt kolmeen 

osaan. Felix ja Matti rakensi myös 

oman talon. Näin jokainen perhe 

alkoi elää omaa elämäänsä. 

Myös seurakäytäntö muuttui. 

Niitä pidettiin kuten ennenkin, 

mutta Matin talossa oli vaan eri 

saarnaajat ja sanankuulijatkin. 

Siitä kun omat muistikuvani al-

kaa, oli menossa vuosisatamme 

neljäs vuosikymmen. Muistan 

miten naiset, joskus miehetkin 

hyppivät ja kiittivät Jeesusta, 

kun evankeliumi vapautti heidät 

syntikuormasta. Näistä kiittäjistä 

jäi mieleeni Seppälän Miina, joka 

usein huudahti:

-Kiittäisin Jeesusta vaikka lä-

pi yön!

Kylässä oli myös miehiä, joille 

seuratuvassa kuului erilaisia teh-

täviä. Mainittakoon niistä eräitä. 

Tekstin lukija istui pöydän taka-

na saarnaajan vieressä ja veisuri 

hänen lähellään. Tekstin lukivat 

Tinkilässä usein Hakolan Matti, 

Ruiskun Kusti, Alamaan Antti 

ja Kastarin Antti. Veisurina oli 

Kuusiston Leunu ja Hakolan 

Matti. Oli myös joomiehet, jot-

ka tarkasti kuuntelivat tekstin se-

litystä ja sanoivat aina hyväksy-

vän sanansa siitä: joo...niin se on! 

Virkaa hoiti Koivuniemen Väinö, 

Viitalan Antti, Rantalan Joonas 

ja Tinkilän Felix. Mikäli tarvitsi, 

Felix käytti moitteenkin sanaa.

Seurakuntamme kirkkoherra 

oli tehnyt parannuksen, mutta 

hengen erottamisen lahjaa hä-

nellä ei ollut. Seuroissa pappa 

häntä usein neuvoi, keskeyttäen 

hänen puheensa. Tuo äksy pappi 

kuunteli neuvot aina suuttumat-

ta, ja myönsi:

-Varmaan se niin on, kun pap-

pa sanoo.

Tuona aikana kävi epäuskoi-

setkin seuroissa. Joskus heitä 

saattoi olla enemmistö. Puhujien 

tapana seurojen päätyttyä oli pu-

hutella epäuskoisia. He menivät 

väkijoukkoon, tervehtivät heitä 

ja kysyivät:

-Ollaanko sitä uskomassa?

Kun tuli kielteinen vastaus al-

koi henkilökohtainen puhuttelu. 

Monet tekivätkin parannuksen 

ja säilyivät uskomassa elämänsä 

loppuun saakka.

Silloin seuroihin ei tultu au-

toilla, vaan jalkaisin, hevosella 

tai polkupyörällä. Silti seuravä-

keä saattoi tulla toisiltakin kyliltä. 

Perinteiselle seurojen pidolle ei 

Tinkilässä enää ole jatkajia. Isä-

ni ja äitini jatkoivat perinnettä 

kuusikymmentä luvun lopulle 

ja lähinaapurimme Saukot, lähes 

nykypäiviin asti.

Sero

Tinkilän veljekset

Nivala on ollut sähköistymi-

sen yksi edelläkäviöistä koko  

maakunnassa. Tosiasia on, et-

tä moniin etelämpänä oleviin 

kuntiin on saatu sähkö paljon 

myöhemmin. 

Tiedossani ei ole ne tekijät 

jotka aikanaan vaikuttivat  Ni-

valan sähköistämiseen myöntei-

sestii. Ilmeisesti paikkakunnalla 

on ollut tarmokkaita henkilöitä, 

jotka ovat myötävaikuttaneet sii-

hen, että nivalalaiset  saivat suo-

rittaa askareitaan sähkövalojen 

loisteessa jo 1920-luvulta alka-

en. Korpelan Voima Kannuksesta 

tänne alussa sähköä toimitti usei-

den vuosikymmenien ajan. Sota-

vuosina sähkökatkokset ovat ol-

leet tavallisia. Sillä valtio tarvitsi 

silloin energian käyttöönsä. Yksi-

tyistaloudet saivat selvitä sähkön 

puutteesta omin avuin.

Viime aikoina on eri maa-

kunnissa koettu rajuilmojen 

takia useita sähkökatkoksia. Ne 

ovat kestäneet jopa useita vuo-

rokausia. Luonnonvoimien ai-

heuttamat  sähkökatkokset  ovat 

osoittaneet, miten haavoittuva 

yhteiskuntamme on. Nykyisin-

hän lähes kaikki tomii sähköllä. 

Siksi lyhytkin sähkökatkos saa 

aikaan monenlaista häiriötä. Ju-

naliikenne pysähtyy, kun tieto-

koneet eivät toimi. Junien ohja-

usjärjelmät pettävät.. Kauppojen 

ja pankkien kassakoneita ei voi 

käyttää.. Hissit jäävät jumiin, jne. 

Luetteloa voisi jatkaa...

"Vanhaan hyvään" aikaan 

kaikki oli toisin. Vaikka sähkö-

valot olivat lähes joka talossa 

ja torpassa, niin sähkölaitteita 

oli vähän. Puhelin oli harvinai-

nen monessa isossakin kylässä. 

Osuuskaupat ja  -liikkeet, yksi-

tyiskaupat  olivat ensimmäisiä, 

joissa oli käytössä puhelin. Mo-

nessakaan yksityiskodissa ei pu-

helinta ollut. Ei ollut myöskään 

sähkökirjoituskoneita, tietoko-

neista puhumattakaan. Radio-

kin oli harvinainen. Televisiosta 

ei osattu uneksiakaan.

Unohtumattomana on mielee-

ni jäänyt se päivä, jolloin ensim-

mäinen radio ilmestyi lapsuuko-

tiini. Silloin oli talvi. Luultavasti 

elettiiin maaliskuun puolenvä-

lin aikaa. Kun iso pahvilaatik-

ko avattiin ja esiin nousi radio. 

Se oli kossille juhlallinen hetki.  

Tuntui kuin olisi ollut juhlapäivä. 

Radio Asa -merkkinen laatikko-

malli. Sen koko oli pituus (suun-

nilleen) 45, leveys ehkä 25  sekä  

korkeus  20 sm. Aaltopituuksia 

oli kolme. Pitkät, keskipitkät ja 

lyhyet. Lahden ja Oulun  asemi-

en kuuluvuus oli paras. Radios-

ta kuunneltiin  pääasiassa uuti-

set sekä aamu- ja iltahartaudet. 

Niiden  lisäksi joku asiaohjelma. 

Silloin tällöin olin talvi - iltoina 

yksin kotona. Käytin tilaisuutta 

hyväkseni ja “ veivasin” kanavan 

valinta nappulaa.  Sieltä kuului 

ihmeellisiä ääniä! Ohjelmaa tu-

li monilla kielillä. Ja sekös oli 

kossista jännää! Mielikuvitus sai  

liikkuma-alaa. Veivasin valin-

tanappulaa eri aaltopituuksille. 

Samalla ajattelen millaisia olivat 

ne puhujat ja laulajat, joiden ää-

niä radiosta kuului. Yksinäiset 

hetket  Asan äärellä rikastuttivat 

kummasti kossin yksinäistä talvi-

iltaa. Niitä hetkiä on ilo muistella 

nyt vuosikymmenien jälkeen. 

 Johannes 

ASA-radio

Kun sai Nivalan työkkärin kautta 

työn alkoi elämä tuntua kivalta. 

Mutta se oli toiveajattelua, sillä 

kun työnantaja olisi halunnut, 

että työsuhdetta jatkettaisiin, sil-

loin työkkäri säikähti ja ilmoit-

ti että se on mahdotonta, ei ole 

rahaa!?

No sitten tuli kahden päivän 

kuluttua postissa lappu, että pitää 

mennä jollekin tyhjänpäiväisel-

le kurssille. Ei oikein mahdu jär-

keen tällainen ajattelu, että työl-

listämiseen ei ole rahaa, mutta 

joutavan päiväisiin kursseihin, 

jossa luennoitsijat tulevat jostain 

kaukaa (eivät ilmatteeksi) tällai-

seen kyllä löytyy rahaa.

Sitten olisi mahdollisuus työ 

ja opiskelu samalla eli oppisopi-

mus. Sitä ehdotettiin ja jälleen 

työkkärissä säikähdettiin, ei taas-

kaan muka löydy rahaa!!!???. Jo 

on P...

Kysymys? Mihin kummaan 

Nivalan työkkäri tuhlaa valtion 

myöntämät rahat kun olemme 

vasta syyskuussa ja työkkäri on 

peeaa??!!

Hyvät Nivalan päättäjät, herät-

kää jo, sillä tällaisella systeemillä 

tämä pitäjä ei tule ainakaan ke-

hittymään. Olemme kuulleet, et-

tä muualla työvoimatoimistoilla 

on positiivinen asenne työttömiä 

kohtaan, silloinkin kun työttö-

millä on mahdollisuus työllistyä 

tai saada työ oppisopimuksella. 

Olisiko jo aika vaihtaa positiivi-

sesti ajattelevat henkilöt negatii-

visten tilalle niin olisi rahaa ja 

homma pelaisi täälläkin.

Työkkärin nettisivulla on il-

moitus, työnantajakampanja 

17-28.9. "Kaikki työvoiman haun 

keinot käyttöön", mutta täällä ei 

tiedosteta.

Emme kuulu sisäpiiriin

Vain sisäpiirikö?

Sunnuntai: Sirja, Sorja

Maanantai: Rauno, Rainer, Rai-

ne, Raino

Tiistai: Valio

Keskiviikko: Raimo

Torstai: Saija, Saila

Perjantai: Inkeri, Inka

Lauantai: Pinja, Minttu

Aika on suuri opettaja, mutta 

valitettavasti se tappaa kaikki 

oppilaansa.

Hectoe Berlioz

Herralla on istuimensa 

taivaissa,

ja hänen valtansa alla on kaikki 

maa.

Ylistäkää Herraa, te hänen 

enkelinsä,

te voimalliset sankarit,

jotka hänen sanansa kuulette

ja hänen käskynsä täytätte.

Ylistäkää Herraa, te taivaan 

joukot,

kaikki hänen palvelijansa,

jotka hänen tahtonsa täytätte.

Ylistäkää Herraa, te hänen 

luotunsa

kaikkialla hänen 

valtakunnassaan.

Ylistä Herraa, minun sieluni!

Ps. Ps. 103: 19-22 

1. Kumpi on pitempi, Edvin 

Laineen vai Rauni Mollbergin 

ohjaama Tuntematon sotilas?

2. Kenen kuuluisan näyttelijät-

tären muistomerkki on nimel-

tään Esirippu?

3. Minkä eläimen mukaan 

Tampereen pääkirjastoraken-

nus on saanut nimensä?

4. Mikä oli viimeinen hyö-

dyke, joka vapautui Suo-

messa viime sotien jälkeen 

säännöstelystä?

5. Kenen nimimerkkejä olivat 

Lautamies ja Veljenpoika?

Vastaukset sivulla 4
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Viime viikon perjantaina tuli ku-

luneeksi sata vuotta opetusneu-

vos Kerttu Saalastin syntymästä. 

Juhlapävä alkoi kunniakäynnillä 

Saalastin sukuhaudalla. Omais-

ten seppeleenlaskun jälkeen pää-

ministeri Matti Vanhanen laski 

Pohjois-Pohjanmaan piirijärjes-

tön seppeleen yhdessä Pohjois-

Pohjanmaan piirisihteeri Minna 

Siiran  ja toiminnanjohtaja Mik-

ko Ruokolan kanssa.

Pääministerin päivä jatkui 

juhlaseminaarilla Nitekissä. Se-

minaarin avasi kaupunginjohtaja 

Pasi Marjakangas. Avauspuheen-

vuoron käytti Oulun Eteläisen 

instituutin johtaja Eeli Kokko. 

Puheenvuorossaan hän luonneh-

ti opetusneuvos Kerttu Saalastin 

elämäntyötä.

 - Hän kävi oppikoulunsa 

Oulun Suomalaisessa yhteis-

koulussa ja pääsi ylioppilaaksi 

vuonna 1927 ja valmistui agro-

nomiksi Helsingin yliopistosta 

1936. Kansanedustajaksi hänet 

valittiin vuonna 1948, jossa teh-

tävässä hän jatkoi yhtä kautta 

lukuun ottamatta vuoden 1970 

vaaleihin saakka. Opetusminis-

terinä hän toimi Urho Kekkosen 

ja V.J. Sukselaisen hallituksissa 

vuosina 1954 - 1957. Hänellä oli 

tärkeä rooli perustettaessa Oulun 

yliopistoa, jonka perustamisasia-

kirjan hän Sukselaisen hallituk-

sen opetusministerinä allekirjoit-

ti yhdessä presidentiksi nousseen 

Urho Kekkosen kanssa. Oulun 

yliopiston kunniatohtoriksi hä-

net promovoitiin vuonna 1972. 

Opetusneuvoksen arvonimen 

hän oli saanut vuonna 1969.

-Kerttu Saalastille oli tärkeää 

aluepolitiikka, erityisesti yliopis-

ton saaminen Pohjois-Suomeen, 

mikä toteutuikin vuonna 1958. 

Kerttu Saalasti säätiö on perus-

tettu vuonna 2000. Säätiön teh-

tävänä on tukea yliopiston uusin-

ta alueyksikköä, Oulun Eteläisen 

instituuttia, jakamalla apurahoja 

alueelle tehtäviin opinnäytetöi-

hin ja korkeakoulujen tutkimus- 

ja kehittämistoimintaan.

Pääministeri Matti Vanhasen 

seminaaripuheenvuoron aihee-

na oli "Koulutus - tulevaisuu-

den tekijä". Hän aloitti pienellä 

historiakatsauksella: 

 - Kerttu Saalasti oli Vieno 

Simosen jälkeen vasta toinen 

nainen, jonka oma puolueeni 

kelpuutti ministeriksi, vieläpä 

erittäin vastuulliselle opetusmi-

nisterin paikalle Urho Kekkosen 

viidenteen hallitukseen vuonna 

1954. Kerttu Saalastiin liittyy 

myös henkilökohtaisia muisto-

ja. Olimme 1970-luvulla samaan 

aikan keskustan puoluevaltuus-

kunnan jäseniä. Hän oli aktiivi-

nen, käytti puheenvuoroja ja ky-

seli kiinnostuneena myös meidän 

nuorten näkemyksiä, taisipa vielä 

rohkaista tuomaan niitä esille. Se 

oli sukupolvien välistä vuorovai-

kutusta parhaimmillaan.

- Tämän historian valossa ar-

vostan suuresti mahdollisuutta 

pohtia koulutuksen, erityisesti 

korkeimman koulutuksen alu-

eellista merkitystä. Voimme olla 

ylpeitä suomalaisen koulutuspo-

litiikan tähänastisista saavutuk-

sista. Pisa-tutkimuksen kärkisi-

joista täytyy pitää kiini. Samalla 

meidän on ratkaistava erittäin 

haastava kysymys: miten uudis-

tamme koulutusjärjestelmääm-

me ikäluokkien pienentyessä 

niin, että Suomi ja suomalaiset 

menestyvät myös tämän vuositu-

hannen olosuhteissa, kun ajatuk-

set, ihmiset, pääomat ja tavarat 

kulkevat vapaasti rajojen yli.

- Suomalaisen koulutuksen 

kehittämisessä keskeisenä ta-

voitteena on ollut ja on edel-

leen koulutuksellinen tasa-arvo, 

koulutuksen saavutettavuus ja 

väestöltään pienen maan lahjak-

kuusreservien tehokas ja tarkoi-

tuksenmukainen käyttö. Oulun 

yliopiston alueellista vaikutta-

vuutta ei voi väheksyä. Yliopis-

totutkinnon suorittaneet ovat 

myös jääneet alueen työelämän 

palvelukseen. Yliopistosta vuon-

na 2006 valmistuneista sijoittui 

Ouluun ja Oulun seudulle 60 % ja 

laajemmin Pohjois-Suomeen 73 

%. Kerttu Saalasti on ollut aika-

naan luomassa Oulun yliopistoa, 

josta tuli menestystarina.

 Saalasti korosti usein perin-

teiden merkitystä. Uskon kui-

tenkin, että kun puhe on Poh-

jois-Suomen omasta yliopistosta, 

niin perinteiden kunnioittamisen 

rinnalla tulee olla rohkeutta kur-

kottaa myös tulevaisuuteen, Van-

hanen sanoi puheessaan.

Oulun yliopisto 
täyttää 50 vuotta 
ensi vuonna

Oulun yliopiston rehtori Lauri 

Lajunen korosti  omassa puheen-

vuorossaan Oulun yliopiston alu-

eellisen toiminnan merkitystä 

koko Pohjois-Suomen kehityk-

selle. Hän loi katsauksen yliopis-

ton perustamisen vaiheisiin:

 -Jo vuonna 1905 professori 

Yrjö Jooseppi Wichmann esitti 

ensimmäisen ajatuksen toisesta 

yliopistosta Suomeen ja sen pai-

kaksi Oulua tai Kuopiota. Vuon-

na 1949 professori Pentti Kaite-

ra esitti teknillis-taloudellisen 

tutkimuslaitoksen perustamista 

Pohjois-Suomeen ja hänen esi-

tyksensä pohjalta perustettiin-

kin tutkimussäätiö. Kesäyliopis-

totoiminta aloitti vuonna 1951. 

Seuraava vaihe oli, kun silloinen 

opetusministeri Kerttu Saalastin 

esittelystä presidentti Urho Kek-

konen allekirjoitti esityksen laik-

si Oulun yliopistosta lokakuussa 

1957. Laki Oulun yliopistosta tuli 

voimaan 1.8.1958. Ensi vuonna 

vietetään siis yliopiston 50-vuo-

tisjuhlia. Oulun yliopiston perus-

taminen aloitti uuden aikakau-

den korkeimman hengenviljelyn 

saralla Suomessa. Siitä alkoi yli-

opistolaitoksen sekä maantieteel-

linen että määrällinen laajenemi-

nen, Lajunen sanoi.

- Kerttu Saalasti oli laaja-alai-

nen  poliitikko, jonka ajattelu läh-

ti liikkeelle ihmisestä, luonnehti 

Saalastin elämäkertaa kirjoittava 

tohtori Tytti Isohookana-Asun-

maa. Monet pitävät häntä kon-

servatiivisena oikeistolaisena, 

mutta hän oli monessa suhteessa 

edistysmielinen. Koulu- ja sivis-

tysasiat olivat hänelle ykkösasia. 

Saalasti katsoi edustavansa en-

nen muuta maaseudun naista. 

Harvoihin maalaisliiton naisiin 

lukeutuvana ja hyvin sanavalmii-

na naisena hänet valittiin Helsin-

gissä nopeasti valtakunnallisiin 

luottamustehtäviin. Hän katsoi 

läpi elämän olevansa velvollinen 

kannustamaan naisia yhteis-

kunnalliseen vaikuttamiseen. 

Saalastin kasvu vauraassa maa-

laistalossa monilapsisen perheen 

keskellä ja erilaisten ihmisten 

ympäröimänä muovasi hänen 

kasvatuksellisia periaatteita. Hän 

korosti kodin suurta merkitystä 

lapsen kasvatustyössä ja muistut-

ti, ettei kasvatuksesta saa tehdä 

liian monimutkaista

.- Hän oli myös kiistatta yksi 

valtakunnallisen aluepolitiikan 

esiin nostaja. Maatalous sekä 

koulutus- ja sivistyskysymykset 

olivat Kerttu Saalastin poliittisen 

uran keskeisia teemoja. Saalastin 

työ Oulun yliopiston perustami-

sessa on laajalti tunnettu. Hänen 

sormenjälkensä näkyvätkin mo-

nen ammatillisen koulun perus-

tamisessa. Läheisin esimerkki on 

Nivalan Kotiteollisuuskoulu.

 -Täytyy ihmetellä, mis-

tä hänellä riitti energiaa tähän 

kaikkeen. Koko kansanedusta-

jauran ajan hän oli leski ja vii-

den lapsen äiti, tilan emäntä ja 

isäntä yhtä aikaa, muistuttaa 

Isohookana-Asunmaa.

Mecanovalla ja 
Oulaisissa
Seminaarin jälkeen pääministeri 

Vanhasen ohjelmassa oli Meca-

novan teollisuushallin laajennus-

osan vihkiäistilaisuus. Kiireisen 

päivän päätteeksi hän ehti olla 

vielä noin tunnin verran kes-

kustan järjestöväen tavattavissa 

Oulaisten terveydenhoito-oppi-

laitoksessa. Auditorioon "Pää-

ministerin kyselytunnille"oli 

kokoontunut runsaslukuisesti 

alueen järjestöväkeä. Alustuk-

sena keskustelulle pääministeri 

Vanhanen loi lyhyen katsauksen 

päivänpoliittisiin kysymyksiin. 

Hän mainitsi puheessaan, että 

kuntataloudet ovat kohtalaises-

sa kunnossa, mutta kustannuksia 

on saatava edelleen kuriin, vaikka 

eletään noususuhdanteen aikaa. 

Paras-hanke on edennyt ripeäs-

ti, mutta julkisella sektorilla tu-

lee olemaan edelleen haasteita, 

työntekijöiden eläköitymisen 

vuoksi. Kuntaliitosasiassa hä-

nen mielestään ei saada hyviä 

tuloksia pakkoliitoksilla eikä 

kaavamaisilla ratkaisuilla. Pe-

rusturvauudituksessa nostetta-

va heikoimmassa asemassa olevia 

ja työn vastaanottamisesta tehdä 

kannattavaa, niin että koko jär-

jestelmästä tulisi  kannustavam-

pi. Lisäksi hän otti vielä esille 

energiankulutuksen: fossiilisten 

polttoaineiden kulutusta vä-

hennettävä ja biopolttoaineiden 

käyttöä lisättävä. Pääministerin 

mielestä tällä vaalikaudella on 

paremmat edellytykset onnistua 

uudistuksissa mitä edellisellä. 

Tämänhetkisten hallituskump-

paneiden kanssa työskentely on 

sujunut kitkatta.

 Alustuksen jälkeen yleisöllä 

oli mahdollisuus esittää kysy-

myksiä pääministerille. Kuulijoi-

ta kiinnosti, mitä mieltä ministe-

ri on terveyskeskusten lääkäri- ja 

hoitajapulasta, ns. työperäisestä 

maahanmuutosta  sekä tietysti 

kuntaliitosasiasta. Näihin kysy-

myksiin pääministerillä oli selke-

ät vastaukset: -Perusterveyden-

huollossa hoitajien määrä tulee 

lisääntymään ja terveyskeskuk-

sissa on jatkossakin pakko käyt-

tää keikkalääkäreitä, työperäistä 

maahanmuuttoa lisättävä ja luo-

tava pysyviä työpaikkoja, jolloin 

maahanmuutajien kotoutuminen 

paranee. 

Tiukasta aikataulusta huo-

limatta pääministeri vaikut-

ti hyväntuuliselta ja vapautu-

neemmalta kuin tv-kameroiden 

edessä. "Kyselytunnin" päätteeksi 

ministeri kiitti paikallaolijoita ja 

kiirehti kotimatkalle.

Ritva Oja

Opetusneuvos Karttu Saalastin syntymän 100-vuotisjuhlat

Juhlapäivänä arvokkaita tapahtumia

Oulun Eteläisen instituutin johtaja Eelis Kokko, pääministeri 

Matti Vanhanen ja Oulun yliopiston rehtori Lauri Lajunen 

juttutuokiolla kansanedustaja Pekka Vilkunan kanssa.

Juhlaseminaariin oli tullut salin täydeltä väkeä.

Seppeleen laskun jälkeen pääministerillä oli tilaisuus tervehtiä 

kaupunginjohtaja Pasi Marjakangasta ja Saalastin suvun jäseniä.
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

1. Rauni Mollbergin (199 

min.).

2. Ida Aalbergin.

3. Metson.

4. Kahvi.

5. Urho Kekkosen.

Su 30.9. Mikkelinpäivä klo 10 

perhemessu kirkossa, lapsityön 

kirkkopyhä saarna ja lit. Juk-

kola, kanttori Katajala, avustaa 

seurakunnan lapsikuoro joht. 

Katajala. Kolehdinkantajat par-

tiolaiset Riika Vähäaho, Janika 

Palokangas, Tiina Suhonen ja 

Joni Isokoski. Messun jälkeen 

kirkkokahvit seurakuntakodis-

sa. Klo 18.30 seurat ja lauluilta 

Nivalan ry:llä (K Tölli).

Ti 2.10. klo 18 naisten piiri seu-

rakuntakodissa. Klo 18.30 lähe-

tysjuhlien talkoolaisten ja työn-

tekijöiden kiitoskahvitilaisuus 

seurakuntakodissa. Tervetuloa!

Ke 3.10. Seurakunnan toimis-

tot ovat suljettuina koulutuksen 

vuoksi. Klo 11 varttuneiden ker-

ho Nivalan ry:llä.  Klo 18 virsipii-

ri seurakuntakodissa (Katajala).

To 4.10. klo 17 lapsikuoron har-

joitukset seurakuntakodissa (Ka-

tajala). Klo 19 ompeluseurat Heli 

ja Hannu Isoaholla (P Pelo).

Pe 5.10. klo 18.30 raamattuluok-

ka Nivalan ry:llä.

La 6.10  klo 9 Körttitori seuratu-

valla. Myytävänä lihavelliä omiin 

astioihin 5e/ltr, leivonnaisia, kä-

sitöitä, syksyn satoa ja arvon-

taa! Toivotaan lahjoituksia, joita 

otetaan vastaan perjantaina klo 

17-19 seuratuvalla. Klo 19 Seura-

kuntapäivät Nivalan ry:llä. Alus-

tus aiheesta:”Miten vietän vapaa-

aikani?”(T Leppälä).

Su 7.10. 19. sunn. helluntaista, 

klo 10 messu kirkossa, Herättäjän 

viikko alkaa, saarna U Karjalai-

nen, lit.Olli, kanttori Ylikoski. Ju-

malanpalveluksen jälkeen kirk-

kokahvit seuratuvalla ja seurat 

n. klo 12 (M Salmikangas,  M 

Autio, U Karjalainen). Körtti-

torin tuotto ja muut Herättäjän 

viikon kolehdit Herättäjä-Yh-

distyksen kotimaantyölle. Klo 

12 Seurakuntapäivät Nivalan 

ry:llä. Alustus aiheesta: ”Kris-

tuksen kirkkolaki”, (E Hyväri). 

Klo 18.30 seurat Nivalan ry:llä  

(M Murtoperä, O Tölli), kolehti 

toimintakuluihin. Klo 19 seurat 

Ritva ja Markku Vähäsöyringillä 

Haikarassa.

Lapsityö: Su 30.9. klo 10 Per-

hemessu, mukana seurakunnan 

lapsikuoro Liisa Katajalan joh-

dolla, saarna ja liturgia Sanna 

Jukkola, tekstinlukija Hanna-

Suoma Savolainen.

Pyhäkoulutyö: Rovastikun-

nallinen lastenjuhla Kalajoella 

Mikkelinpäivänä 30.9. Klo 10 

Perhemessu Kalajoen kirkossa, 

ruokailu seurakuntakodilla ja 

lastenjuhla. 

Perhekerhot: Perhekerhot ovat 

seuraavasti: 

maanantai klo 10-12, tiistaina 

klo 10-12 ja torstaina  klo 10-12 

seurakuntakodilla.

Varhaisnuorisotyö: Varhais-

nuorten kerhot 

Karvoskylä:  Tyttö - poika-

kerho tiistaisin klo 17 – 18.00 

Kylätalolla.

Erkkilä: Tyttökerho maanantai-

sin klo 16 – 17.00 koululla.

Seurakuntakoti: Kokkikerho 1 

– 3 luokkalaisille maanantaisin 

klo 17 – 18.30 nuorisotilassa.

Puuhakerho tytöille tiistaisin klo 

16 -17.00 nuorisotilassa.

Kokkikerho 4 – 6 luokkalai-

sille torstaisin klo 17 – 19.00 

nuorisotilassa

Tuiskula:  Poikien palloilukerho 

keskiviikkoisin klo 16 – 17.00. 

Poikien sählykerho torstaisin klo 

16 – 17.00.

Tyttöjen voimistelukerho perjan-

taisin klo 16 – 17.00.

Tyttöjen palloilukerho perjantai-

sin klo 16.30  – 17.30.

Kyösti Kallion koulu:  1 – 4 luok-

kalaisten tyttöjen ja poikien  puu-

hakerho luokassa 1 A  torstaisin

klo 16.30 – 17.30.

Niva Kaijan koulu:  Musiikki-

kerho  4 – 6 luokkalaisille mu-

siikkiluokassa torstaisin klo 16 

– 17.00.

Lisätietoja  Mauri Autio 

p.040-5391462.

Nuorisotyö: Pe. 28.9 klo 19-22 

Avoimet ovet Nuorisotiloissa

Ti. 2.10 klo 18-19.30 Isoskoulu-

tus Nuorisotiloissa

Diakoniatyö: Seuraava hope-

aiän kerho on ke 10.10. klo 11.00 

seurakuntakodissa.

Ke 10.10. klo 18.30 Naisten ilta 

Vinnurvan leirikeskuksessa.

Lähetystyö: Lähetyksen  kirppu-

tori Kanttorilassa, avoinna ke ja 

la klo 9-13,  saatavana  varastossa 

olevaa ilmaista vaatetavaraa.

Musiikkityö: Urkuvartti kirkos-

sa joka kuukauden viimeinen pe 

klo 20. Vapaa pääsy!

Jukka Alasaaren syntymäpäi-

väseurojen tuotto Nivalan seu-

rakunnan urkurahastoon oli 

788€.

Tulossa: La 13.10.2007 klo 19 

kirkkokonsertti kirkossa, Kalevi 

Kiviniemi, urut, Pinja Järvinen, 

huilu,

Jukka Pietilä, laulu. Ohjelmien 

(10€) ennakkomyynti Mairen 

Kukka p.(08) 442 130 tai seura-

kunnan 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

Saara Ilona Välimäki, Eerika Il-

mi Ilona Tölli, Riikka Katariina 

Koskela, Laura Katariina Koske-

la, Jussi Mikael Ylikotila, Vero-

na Iida-Anette Korkiakoski, Ee-

mil Fredrik Eskola, Jone Aleksi 

Saukonoja

Kuollut

Adele Maria Vähäsöyrinki s. Kes-

kikotila 83 v.

Kirsti Ainikki Vilmunen s. Rai-

vio 82 v.

Jouko Hannu Juhani Koutonen                

65 v.

Kirkolliset ilmoitukset

Maanantai: Uunimak-

kara, perunamuusi, 

porkkanapikkelsisalaatti. 

Tiistai: Kanakeitto, tuore-/ 

herkkukurkku, rouheleipä.

Keskiviikko: Capellijauheliha-

pasta, tomaattisalaatti.

Torstai: Porkkanapihvi, muusi, 

makaronikinkkusalaatti.

Perjantai: Hernekeitto, juusto, 

rieska.

Sunnuntai: Palapaisti, perunat, 

italiansalaatti, puolukkarahka.

Maanantai: Makkarakastike, 

perunat, kiinankaali-porkkana-

salaatti, raparperikiisseli.

Tiistai: Kalapihvit, perunat, 

lemonkastike, punajuuri, 

punaherukkakiisseli.

Keskiviikko: Kinkku-peruna-

vuoka, kaali-tomaatti-ananassa-

laatti, mansikkakiisseli.

Torstai: Jauhelihapihvit, peru-

nat, kastike, hedelmäinen jää-

vuorisalaatti, ananaskiisseli.

Perjantai: Kirjolohikiu-

saus, punajuuriviipaleet, 

kesämarjahyytelö.

Lauantai: Kaalipata, puolukka-

sose, mandariinikiisseli.

Sunnuntai: Jauhelihapuikko, 

perunat, kastike, kaisersalaatti, 

boysenmarjakiisseli.

Nivalassa

Teollisuusputkiasentaja, hitsaaja, 

tuotantopäällikkö, karjanhoitaja, 

särmääjä, tuotantotyöntekijöitä, 

laitossiivooja.

Työvoimakoulutus

Yrittäjän ammattitutkinto, ko-

ne- ja metallialan perustutkinto, 

koneistus, levytekniikan ammat-

titutkinto, hitsaajan ammattitut-

kinto, puualan perustutkinto, 

puusepänalan ammattitutkin-

to / puutuotteiden valmistus, 

puusepänalan ammattitutkinto 

CNC / CAD / CAM, metallialan 

valmentava jakso - metallin pe-

rustiedot ja taidot, metalli- ja 

rakennusalan ammattitaitokar-

toitus, kone- ja metallialan pe-

rustutkinto, levyseppä-hitsaaja, 

tulityökorttikoulutus, hitsaajan 

pätevöitymiskoulutus, työtur-

vallisuuskorttikoulutus, koneis-

tajan ammattitutkinto - CNC 

koneistus, sosiaali- ja terveys-

alan perustutkinnon osa, me-

kaanisen puuteollisuuden 

CNC -koneiden käyttäjä- sekä 

pintakäsittelykoulutus.

Lähetä kannanottosi, mieli-

piteesi ja havaintosi kätevästi 

tekstiviestillä.

Puhelinnumero on

044-945 3763
Työssä käyvät tarvitsevat yöllä 

hiljaisuutta jaksaakseen aamulla 

virkeänä töihin.

Joku Kepun vaalityö on alka-

nut kun Vilkuna ja Raudaskoski 

kirjoittaa samasta ruisleivästä... 

Nim. Kyllä se siitä!

Eikös sen Maliskylän sikalan pi-

täny olla hajuton? Ajelin ohi ja 

voi p. ku siä haisi, en asuisi kyllä 

tuommoses lemus.

Älä hyvä ihminen ylivieskalta 

Akustiikkaa kadehdi vaan käytä. 

Ei joka kylään omaa. On tuoleja 

ostettu sinne istumista varten.

Päättäjille! Me nivalaiset vaadim-

me kansanäänestyksen Nivalam-

me liittämishankkeesta Haapa-

järveen ja äänestykseen ei sitten 

vaikuta Veteläisen propaganda 

eikä porkkanarahat. Meillä on 

reporahat ja laitokset. Nim. Pi-

temmälle ajatteleva.

Voisko saada lehteen suunnitel-

man Hituran jätealueen laajen-

nuksesta, lähellä asuvat eivät saa 

tietoa, miksi jätealuetta ei voi 

laittaa Pitkänevalle esim. Nim. 

kotiko taas etsintään!

Tiilimaan alueella ei ole mitään 

tekemistä kaupunkien yhdis-

tymisen kanssa, puhe siitä on 

naurettavaa!

Sinä joka moitit tällä palstalla va-

littajia, nyt kuntalaisilla kerrankin 

mahd. saada ääni kuuluviin, niin 

oikein kun käyttävät sananvaltaa. 

Se on vanha juttu, että hyvät asi-

at otetaan itsestään selv. mutta 

epäkohdista mainitaan. Niin se 

pitää ollakin, sillä ilman nurinaa 

ei kehitys kehity - Sarjankylällä-

kään. Sitä mieltä itekin, että val-

tavasti hyvääkin Nivalassa. Nim. 

Kehityskelponen.

P.S. Luepa muiden lehtien, esim. 

arvostetun Kalevan tekstaripals-

taa: Tämä on hyvin hoidettu ja 

siisti ku muihin vertailee. T. 

Sama.

Puheet Nivalan vetovoimsta 

ovat outoja kun katselee asunto-

jen myynti-ilmoituksia joita on 

enemmän kuin koskaan ennen! 

Tuskin köyhänperän mukaan ot-

taminen vetovoimaa lisäisi.

Veteläinen sanoo että valtion 

hallinnon yksiköt lähtevät Haa-

pajärveltä jos se on yksin? Nivala 

pönkäämään että Haapajärvellä 

palvelut säilyvät, johan sinne on 

lahjoitettu kansalaisopisto Niva-

lan nykyisen johdon toimesta.

Nivalan kaupunki haluaa Hitu-

ran jäteasioiten ohjausryhmään 

kaupungin edustajan ympäristö-

vaikutuksia arvioimaan. Jäsenen 

pitää olla Töllinperänen, muut ei 

asiasta tiedä.

Te Ylivieskaa ihannoivat, tiedät-

tekö että sen talous on tämän alu-

een kaikkein huonoin, on valtion 

tarkkailussa.

Eikö täällä Maliskylällä ala ole-

maan jo vähän liikaa näitä kyyliä, 

keksikää nyt edes vähän tasok-

kaampaa tekemistä kuin toisten 

ajotottumuksien vahtaaminen. 

Tai muuttakaa takaisin! T. Aito 

Maliskyläläinen.

Yrittäjät, toimikaa tekin yli rajo-

jen kuten kunnatkin jo toimivat 

ja yhteistyö vain lisääntyy. Kaik-

kien etu. Ikävä kuulla kun edus-

taja kertoo, että Nivalan kohdal-

la pitää painaa kaasua, kun ne 

ostaa vain toisiltaan.  Asiakkaat 

liikkuu, ei sille mitään voi. Niva-

lassa ollaan myös saamapuolella, 

jos osataan toimia oikein. Nim. 

Entinen yrittäjä.

Nivalan kaupungin valtuutetut, 

miksi ette kuuntele äänestäjiä 

yhdistymisasiassa, sitä varten 

teidät on sinne äänestetty. Puolet 

kaupunkilaisista on toista mieltä, 

mikä kiire nyt on, ministerikin 

sanoi, että pakkoliitoksia ei tule, 

älkää uskoko pelotteluun, tiedät-

te kenellä on oma lehmä ojassa!

Ei muuta kuin haapaperältä kaik-

ki tonttimaat heti myyntiin. Tuli-

joita olisi varmasti. Saadaan kylä 

pidettyä elinvoimaisena ja hilje-

nee se alkuasukkaiden ainainen 

kitinä. Haapaperällä puhaltaa 

uudet tuulet ja nyt ei enää vas-

tusteta kaikkea uudistusta!

Sinä joka ajoit kissan hengiltä 

ja pysähdyit paikalle, tarkistitko 

vain auton kunnon? Et ainakaan 

siirtänyt kissaa tieltä pois.

Passia ei tarvita Karvoskylän 

kappelin teossa. Autettavia löy-

tyy lähempääkin.

Verotoimisto lähti. Lähtikö ku-

kaan Nivalan johtoportaasta 

Helsinkiin puolustamaan sitä, 

että Nivala tarvitsee oman vero-

toimiston? Ei kukaan lähtenyt!

Kiire ja vouhotus pois tärkeässä 

ja myöhemmin korjaamattomas-

sa asiassa, nyt on kuultu minis-

terin suusta että pakkoliitoksia 

ei tule!

Veteläinen selvin sanoin kielsi 

kansanäänestyksen Nivalassa! 

Nytkö jo määräysvalta on siir-

tynyt hänelle? Muutama johto-

henkilö Nivalassa on tekemäs-

sä suuren virheen asukkaiden 

vahingoksi.

Eikö olis asiallinen sijoitus ku os-

tettas me työtä tekevät kaupun-

gintalolle lahjaksi valakotakit ja 

valakoset autot ja tehään vaik-

ka kökällä pyöriä huone sinne 

kans.

Tervetuloa haapajärvi ja reisjär-

vi yhteiseen tiimiin, pro nivala ei 

tiedä mitä tiimi on.
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Pirkko Kopolan Ruusupuu -

hoitola avaa ovensa lähiaikoina. 

Ydinkeskustassa Kalliontiellä ole-

va liikehuoneisto on uudistettu ja 

sisustettu viihtyisäksi. Liikkeen 

nimeä noudatellen seinissä on 

ruusukuvioiset tapetit sekä tyy-

likäs, rauhallinen ilmapiiri.

Pirkko Kopolan yrityksen toi-

mialana on aromaterapiahoidot 

sekä opettaminen ja koulutus, 

joista hänellä on jo yli kymmenen 

vuoden kokemus. Tällä hetkellä 

hän opettaa Ylivieskan sosiaa-

lialan ammattiopistossa lähihoi-

tajia sekä kosmetologeja Nivalan 

ammattiopistossa. Oppiaineina 

ovat aromaterapian ykkös- ja 

kakkosjaksot, vauvahieronta ja 

Hyvän olon hoitotyö -kurssit.

Pirkko Kopolalla on vahva 

koulutus alalle. Sen lisäksi, että 

hän on sosionomi, hän on dip-

lomi-aromaterapeutti, aroma-

terapian opettaja, lähihoitaja ja 

vauvahieronnan ohjaaja.

- Sosionomiopiskelujeni 

opinnäytetyön aihe oli Eheyt-

tävä kosketus -koulutuspaketti. 

Siinä koulutettavina voivat ol-

la esimerkiksi päivähoitajat ja 

vanhusten hoitajat. Ihmiset ovat 

nykyään niin kiireisiä ja uupunei-

ta, että hyvän olon hoidoilla on 

kysyntää. Viime aikoina koske-

tuksen tärkeydestä on runsaasti 

asiantuntijoiden kirjoituksia jul-

kisuudessa, mikä antaa minulle 

varmuutta siitä, että oikealla tiel-

lä ollaan.

Pirkko Kopola uskoo esimer-

kiksi vauvahieronnan tuomiin 

hyviin vaikutuksiin.

- Koskettaminen on tärkeää. 

Lasten mielenterveysongelmat 

ovat lisääntyneet hälyttävästi. Vä-

kivaltaa nuortenkin keskuudes-

sa on paljon. Ikävät kosketukset 

saavat kyllä kovasti julkisuutta, 

jolloin ihminen ei aina tiedä, on-

ko koskettaminen oikein. Minun 

mielestäni lapsia täytyy kosket-

taa ja helliä ja tärkeää kosketus 

on aikuisillekin, Pirkko Kopola 

miettii.

Monipuolisuus tuo 
lisäarvoa
Pirkko Kopola kertoo, että oma 

yritys on hänelle juuri oikea kei-

no järjestää työnsä haluamallaan 

tavalla. Hän on työskennellyt 

muun muassa perhetyöntekijänä 

erityisnuorten parissa, mutta hän 

kaipaa lisää monipuolisuutta.

- Hoito- ja opetustyö ovat lä-

hellä sydäntäni oleva asia ja täs-

sä pystyn toteuttamaan sitä laa-

ja-alaisesti. Pystyn käyttämään 

koko ammattitaitoni yrityksen 

kautta. Koska omastakin hyvin-

voinnista täytyy huolehtia, täs-

sä pystyn järjestämään päiväni 

voimieni mukaan. Kyllähän työ 

vie vaikka kaiken ajan ja voimat, 

jos ne sille antaa, Pirkko Kopola 

pohtii.

Ruusupuun hoidoista yleisin 

on aromaterapiahoito. Se on yk-

silöllinen, syvävaikutteinen var-

talohieronta, joka toteutetaan 

asiakkaalle erityisesti valituilla 

eteerisillä öljyillä. Se on koko-

naisvaltainen, hoitava terapia, 

joka antaa elinvoimaa ja kohottaa 

mieltä. Hieronnan lisäksi eteeri-

siä öljyjä voidaan käyttään muun 

muassa tuoksulampuissa, kylvys-

sä, höyryhengityksessä, kääreissä 

ja hauteina.

Pirkko Kopola on suunni-

tellut hoitolaansa myös ylelli-

set Kuningatarhoidon naisille 

ja Kuningashoidon miehille. 

Luontoäidin kuningatarhoitoon 

sisältyy hemmotteleva kasvo-

hoito yhdistettynä käsi- ja jal-

kahoitoon. Hoito puhdistaa, 

kuorii ja hoitaa ihoa, lämmittää 

ja pehmentää jalkojen ihoa sekä 

rentouttaa mieltä. Ruusupuussa 

on lisäksi myytävänä Frantsilan 

luomuyrittitilan kehittämä Kaste 

-luonnonkosmetiikkasarja.

Ruusupuusta on siis saatavana 

monipuolisia palveluja. Tarkoi-

tuksena on lisäksi pitää kursseja, 

joissa opetetaan aromaterapian 

kotikäyttöä. Lisäksi Ruusupuun 

tiloja vuokrataan esimerkiksi 

kosmetologeille ja rosen -tera-

peutille. Hyvän olon iltoja erilai-

sille ryhmille, esimerkiksi työpo-

rukoille, on suunnitteilla.

- Monenlaisia hoitoja Nivalas-

sa on jo tarjollakin, mutta ei voi 

sanoa että on yhtä ainoaa oikeaa. 

Ne kaikki täydentävät toisiaan. Ja 

kun on paljon tarjontaa, voi ohja-

ta asiakkaita toisille sellaisiin hoi-

toihin, mitä itsellä ei ole tarjolla, 

Pirkko Kopola miettii.

Ravintola Pizzeria Mamma Mia 

jatkaa entisen Elbistanin tiloissa 

Myllykartanossa. Ruokalistalta 

löytyy edellisen omistajan ajalta 

tuttuja  ruokia, mutta menuun 

on lisätty myös paljon uutuuk-

sia. Näitä ovat esimerkiksi pastat; 

spagetti, tagliatelle ja lasagnean-

nokset. Myös kebab -täytteisiin 

ja salaatteihin on tullut uusia 

makuelämyksiä.

Ruokalistalta löytyy lisäksi 

laktoosittomat ja gluteiinittomat 

ateriavaihtoehdot. Maksuksi käy 

käteisen lisäksi pankki- ja luotto-

kortit ja Visa Electron. Maksaa 

voi myös lounassetelillä ja lahja-

korttejakin on saatavilla.

Yrittäjä Mohammad Belhas-

nilla on vankka kokemus ravinto-

la-alalta. Hän on toiminut alalla 

15 vuotta Marokossa, Espanjassa, 

Italiassa ja Ranskassa. Suomessa 

oli aluksi kielivaikeuksia, mutta 

nyt hän puhuu hyvin suomea. 

Kun entinen yrittäjä lopetti 

yrityksen, Belhasni päätti jatkaa 

sitä. Mamma Miassa on uusittu 

keittiö ja lisätty sinne koneistusta. 

Seinät, kaakeloinnit, kalusteet ja 

sisustus on uusittu ja niinpä pai-

kasta onkin tullut hyvin viihtyisä 

ruokapaikka.

Yrittäjän itsensä lisäksi on yksi 

työntekijä. Viikonloppuisin työn-

tekijöitä on enemmän, kun auki-

oloajat ovat pidemmät ja väkeä 

paljon liikkeellä.

Mamma Miassa avajaiset

Mamma Mia sijaitsee entisen Elbistanin paikalla ydinkeskustassa.

Mohammad Belhasnin ravintolan sisätiloissa on pidetty suuri remontti. Myös keittiö on uudistettu ja 

koneistettu hyvin toimivaksi.

Avajaiset ensi 
viikolla
Mamma Mia on jo toiminut 

jonkin aikaa, mutta varsinaista 

avajaisviikkoa vietetään ensi vii-

kolla. Silloin siellä tarjotaan kai-

kille Marokon minttuteetä kek-

sin kera ja arvotaan lahjakortteja 

ravintolaan.

- Tämä on sijainniltaan hyvä 

paikka, sillä tähän on helppo tulla 

molemmista suunnista ja parkki-

paikkoja löytyy riittävästi. Lisäksi 

tämä on helppo neuvoa kaukai-

semmillekin asiakkaille, kun sa-

noo että paikka löytyy kaupun-

gintaloa vastapäätä, Mohammad 

Belhasni kertoo.

Kävijämäärä on koko ajan 

lisääntymään päin. Erikoises-

ti edullinen lounas houkuttelee 

asiakkaita.

- Toivotamme asiakkaat ter-

vetulleeksi lounaalle. Olemme 

panneet lounaan hinnaksi kuusi 

euroa. Sillä saa alkusalaatit, pit-

san haluamillaan täytteillä tai 

muun ruoan, limsan ja jälkiruo-

aksi kahvin, Belhasni kertoo.

Ruusupuusta hyvän olon hoitoja
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MALLI ESILLÄ OULUN 

RAKENNUSTIEDOSSA, 

os. Uusikatu 32
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Käyttäkää junaa!
Eräs lukija ihmetteli, miksi VR ei 

ilmoita junien aikatauluja lehdis-

sä. Asemallakin ne on niin pie-

nellä tekstillä ja niin korkealla, 

että niitä on vaikea lukea.

- Lähdin pyörällä varta vasten 

tutkimaan aikatauluja. Minun on 

vaikea liikkua, eikä suurennusla-

sikaan tullut mukaan, niin juna-

aikataulut jäivät näkemättä. Voi-

sihan ne olla isommalla tekstillä 

siinä alemmalla ja lehdissäkin ne 

olisi hyvä olla, hän kertoi.

Vielä lukija muistutti, että pa-

rasta kotiseututyötä on käyttää 

Kallion rataa liikennöiviä junia.

- Kallion rata on aina vähän 

ajan päästä lakkautusuhan al-

la. Käyttäkää ihmiset sitä, niin 

saadaan se säilytettyä, lukija 

kehottaa.

Nykyisin radalla liikkuva 

nykyaikainen kiskobussi on 

miellyttävä tapa matkustaa. 

Jatkoyhteydet radan molem-

missa päissä tarjoavat hyvät 

matkustusmahdollisuudet. 

- Esimerkiksi Oulussa on käte-

vä käydä, kun hyppää 7.20 Niva-

lan asemalta junaan. Ylivieskassa 

siirtyy vain asemakäytävän toi-

sella puolella odottavaan junaan, 

joka menee Ouluun. Muutama 

tunti perillä ja iltapäivällä sama 

toisin päin ja olet iltapäivällä 

Nivalan asemalla takaisin, hän 

kertoo.

Nivalan seudun invalidit ovat 

tehneet kesän aikana kolme mu-

kavaa kesäretkeä. Toholammin 

Hirvikoskella olleessa tilaisuu-

dessa oli laulua ja yhdessäoloa 

sekä leikkimielinen Boccia -kisa. 

Matkalla tietysti syötiin hyvin ja 

juotiin kahvit.

Elokuussa pidettiin Laurin 

lammilla päivätapahtuma. Pai-

kalla oli 21 henkilöä. Nokipan-

nukahvit ja makkaranpaistot 

kuuluivat tietenkin ohjelmaan, 

lisäksi saatiin maistella Laurin 

savustamaa kalaa. 

Syyskuun alkupäivinä tehtiin 

matka peräti Kittilään saakka. 

Kolmipäiväisellä matkalla oli 

mukana 28 henkilöä, joista 8 oli 

Haapajärveltä. Majoitus oli kuu-

luisassa Hullu Poro -hotellissa.

Kittilässä tehtiin retkiä muun 

muassa Näköalaravintola Tuik-

kuun. Kiertoajelulla käytiin 

tutustumassa tunturiin muo-

dostunutta syvännettä ja lisäksi 

kierreltiin linja-autolla Kittilää 

ja Leviä.

Iltaisin oli omaa ohjelmaa, ku-

ten karaokea. Paluumatkalla käy-

tiin katsomassa Taivaan Valkeat 

-matkailukohde ja Napapiirille 

pysähdyttiin syömään ja myö-

hemmin kahville.

Ruska-aika ei ollut vielä al-

kanut, mutta mukana olijoiden 

mielestä matka oli silti hyvin on-

Invalideilla
mukavia kesäretkiä

Nivalan seudun invalidien 

mukava päivätapahtuma oli 

elokuussa Laurin lammilla.

Ruska-aika ei ollut vielä 

alkanut Kittilässä, mutta siitä 

huolimatta matkalla oli paljon 

nähtävää sekä tietysti mukavaa 

yhdessäoloa.

nistunut ja virkistävä. Linja-autoa 

ajoi Veli Pennanen ja matkanjoh-

tajana toimi Aune Pääkkö.
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Nivalan Eränkävijöiden hir-

vikokous päätti sunnuntai-

sessa kokouksessaan syksyn 

hirvenpyynnistä. 

Jahtiin lähdetään entiseen ta-

paan kahdeksan porukan voimin, 

ja pyyntiin osallistuu kaikkiaan 

220 metsästäjää. Hirvijohtajana 

toimii Mika Huotari ja varajoh-

tajana Tarmo Pääkkö.

Saaliiksi tavoitellaan 91 ai-

kuista ja 90 vasaa. Näistä yksi 

huutokaupataan metsästysseu-

ran oman toiminnan hyväksi, 

ja yksi vasa tarvitaan peijaisten 

lihakeittotarpeiksi. Perinteiset 

hirvipeijaiset maanomistajille ja 

seuran jäsenille järjestetään jou-

lukadun avajaisviikolla. Lisäksi 

ilmoitettiin metsästyskiellosta, 

joka on voimassa koko seuran 

alueella koirakokeiden vuoksi 

27.10.2007.

Hirvijahtiin kahdeksan porukkaa

Eränkävijöiden maja oli täynnä kokoukseen osallistujia ja väkeä 

riitti ulkopuolellekin.

 Kaatoluvat porukoittain. Nivalan Eränkävijöiden hirvikokous on perinteisesti yleisörikas tapahtuma.

Nivalan ammattiopistolla pidet-

tiin viime torstaina huutokauppa, 

jossa myytiin eri osastoilta käy-

töstä poistettuja koneita, laitteita 

ja kalusteita. Myynnissä oli muun 

muassa ravintotalousosaston 

saneerauksessa yli jääneitä keit-

tiökoneita, -laitteita sekä pitkiä 

teräksisiä tiskipöytiä. Huuto-

kauppa keräsi paikalle runsaasti 

ostajia.

Halvalla hyvää
huutokaupasta
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Parhaat palvelut  
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Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

Fazer PIANO. Hp. 1000 eu-
roa. Tähti ATK-pöytä 125 x 
125 cm. Hp. 280 euroa. Puh. 
0400-284 096.

Töllinperällä 1945 rak. OMA-
KOTITALO. Tiiliverh. ulkopuo-
li, pina-ala 0,15 h, myös 1,2 h 
avo-ojapeltoa ja 0,45 h met-
sämaata. Pihalla pieni navet-
tarak. Puh. 044-585 7240.

TOYOTA Avensis 1,8 Sol -98, 
aj. 173 000 km., ilmastointi, 
aluvant. ym. Hp. 9200 euroa. 
Puh. 050-562 5374.

TOYOTA Carina E 2.0 GLi vm-
94. Puh. 0400-609 984.

MAZDA 6 Elegans 1.8 vm-03, 
40 tkm., täyd. h-kirja, ruos-
tesuoj. 05, vetok., varashäl. 
+ runsas tehdasvarustus. H. 
18.000 euroa. Puh. 040-541 
9797.

TALVIRENKAAT Continental 
WinterViking 1, 195/60 R15, 
yhden talven ajetut. H. 200 
euroa. Puh. 040-837 7224.

N. 2 ha muutama vuosi sit-
ten kylvettyä METSÄMAATA. 
Puh. 050-575 2148.

Myydään valkoinen lasten 
jatkettava SÄNKY, hyväkun-
toinen hp 60 e. Puh. 044-344 
0633.

PAINEILMAKOMPRESSORI 10 
L säiliö, tuotto 8-10 b. Hp. 80 
euroa. KESÄRENKAAT 195/60 
15". Hp. 80 euroa. Puh. 050-
369 0413.

Metristä POLTTOPUUTA 20 
euroa/m3, LÄMPÖLASEJA 50 
kpl, hajakokoja, alkaen 10 eu-
roa kpl., koko erä 300 euroa. 
Puh. 044-264 5012.

TYRNIÄ itse poimien 2,5 eu-
roa/kg tai valmiiksi poimittu-
na 10 euroa/kg. Puh. 040-706 
2457.

HONDA Civic vm-85. aj. 174 
th., juuri kats. 2 x renk. Puh. 
040-767 9092.

Ostetaan  

Käytetty AUTO noin 200 e. 
Mieluiten ajoaikaa kevääseen 
asti. Puh. 050-467 5852.

Halutaan ostaa 13-vuotiaalle 
kitaran alkeita opettelevalle 
pojalle akustinen KITARA ja 
säilytyspussi.. Puh. 044-3440 
633.

OPEL Ascona 1.3 vm. -86, 
musta. Kats. 8.6.07. H. 250 
euroa. Puh. 050-535 1074.

Halutaan vuokrata  

Luotettava nuoripari haluaa 
vuokrata koht.hintaisen OK-
TALON Nivalasta, miel. sivu-
kylältä. Soita! 040-777 7016 
tai 040-527 1137.

Vuokrattavana  

Ydinkeskusta, Kalliontie 2 
H+K+S + autok. 61 m2, II ker-
ros., tupakoim. Vap. 30.9. alk. 
Puh. 040-704 6878.

RIVITALOYKSIÖ Nivalan kesk. 
1 h+kk, kylpyamme+varasto, 
p - k u i v a u s h u o n e , 
autopaikka+lämmitys. Uut-
ta vastaava. Vapaa 1.10. Puh. 
040-561 5797.

RIVITALOKAKSIO Rantasaa-
ressa (saunallinen). Tied. 050-
505 5834.

Annetaan  

Kaksi tosi siistiä, pitkäkarvais-
ta, suloista KISSANPENTUA, 
vain hyvään kotiin. Puh. 040-
575 4098.

Sekalaista  

ALUMIINIHITSAUSTA / sorva-
usta. Puh. 044 280 5585.

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.

Voit jättää ilmoituksesi myös sähköpostitse osoitteeseen rivit@nivalanviikko.fi 

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 15.00. 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

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

METALLI
Nivalan Metallityöväen Ammattiosasto 353

EHDOKASASETTELUKOKOUS
Nivalan Puustelli to 11.10. klo 18:30. Esillä sääntöjen määräämät 

asiat. Tervetuloa!

Toimikunta

HAAPAJÄRVEN KÄSITYÖKESKUS

TULE MUKAAN RETKELLEMME

Tampereelle käsityömessuille ja Lempäälän ideaparkkiin 17.-

18.11.2007. Hinta 138 €, jäsenille 128 €. Sis. majoituksen 2 hh:ssa, 

lauantaina ruokailun ja sunnuntaina messulipun. Tiedustelut ja si-

tovat ilmoittautumiset 19.10. mennessä.

Haapajärven Käsityökeskus,

Kauppakatu 21, 85800 Haapajärvi.

Puh. (08) 763 182 tai Ulla-M. 040 584 8346.

Nivalassa järjestetään lokakuun 

ensimmäisellä viikolla Koulu-

laisten kulttuuriviikko -nimellä 

kulkeva tapahtuma. 

Tapahtuman aikana kirjastolle 

on järjestetty 0-6 luokkien oppi-

laita varten toimintapisteitä, joi-

den avulla tutustutaan kirjaston 

palveluihin, taidenäyttelyihin, 

kotiseutuhistoriaan ja musiikki-

opiston toimintaan.

Oppilaille on järjestetty satu-

tuokio, musiikkituokio, kuvispis-

te, kirjavinkkausta, tiedonhakuun 

tutustumista, öljyvärimaalausten 

näyttely, nukkenäyttely ja Kyös-

ti Vilkunan työhuonemuseoon 

tutustuminen. Viikon aikana 

kirjastolla vierailee noin 600 

oppilasta.

Kulttuuriviikon tapahtumiin 

liittyy myös lastenkonsertti, jo-

ka tarjotaan torstaina 4.10. Kyösti 

Kallion koulun oppilaille ja per-

jantaina 5.10. Nivalan nuoriso-

seuralla päiväkotien yli 3-vuoti-

aille sekä 0-4 luokkien oppilaille. 

Konsertissa esiintyy Pellekaija 

Pum! orkestereineen ja konsertit 

toteutetaan yhteistyössä koulujen 

konserttikeskuksen kanssa.

Viikon tapahtuman järjeste-

lyistä vastaavat Nivalan kulttuu-

ripalvelut, Nivalan kirjasto ja Jo-

kilaaksojen musiikkiopisto. 

Tapahtuma ajoittuu nor-

maaliin kouluaikaan, joten kir-

jastossa on vilkasta kello 9-14 

välisenä aikana. Järjestäjät toi-

vovat muiden käyttäjäryhmi-

en ottavan huomioon tämän 

tapahtuma-ajankohdan.

Koululaisten kulttuuriviikko 
täyttää kirjaston

Naisyrittäjät 
järjestävät 

messut 
Tuiskulassa

Nivalan naisyrittäjät järjestä-

vät Tuiskulassa messut, joiden 

teemana ovat muoti, kauneus, 

terveys ja koti. Messuilla on tar-

koitus nostaa esille erikoisesti 

naisyrittäjien palveluita ja tehdä 

Nivalan yritysten tarjontaa tun-

netuksi laajemminkin.

Mukaan pääsee nivalalaiset 

yritykset, joilla on Y-tunnus, eli 

he ovat rekisteröityinä Patentti- 

ja rekisterihallituksen Kauppa-

rekisterissä. Sen sijaan Nivalan 

Yrittäjien jäsen ei tarvitse välttä-

mättä olla.

Messupäivä on lauantaina 27. 

päivänä lokakuuta. Mukaan on jo 

ilmoittautunut 21 yritystä ja li-

sääkin vielä mahtuu. Naisyrittäjät 

kokoontuvat ensi viikon tiistaina 

Kupari-Kenkään messujen suun-

nittelupalaveriin. Messujen tuki-

jana on Parasta palvelua -hanke, 

mikä säästää yrittäjien messukus-

tannuksia. Yleisölläkin on mes-

suille vapaa pääsy.

Vaarallisia 
suojateitä

Eräs lukijamme oli huolissaan 

etenkin pienten koululaisten 

puolesta kahdesta, vaarallisesta 

suojatiestä. Toinen sijaitsee Ki-

marasta kotikoululle ja yläasteel-

le menevällä tiellä. Heti kuvassa 

olevan mutkan takana on suo-

jatie, jota ylittävä ei näe tulevaa 

autoa, eikä autoilija suojatiellä 

olevaa ennen kuin aivan läheltä.

Toinen vaarallinen suojatien 

paikka on tultaessa Teinitieltä 

Ruojantielle. Autolla tultaes-

sa suojatie jää kasvillisuuden 

taakse piiloon. Autoilijoiden 

kannattaa olla näillä paikoin va-

rovainen etenkin aamuisin ja ilta-

päivisin, kun kouluille on paljon 

liikennettä.
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Ne, jotka ovat päivittäin jutel-

leet vainajan kanssa selviävät 

tablettilääkityksellä.

Savon Sanomat
Kuoppakorotus Kuhmon 

hautainhoitomaksuihin.

Kainuun Sanomat
Malmin hautausmaan liikenne 

yksisuuntainen.

Helsingin Sanomat
Vuodepotilaan syöminen voi olla 

hankalaa.

Sydän-Satakunta
Hankasalmen terveyskeskuk-

sen pitkäaikaispotilaat eivät jää 

syömättä.

Hankasalmen Sanomat

Kielikukkasia  


