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Nimipäivät  

Sunnuntai  
7.10.2007

Kalenteri

Lukijan ajatuksia  

Ajassa  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Me, jotka muistamme sota-ajan, 

asuimmepa milläpuolen Suomea 

tahansa, koimme sen hermoja 

rasittavana aikana. Tiedot par-

tisaanien hirmutöistä tihkuivat 

ihmisten korviin, vaikka niis-

tä yritettiin vaieta. Mikäli näitä 

uutisoitiin, tapahtumat kerrottiin 

lievemmässä muodossa. Erämaa-

kyliä ei voitu ennalta varoittaa, 

koska pienten suojajoukkojem-

me silmä ei ollut kaikkinäkevä.

Savukosken Kuoskunkylän 

asukkaat löysivät metsistä jo ke-

sällä 1941 jälkiä, joista he epäili-

vät partisaanien siellä majailevan. 

Mutta kahden pojan eräältä met-

säkämpältä löytämät todisteet 

nähtyään upseeri, jolle pojat ne 

veivät nähtäväksi, suhtatui nii-

hin pilkallisesti nauraen. Mutta 

partisaanien ensi-iskun jälkeen 

saatiin havaita, että rajaseudun 

asukkaat, jotka asuivat sadasta 

kahteensataan kilometriä rajasta, 

asuivatkin sotatoimialueella.

Syyskuun kolmantena päivä-

nä partisaanit tulivat Kuoskuun. 

Aamuyöllä neljän aikaan alkoi 

ammunta. Yöpukeissaan ulos 

ryntääviä ihmisiä: naisia, lapsia 

ja vanhuksia tulitettiin surutta, 

jolloin monet saivat surmansa 

tai haavoittuivat. Vietiinpä joku 

vankinakin rajan taakse.

Kuoskunkylä Savukoskella, 

Seitajärven ja Sodankylän puo-

lella sijaitsevan Lokan kera, ei 

jäänyt ainoaksi. Vuosien 1941 

– 1944 välisenä aikana monia yk-

sinäisiä erämaataloja poltettiin. 

Asukkaat, jotka eivät ehtineet 

paeta, surmattiin armotta. Näi-

tä partisaaneille mieluisia taloja 

löytyi itärajamme tuntumasta 

paljon. Kun partisaanivaarasta 

kuultiin, se herätti asukkaisa pe-

lon, jota muualla koettiin vain 

kaupungeissa, joita vihollisko-

neet usein pommittivat. Sodat 

tuovat mukanaan aina kärsimys-

tä ja kuolemaa. 

Seuraavan on lapsuudessaan 

kokenut Nivalassa asuva Jenni 

Kauppila:

- Synnyinkotini, jossa vietin 

lapsuuteni, on Kuusamon Suo-

järven kylässä. Nykyisen Venäjän 

rajalle on noin kahdeksantoista 

kilometriä. Silloin Suojärven lah-

den länsipäässä asui eräs lapseton 

aviopari. Kesäisissä askareissa 

toimien he tekivät arkisia töitään, 

hoitaen karjaansa. 

- Eräänä iltana vuonna 1944 

heidän pihamaalleen ilmaantui 

joukko miehiä. Kun eräs mie-

histä puhui heille paikallista 

murretta, eivät he aluksi epäil-

leet. Mutta kun nämä alkoivat 

vaatia talon asukkaita mukaan-

sa, heräsi epäilys. Talon isäntä 

pyysi: - Tuossa mäenrinteessä 

on aittamme, käymme siellä 

vaihtamassa vaatteet, ettei likai-

sissa ryysyissä...sopiiko? Tuhon 

miehet suostuivat ja jäivät talon 

pihalle odottamaan. 

Kun isäntä ja emäntä tulivat 

aitan luo, vetäisi isäntä vaimonsa 

aitan taakse, josta ei voi nähdä 

kartanolle. Aittaa suojanaan käyt-

täen he juoksivat lahden toisella 

puolella olevaan naapuritaloon. 

Siellä heidän mielensä valtasi 

lapsenomainen pelko, että mie-

hethän polttavat heidän talonsa. 

Ajattelematta asiaa, voivatko he 

estää tuhotyön, he kääntyivät 

ja lähtivät juoksemaan takaisin 

kotiinsa. 

- Mutta tuolla lahden kiertä-

vällä metsäpolulla tulivat parti-

saanit jo heitä vastaan. Yksi kar-

jaisi : - Vai yritettiin sitä karata! 

Kuule äijä, sen saat maksaa hen-

gelläsi! Samalla partisaani laukai-

si aseensa ja isäntä vaipui kuol-

leena sammaliin. Kauhuissaan 

emäntä parkaisi, kun näki, ettei 

häntä uhattu: -Voi, voi, ampu-

kaa myöskin minut! Mutta eräs 

partisaani ärjäisi: -Älä ruikuta...

sinut viemme mukanamme! Niin 

vaimo joutui kulkemaan heidän 

mukanaan. Minkäänlaista väki-

valtaa hänelle ei tehty. Partisaanit 

pitivät kiirettä, koska he tiesivät, 

että suomalainen partio on hei-

dän jäljillään.

Niinpä sitten eräässä kivi-

kurussa partisaanit yllätettiin. 

Taistelun alettua, vaimo kätkey-

tyi kivikkoon, josta takaa-ajajat 

hänet löysivät, kun olivat ensin 

tuhonneet vihollisen.

Rauhan tultua, näistä erämaa-

kylien kokemuksista piti vaijeta. 

Siksi monet kauhun hetkistä on 

vielä kertomatta. Hengissä sel-

vinneet vanhemmat ovat jo kuol-

leet. Mutta on niitä, jotka heidän 

kertomansa vielä muistavat. Enää 

ei tarvitse pelätä, vaan velvolli-

suutesi on kertoa, ettei kansa-

laistemme kokemukset vaipuisi 

unohduksen yöhön.

Sero

Vaaran vuodet

Talkooporukka eli kökkäväki, 

kun sana kulki, että jossakin on 

kökkä, sinne mentiin, tehtiin, työ 

ja syötiin mitä talo tarjosi. Se oli 

palkka tehdystä työstä.

Tarvikkeet saatiin talon puo-

lesta. Nämä Venäjälle kulkevat 

talkoolaiset vievät tapulit, saar-

nastuolit ja kirkonkellot mennes-

sään ja rahat, joilla tarvikkeet os-

tetaan, mitä talkootyötä se on?

Ja kenen rahoja valtakunnan 

kirkoissa isoimpina pyhinä kerä-

tään oikein virallisesti, kolehtia 

Venäjän kirkkojen rakentami-

seen ja suuruudenhulluudes-

saan monen miljoonan hintaisia 

kirkkoja.

Rahalle ois tarvetta omissakin 

seurakunnissa. Ei ihme, että mi-

liisit puuttuivat tähän pimeään 

urakointiin, ei tämä puhdasta 

talkootyötä ole, varsinkaan kun 

rahakaan ei ole omaa.

Olisivat nyt miliisit vieneet 

porukan Siperiaan kaalivelliä 

syömään mahapalkalla, niinkuin 

kökkähommasta sanottiin.

Seurakuntalainen

Mitä talkootyötä?

Kylläpä sain kovan iskun, kun 

kuulin ettei Karvoskylän kap-

pelia enää korjata eikä uutta 

rakenneta.

Kävin lapsuudessani aika 

usein siellä hautausmaalla. Siellä 

on äitini, isäni, siskoni ja veljeni. 

Myös puolisoni ja hänen van-

hempansa. Itseni toivomus on 

myös saada siunaus siellä Kar-

voskylän kappelissa.

Mutta teillä päättäjillä näyttää 

olevan paljon tärkeämpää auttaa 

Venäjällä, kyllä sinne apua ja ra-

haa riittää. Laittakaapa käsi sydä-

melle ja ajatelkaa, teettekö oikein 

Karvoskylän kappelin kohdalla. 

Olettehan jo talkoilla rakennetun 

koulun sieltä saaneet.

Eipä tunnu oikeilta tällaiset 

päätökset.

Asiaan pettynyt

Karvoskylän 
kappelista

Nivala –lehdelle on annettu uu-

tisoitavaksi pulskasta sijoitus-

salkusta. Tilanteen on kehuttu 

olevan hyvän, koska salkku on 

lähes sama kuin mitä kahdelle 

sijoittajayhtiölle sijoitettavaksi v. 

1999 annettiin vaikka sijoituksis-

ta on otettu käyttöön 6,8 milj. €. 

Tarkempi analyysi osoittaa kui-

tenkin sen, että salkun tuotto on 

ollut enintään välttävä. 

Jos sijoitettavaksi annetulle, n. 

16,4 milj. €:lle lasketaan korkoa 

korolle ja huomioidaan salkusta 

käyttöönotetut 6,8 milj. €, va-

rainhoitajien palkkiot ym. niin 

sijoituksille saadaan vuotuiseksi 

tuottoprosentiksi n. 5 %. Tämä 

on varsin vähän jos huomioi-

daan esim. se, että sijoittajayhti-

öt ovat haalineet itselleen lähes 

30 % tuoton 

yhtiöihinsä sijoittamalleen 

omalle pääomalle. Todellinen 

kaupungin sijoitusten tuotto, 

siis reaalituotto tulee esille ver-

taamalla sijoitetun pääoman 

kasvua ja käyttöön otettujen va-

rojen yhteismäärää siihen, mitä 

sijoitettavaksi annettujen varojen 

ostovoima oli v. 1999. Tuolloin 

ko. sijoitussalkun reaalituotoksi 

tulee vuositasolle vain n. 3 %:n. 

Siis varsin vaatimaton tuot-

totaso. Sijoitussalkku on peräi-

sin Revon Sähkö Oy:n osakkei-

den myynnistä. Koska eräät ko. 

myyntiä ajaneet tahot kehuvat 

toistuvasti kaupungin 1999 te-

kemää kyseistä liiketointa erin-

omaiseksi, niin edellä kerrottu jo 

paljastaa sen, että kehumiseen on 

varsin vähän aihetta. Kehumisen 

aihe kutistuu olemattomiin jos 

lasketaan vaikkapa se vaihto-

ehto, että myyntiä ei olisi tehty 

lainkaan. Esimerkki; - pienehköt, 

Revon sähkö Oy:n tapaiset yh-

tiöt hinnoittelevat palvelunsa yhä 

edelleen varsin kohtuullisesti. Sil-

ti niiden tekemä tulos vaihtelee 

vuositasolla keskimäärin n.12 - 

15 %:n kieppeillä liikevaihdosta. 

Kun Revon entisen toimialueen 

sähkönmyynti on ollut v. 1999 

-2007 keskimäärin n. 850 mil-

joonaa KWH vuodessa, niin 

em. ajan keskisähkönhinnoilla 

se merkitsee n. 77 miljoonan 

euron vuosiliikevaihtoa ja n. 9,3 

– 11,5 milj. € tulostasoa. Jos em. 

tulos olisi vuosittain jaettu yhtiön 

omistajille, olisi se tuonut Niva-

lan omistamalla n. 11,7 %:n osa-

keosuudella kaupungin kassaan 

osinkotuloina vuositasolla 1,1 – 

1,4 miljoonaa euroa, eli 8 vuoden 

aikana n. 9 – 11 milj. euroa. Siis 

merkittävästi enemmän kuin nyt 

pulskaksi kutsutusta sijoitussal-

kusta on saatu. Silti nivalalaiset ja 

muut Revon entiset asiakkaat oli-

sivat saaneet nykyistä edullisem-

min sähkönsä.Pääomitettuna em. 

tuotto sijoitussalkusta saadulla 

tuottoprosentilla Nivalan omis-

tamien Revon osakkeiden arvo 

olisi nyt em. tuoton lisäksi n. 18 

– 22 milj. €. Jos tuottotasolaskel-

massa käytettäisiin huipputulosta 

tehneiden  yhtiöiden tilikausien 

tuloksia, olisivat tuloutusmah-

dollisuudet lähes kolminkertai-

sia edellä olevasta. Kun laajan 

mielipidemittauksen mukaan 

myyntiä vastusti n. 75 % kau-

punkilaisista, niin kansanvalta ei 

kyllä Repo-osakkeiden kaupassa 

toteutunut. Valitettavasti. Revon 

sähkön osakkeiden myyntiä on 

puolustettu sillä, että kun muut 

myivät, Nivalankin oli pakko. Ko. 

yhtiön yhtiöjärjestyksessä olleen 

suojapykälän ja osakeyhtiölaissa 

(12 luku 4 §) olleen ns. vähem-

mistösuojapykälän taustaa vasten 

tarkasteltuna mainittu ”pakkokä-

sitys” on harhaa.Spekulaatiota; - 

Fortumin osakkeiden arvo on 

vuoden 1999 lokakuusta noussut 

n. 4,5 €:sta v:n 2007 lokakuuhun 

n. 26 €:n per osake. Osinkoa yh-

tiö on maksanut ko. aikana kes-

kimäärin n. 0,50 €/osake. Repo-

rahoilla Nivala olisi saanut ko. 

yhtiön osakkeita n. 3,6 miljoonaa 

kappaletta. Jos reporahat olisi si-

joitettu, kuten joku on ehdotta-

nut Fortum Oy:n osakkeisiin, oli-

si niiden nykyinen kokonaisarvo 

osingoilla pääomitettuna n. 160 

miljoonaa euroa.

Heikki Häyrynen

Kaupungilla ”pulska sijoitussalkku” ?

1 Kuka runoilija vertasi itseään 

tuulikanteleeseen?

2. Kuka oli Kalevalassa Louhen 

vävy?

3. Minkälaista liikuntaa som-

nambuuli harrastaa?

4.  Missä tieteessä käytetään ns. 

mustetahratestiä?

5. Missä valtameressä Joulusaa-

ri sijaitsee?

Sunnuntai: Pirkko, Pirjo, Pirit-

ta, Pirita, Birgitta

Maanantai: Hilja

Tiistai: Ilona

Keskiviikko: Aleksi, Aleksis

Torstai: Otso, Ohto

Perjantai: Aarre, Aarto

Lauantai: Taina, Tanja, Taija

Keskiviikko 10.10.: Aleksis 

Kiven päivä, suomalaisen kir-

jallisuuden päivä.

Ajatus  

Kun sormi osoittaa kuuta, type-

rys katsoo sormea.

-Kiinalainen sananlasku-

Onnellisia ovat ne, joiden vael-

lus on nuhteetonta, ne, jotka 

seuraavat Herran lakia.

Onnellisia ne, jotka pitävät hä-

nen liittonsa ja koko sydämestään 

kysyvät hänen tahtoaan, ne, jotka 

eivät tee vääryyttä vaan kulkevat 

hänen teitään.

Sinä olet antanut säädöksesi 

tarkoin noudatettaviksi.

Kunpa kulkuni olisi vakaa, 

kunpa aina seuraisin sinun 

määräyksiäsi!

Kun pidän käskysi silmieni 

edessä, en joudu häpeään.

Vilpittömin sydämin minä 

kiitän sinua, kun opin tuntemaan 

oikeamieliset päätöksesi.

Minä noudatan sinun käskyjä-

si - älä koskaan minua hylkää!

Ps. 119: 1-8
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Yläasteen oppilaiden puolukka-

saalis oli tänä syksynä 650 litraa, 

eli noin 400 kiloa puolukoita. 

Puolukoita on tullut keräyspäi-

vän jälkeen hiukan lisääkin, sillä 

ne, jotka eivät silloin poimintaan 

osallistuneet, ovat tuoneet niitä 

keskuskeittiölle jälkikäteen. Jo-

kaisen oppilaan tavoite oli poi-

mia kolme litraa puolukoita.

Yläasteen oppilaat ovat jo vuo-

sikausia poimineet puolukoita 

koulun keskuskeittiön käyttöön. 

Viime vuonna puolukkapäivä jä-

tettiin väliin, koska puolukoita ei 

tuolloin juuri ollut.

Tänä vuonna puolukkapäi-

vän sää oli hyvin sateinen, mikä 

selittää osaltaan sen, että huip-

putulokseen ei päästy. Kun puo-

lukkapäivän perinne aikoinaan 

aloitettiin, tuli ensimmäisenä 

vuonna puolukoita peräti 1680 

litraa. Toissa vuoden saalis oli 

noin 1000 litraa

Puolukkapäivä lasketaan yh-

deksi koulupäiväksi. Oppilaat 

keräsivät marjat omilta kou-

lupiireiltään, mistä ne toimi-

tettiin keskuskeittiölle, mistä 

puolestaan lähtee valmis ruoka 

sivukylien kouluille. Puolukoi-

ta tarjoillaan puolukkalisäkkee-

nä survoksena ja sitä käytetään 

puolukkavadelmakeittoon. 

Eniten marjoja tuli Haikarasta 

ja Järvikylästä, noin 70 litraa.

- Kyllä puolukkapäivä on ruo-

kahuollolle tosi hieno homma. 

Kiitokset kuuluvat niin oppilail-

le kuin opettajillekin. He lahjoit-

tavat puolukat koululle, vaikka 

ei olisi pakko. Näillä marjoilla 

pärjätään ainakin jouluun asti. 

Ja vaikka sää oli hyvin sateinen, 

puolukat olivat ihmeen puhtaik-

si puhdistettuja, keskuskeittön 

emäntä Liisa Linna kiittelee.

Yläasteen oppilaat keräsivät
650 litraa puolukoita

Rikos- ja riita-asioiden sovit-

teluun on lain mukaan oltava 

yhdenvertainen mahdollisuus 

kaikkialla Suomessa. Asiaa kos-

keva laki on tullut voimaan viime 

vuonna. Lääninhallitukset osta-

vat palvelut palveluntuottajilta. 

Oulun ja Lapin läänin palvelut 

tuottaa Oulun Setlementti Oy. 

Nivalan sovittelutoiminta 

kuuluu Oulun Eteläisen toimis-

ton alueeseen ja sen toimisto si-

jaitsee Ylivieskassa. Alueen kun-

tiin on koulutettu vapaaehtoisia 

sovittelijoita. Nivalassa heitä on 

neljä. Oulun Eteläisen toimiston 

alueella toiminta on lähtenyt hy-

vin käyntiin.

Sovittelun periaatteina ovat 

vapaaehtoisuus, luottamukselli-

suus, maksuttomuus ja puolueet-

tomuus. Jos osapuolet haluavat 

sovitteluun, heillä on mahdol-

lisuus pyrkiä rikos- tai riita-asi-

assa sovintoon sekä sopimaan 

mahdollisista vahingonkorva-

uksista ilman oikeusprosessia. 

Lopullisen ratkaisun asian kä-

sittelystä oikeudessa tai syyttä-

mättäjättämisestä tekee kuiten-

kin syyttäjä.

Sovitteluun päätyvät tapaukset 

tulevat yleensä poliisin, syyttäjän 

tai muun viranomaistahon kaut-

ta. Kansalaisten on mahdollista 

hakea myös itse sovittelua.

Erilaisia näkemyksiä

Sovittelun valtakunnalliseen se-

minaariin Helsingin Paasitornis-

sa viime viikonloppuna osallistui 

450 sovittelijaa. Laki sovittelutoi-

minnasta on vielä uusi ja siihen 

liittyvistä asioista on erilaisia 

näkemyksiä.

Valtakunnansyyttäjä Matti 

Kuusimäki sanoi yhdenvertai-

suuden toteuttamisen olevan 

erityisenä haasteena. Työryh-

män mietinnön pohjalta on 

syyttäjille annettu sellaisia uuden 

lain tulkinta- ja menettelytapa-

suosituksia, joiden tarkoituk-

sena on johtaa yhtenäiseen lain 

soveltamiseen.

- Yhdenvertaisuuden turvaa-

miseksi sovittelu täytyy sisäistää 

osaksi rikosvastuun toteuttamis-

ta. Sovitteluun soveltuvien juttu-

jen valintakriteereihin täytyy saa-

da myös yhtenäisyyttä.

Yksi tämän hetken puheenai-

he on lähisuhdeväkivallan sopi-

minen soviteltavaksi. Valtakun-

nansyyttäjä Kuusimäki suhtautui 

sen sovitteluun varovaisesti.

- Mitä törkeämpi teko on, sen 

varovaisempi täytyisi olla sen oh-

jaamisessa sovitteluun.

Stakesin tutkimuspäällikkö 

Juhani Iivari luennoi muun mu-

assa restoratiivisesta oikeudesta. 

Hän ilmaisi mielipiteenään, että 

myös lähisuhdeväkivaltaa täytyy 

voida sovitella.

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu
käynnistynyt hyvin alueellamme

Suomen sotaveteraaniliitto täytti 

viime lauantaina 50 vuotta. Niva-

lassa sotiemme muistomerkkien 

äärelle oli kokoontunut yhä har-

valukuisemmaksi käyvä veteraa-

nien joukko.

Nivalan veteraaniyhdistyksen 

puheenjohtaja Pentti Seppä mai-

nitsi pitämässään puheessaan:

- Liiton hallitus on suositel-

lut, että lasketaan havuseppeleet 

kaikille maamme viime sotien 

sankarihaudoille sekä ulkomail-

la sijaitseville sotiemme muisto-

merkeille samaan aikaan tänään 

klo 9.00. 

- 50-vuotias Sotaveteraaniliit-

to toimii sotaveteraaniyhdis-

tysten keskusjärjestönä. Liitto 

valvoo ja parantaa sotiemme ve-

teraanien yhteiskunnallisia etuja. 

Se toimii erityisesti veteraanien ja 

heidän omaistensa toimeentulon 

turvaamiseksi ja sosiaalihuollon 

kehittäjänä, asunto-olojen ko-

hentajana sekä kuntoutuksen 

edistäjänä. Liitto kokoaa ja tal-

lentaa veteraaniperinnettä, lisää 

heidän yhteenkuuluvuutta ja 

isänmaallista henkeä.

-Tässä hengessä veteraaniyh-

distyksen toiminta on jatkunut 

yli 40 vuotta Nivalassa. Kun so-

dan olosuhteissa on luotu vete-

raanien hyvän yhteishengen pe-

rusta, säteilee se myös meillä jo 

onneksemme pitkään jatkuneena 

rauhan aikana.

Sotaveteraaneja on maassam-

me elossa noin 80 000. Veteraani-

en keski-ikä on 85 vuotta.

R.O.

Seminaarin Nivalan osanottajat eturivissä vasemmalta Ulla-Maija Iisakka, Aini Hernetkoski, Kaija 

Jämbäck ja Maritta Raudaskoski. Kuva: Inke Saviluoto.

Veteraaniliitto
50 vuotta

Nivalassa veteraaniyhdistys toiminut yli neljän vuosikymmenen ajan. Vasemmalta Heikki Sytelä, 

Veikko Palola, ja Veikko Ahola.  

Hyvissä korjuuolosuhteissa työn-

tuotokseltaan erittäin tehokas 

ajettava tarkkuussilppuri sopii 

erityisesti urakointiin ja tilayh-

teistyöhön tai näiden yhdistel-

mään. Vaikka nurmilohkojen 

rakenne, tiestö ja rehuvarastot 

olisivatkin kunnossa, ajosilppu-

riketjun kaikkien osien yhteenso-

vittaminen vaatii ammattitaitoa 

ja kokemusta. 

Ajallisuuskustannusta muo-

dostuu, jos sato korjataan lii-

an aikaisin tai, jos sadonkorjuu 

viivästyy optimihetkestä ja sa-

don laatu ehtii heikentyä. Koko-

naistaloudellisuuden kannalta 

on edullisinta mitoittaa kone-

kapasiteetti niin, että sallitaan 

tietty sadon määrän ja laadun 

aleneminen. Siten selvitään pie-

nemmällä korjuukustannuksel-

la kuin tavoiteltaessa täydellistä 

korjuuvarmuutta. 

Korjuupinta-alaa voidaan kas-

vattaa huomattavasti, jos ajosilp-

puriketju työskentelee vain yhden 

suuren maatilan sadonkorjuu-

työssä. Näin voidaan ottaa suu-

rempia riskejä, koska ajallisuus-

kustannus kasvaa varsin hitaasti 

korjuupinta-alan kasvaessa opti-

mista. Yleensä ajosilppuriketjulla 

urakoidaan tai tehdään tilayhteis-

työtä monella tilalla, joten riskiä 

ei ole mahdollista ottaa yhtä pal-

jon. Huonojen sääolosuhteiden 

takia osa sadosta saattaa jäädä 

korjaamatta, jolloin muodostu-

va ajallisuuskustannus kohdistuu 

yksittäisille, korjuujärjestyksessä 

viimeisinä oleville tiloille eikä ko-

ko korjuupinta-alalle. 

Tilojen tuotantosuuntien erot 

voivat mahdollistaa korjuujakson 

hallitun pidentämisen, jos osa ti-

loista, kuten lihakarja- ja emoleh-

mätilat, ei tavoittele ravintoarvol-

taan yhtä korkealaatuista rehua 

kuin lypsykarjatilat keskimäärin. 

Suosittu keino lisätä vuosittain 

korjattavaa rehualaa on korjata 

nurmien uudistamisessa tarvit-

tava vilja kokoviljasäilörehuna. 

Kahdeksan tunnin työpäivä 

on säilörehunkorjuu-urakoitsijan 

kannalta sesonkiaikaan liian ly-

hyt. Jos työ saadaan organisoitua 

oikein, on työajan pidentäminen 

ja korjattavan rehualan kasvatta-

minen tehokkain yksittäinen kei-

no pienentää korjuukustannusta. 

Ongelmaksi saattaa muodostua 

kuljettajien löytäminen, kos-

ka koneita pitäisi ajaa kahdessa 

vuorossa. Väsyneiden kuljettaji-

en tapaturma- ja konehäiriöriski 

ja siitä seuraava ajallisuuskustan-

nusriski kasvavat.

Tuore TTS tutkimuksen maa-

taloustiedote perustuu Pohjois-

Karjalan ammattikorkeakou-

lussa tehtyyn opinnäytetyöhön. 

Laskelmat perustuvat opinnäy-

tetyön tekijän kotitilan sekä 

lähialueen tilojen urakointina 

tapahtuvaan rehunkorjuuseen. 

Keskeisimmät johtopäätökset ja 

suositukset ovat kuitenkin yleis-

tettävissä koskemaan ajettavalla 

tarkkuussilppurilla tapahtuvaa 

rehunkorjuuta koko Suomen 

olosuhteissa.

Korjuualan optimointi kannattaa
ajettavaa tarkkuussilppuria käytettäessä



4

Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

Syyskuun
säätilastoja

Viikonloppuna käynnistyy syk-

syinen Herättäjän viikko. 

Körttitori on avoinna Seura-

tuvalla lauantaina klo 9 alkaen. 

Sunnuntaina jumalanpalveluk-

sen saarnaajaksi saapuu ä-Savon 

ja Kymen aluesihteeri, pastori 

Urpo Karjalainen. Kirkkokahvit 

juodaan Seuratuvalla, ja niiden 

jälkeen alkavat seurat.

Ensi viikolla on jokaisena ilta-

na klo 19 alkaen kotiseuroja. Eri 

puolilla Nivalaa asuvat perheet 

ovat jälleen avanneet kotiensa 

ovet. Useat seurapuhujat lähte-

vät vielä työpäiviensä päätteeksi 

puhujamatkalle. 

Kotiseuroilla on pitkä perin-

ne, ja on tärkeää, että tämä perin-

ne saa edelleen jatkua. Se jatkuu 

vain siten, että otamme kutsun 

vastaan ja lähdemme rohkeasti 

lasten- ja lastenlasten kanssa liik-

keelle, taskussa Siionin Virret ja 

sydämessä virren pyyntö: 

”Näin perhepiiriin kotiemme

ja ystäväimme keskuuteen,

kun heidän luonaan    

vierailemme,

herätä toivo taivaaseen.

Meidänkin salli kuljettaa

suloista armon sanomaa.”

1. Eino Leino

2. Ilmarinen 

3. Unissakävelyä

4. Psykologiassa

5. Intian valtameressä

Maanantai: Pyttipannu, kaali-

tuorekurkkku-mandariinisa-

laatti

Tiistai: Jauhelihakeitto, juusto, 

ruisleipä

Keskiviikko: Tonnikalakiusaus, 

punajuurisuikale, raejuusto

Torstai: Jauhelihapihvit, muusi, 

porkkanaraaste

Perjantai: Broileri-pastakeitto, 

hiivaleipä

Kirkolliset tapahtumat

Sunnuntai: Jauhelihapuikko, 

perunat, kastike, kaisersalaatti, 

boysenmarjakiisseli.

Maanantai: Liha-porkkanakas-

tike, perunat, kaali-puolukkasa-

laatti, aprikoosikiisseli.

Tiistai: Silakkapihvit, muusi, 

punajuuri-raejuustosalaatti, 

appelsiinikiisseli.

Keskiviikko: Broiler-perunasui-

kalelaatikko, porkkanaraaste, 

ananaskiisseli.

Torstai: Sianlihakastike, peru-

nat, jäävuori-persikkasalaatti, 

marjakiisseli.

Perjantai: Hernekeitto, juusto, 

ohukaiset ja hillo.

Lauantai: Uunimakkara, muusi, 

kaali-tomaatti-kartanosalaatti, 

ruusunmarjakiisseli.

Sunnuntai: Karjalanpaisti, pe-

runat, porkkanat, perunasalaat-

ti, luumukiisseli.

Teollisuusputkiasentaja, hit-

saaja, kaivinkoneenkuljettaja, 

karjanhoitaja, särmääjä, tuo-

tantotyöntekijä, laitossiivooja, 

pelinhoitaja

Työvoimakoulutus

Yrittäjän ammattitutkinto, 

kone- ja metallialan perustut-

kinto, koneistus, levytekniikan 

ammattitutkinto, hitsaajan 

ammattitutkinto, puualan 

perustutkinto, puusepänalan 

ammattitutkinto / puutuottei-

den valmistus, puusepän alan 

ammattitutkinto CNC /CAD/

CAM, metallialan valmentava 

jakso - metallin perustiedot ja 

taidot, metalli- ja rakennusalan 

perustutkinto, levyseppä-hit-

saaja, tulityökorttikoulutus, 

hitsaajan pätevöitymiskoulutus, 

työturvallisuuskorttikoulutus, 

koneistajan ammattitutkinto-

CNC koneistus, sosiaali- ja ter-

veysalan perustutkinnon osa, 

mekaanisen puuteollisuuden 

CNC- koneiden käyttäjä- sekä 

pintakäsittelykoulutus.

Su 7.10. 19. sunn. helluntaista, 

klo 10 messu kirkossa, Herättä-

jän viikko alkaa, saarna U Karja-

lainen, lit.Olli, kanttori Ylikoski, 

avustaa E Ylikoski huilu. Juma-

lanpalveluksen jälkeen kirkko-

kahvit seuratuvalla ja seurat n. 

klo 12 (M Salmikangas, M Au-

tio, U Karjalainen). Körttitorin 

tuotto ja muut Herättäjän viikon 

kolehdit Herättäjä-Yhdistyksen 

kotimaantyölle. Klo 12 Seura-

kuntapäivät Nivalan ry:llä. Alus-

tus aiheesta: ”Kristuksen kirkko-

laki”, (E Hyväri). Klo 18.30 seurat 

Nivalan ry:llä (M Murtoperä, O 

Tölli), kolehti toimintakuluihin.

Ma 8.10. klo 11 näkövammaisten 

kerho seurakuntakodissa. Klo 19 

kotiseurat Aila ja Arvi Nurkkalal-

la, Ylivieskantie 124 (A ja P Sep-

pä, J Mantila, H Hurskainen).

Ti 9.10. klo 13 päiväveisuut seu-

ratuvalla – uudet Siionin virret 

tutuiksi. Klo 18.30 sisarpiirin 

salaatti-ilta Nivalan ry:llä. Klo 

19 kotiseurat Leena Kukkolalla 

ja Tauno Koistisella, Kukkopuh-

dontie 203 (P Pietikäinen, J Vi-

hantola, S Junttila).

Ke 10.10. klo 11 hopeaiän ker-

ho seurakuntakodissa. Klo 11 

päiväpakanat Hanna ja Leevi 

Vähäaholla, Haapaperäntie 266. 

Klo 11 Kyläkammari Liittolassa. 

Osuuspankista Pirkko Hernet-

koski kertoo perheen lakiasiois-

ta. Klo 18 virsipiiri seurakun-

takodissa (Katajala). Klo 18.30 

naisten ilta Vinnurvan leiri-

keskuksessa (S Junttila, S Taka-

lo). Klo 19 kotiseurat Kerttu ja 

Toivo Sandvikilla, Maliskyläntie 

936 (R Muilu, P Pihlajaniemi, A 

Marjakangas). 

To 11.10. Klo 17 lapsikuoron 

harjoitukset seurakuntakodissa 

(Katajala). Klo 18.30 ystäväker-

hon musiikki-ilta Ellevi ja Heik-

ki Laulumaalla. Klo 19 kotiseurat 

Helvi ja Esko Hantulalla, Valka-

mantie 28 (V Pelkonen, P Rauta-

nen, H Hurskainen).

Pe 12.10. klo 18 raamattupiiri 

seurakuntakodissa (Olli). Klo 

18.30 raamattuluokka Nivalan 

ry:llä. Klo 19 kotiseurat Seija 

ja Timo Rönköllä, Peltopuhto 1 

(J Linko, P Rönkkö, S Jukkola). 

Seurojen jälkeen nuorten tupail-

ta. Kolehti Hy:n nuorisotyölle.

La 13.10. klo 19 Ypyän ry:n isot 

seurat Välikylän koululla (V-M 

Huhtala, H Jokitalo).

Klo 19 kirkkokonsertti kirkossa, 

Kalevi Kiviniemi, urut, Pinja Jär-

vinen, huilu, Jukka Pietilä, laulu. 

Ohjelmien (10€) ennakkomyynti 

Mairen Kukka p.(08) 442 130 tai 

seurakunnan taloustoimisto p. 

(08) 440 155 tai 443 785.

Su 14.10. 20. sunn. helluntais-

ta, klo 10 messu kirkossa, Uus-

heräyksen syysseurat, saarna V 

Siljander, lit. Olli, kanttori Yli-

koski, avustaa T Hiltunen laulu. 

Seurat jatkuvat seurakuntakodis-

sa, ruokailu, päiväseurat, kahvi ja 

lauluseurat (V Olli, M Pesäaho, K 

ja V Siljander). Klo 12.30 seurat 

Välikylän koululla (V-M Huhta-

la, H Jokitalo). Klo 14 seurat Kor-

pirannan ry:llä (U Ojala). Klo 17 

gospelkuoron harjoitukset seura-

kuntakodissa, johtaa Anu Rautio. 

Klo 18.30 seurat Välikylän kou-

lulla (V-M Huhtala, H Jokitalo).

Pyhäkoulutyö Su 7.10. klo 12 

Pyhäkoulu seurakuntakodin päi-

väkerhotiloissa, klo 12 Vilkunan 

alueen pyhäkoulu Visurilla Paju-

lantie 132.

Perhekerhot: Perhekerhot ovat 

seuraavasti: maanantai klo 10-12, 

tiistaina klo 10-12 ja torstaina klo 

10-12 seurakuntakodilla.

Varhaisnuorisotyö: Varhais-

nuorten kerhot 

Karvoskylä: Tyttö - poikakerho 

tiistaisin klo 17 – 18 Kylätalolla.

Erkkilä: Tyttökerho maanantai-

sin klo 16 – 17 koululla.

Seurakuntakoti : Kokkikerho 1 

– 3 luokkalaisille maanantaisin 

klo 17 – 18.30 nuorisotilassa.

Puuhakerho tytöille tiistaisin klo 

16 - 17 nuorisotilassa.

Kokkikerho 4 – 6 luokka-

laisille torstaisin klo 17 – 19 

nuorisotilassa.

Tuiskula: Poikien palloilukerho 

keskiviikkoisin 1 – 3 luokkalai-

sille klo 16 – 17. 

Poikien sählykerho torstaisin 4 

– 6 luokkalaisille klo 16 – 17.

Tyttöjen voimistelukerho 1 – 6 

luokkalaisille perjantaisin klo 

16 – 17.

Tyttöjen palloilukerho perjantai-

sin 3 – 6 luokkalaisille 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: Musiikkiker-

ho 4 – 6 luokkalaisille musiikki-

luokassa torstaisin klo 16 – 17.

Lisätietoja Mauri Autio 

p.040-5391462

Nuorisotyö: Pe 12.10. klo 19 

seurat Sanna ja Mikko Rönkön 

kotona, Peltopuhto 1. Seurojen 

jälkeen tupailta, mukana Jaakko 

Linko.

Diakoniatyö La 13.10. klo 8.00 

seurakuntakodilta lähtö dia-

koniatoimikuntien retkelle 

Pietarsaareen.

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 20.10.2007 klo 19 

Rakkautta etsimässä – Joel Halli-

kaisen syysillan gospelkonsertti 

kirkossa. Ohjelmia (10 €) saa 

kirkon ovelta, konsertin tuotto 

Yhteisvastuulle.

Su 7.10.2007 klo 10 kehitysvam-

maisten rovastikunnallinen kirk-

kopyhä Kärsämäen kirkossa.

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. 

Palveleva puhelin 01019 0071 

(huom. numero muuttunut!)

Puhelinpäivystys: su-to klo 18-

01, pe ja la klo 18-03.

Kastettu 

Arttu Ensio Viljamaa, Matias 

Henrik Uusivirta, Catariina Til-

da Emilia Sandvik,

Jenna Karoliina Alpua, Kaarlo 

Juho Aaron Korkiakoski

Kuollut

Kerttu Emma Kukkola s. Isomaa 

83 v.

Kauko Kalervo Henrik Junttila 

80 v.

Ritva Liisa Anneli Kumpumäki 

s. Malila 52 v.

Kotiin 
seuroihin

Lähetä kannanottosi, mieli-

piteesi ja havaintosi kätevästi 

tekstiviestillä.

Puhelinnumero on

044-945 3763 
Sinä, joka lainasit minun keltaisia 

kottikärryjä 2 viikkoa sitten, pa-

lauta samaan paikkaan takaisin. 

Tarvitsen kärryjäni itse.

Minä olen kyllä liitosasian kan-

nalla. Olishan se mahtava sanoa 

että oon Nivalasta ja asukkaita 

meillä on 22.000. Eiköhän jo no-

teerattas. Sitäpaitsi vaakuna rinki 

kuvastaa vanhanaikaista, haapa-

järvellä paljo komiampi.

Kuntaliitos nivala-haapajärvi-

reisjärvi onko näin, että joku 

on lähtenyt ajelemaan autolla ja 

samalla lukenut tienviittoja. On-

neksi ei osunut pyhäsalmeen tai 

pyhäntään, ois pian nimeksi lii-

tokselle tullut pyhä-nivala.

Niva-Kaijan koululle kiitokset, 

siellä ei typeriä mopo-kastajaisia 

ole saanut pitää enää pariin vuo-

teen. Uudet oppilaat pelkäs tulla 

ennen, kiusattiin ja vaatteet ja 

naamat sotkettiin tussilla. Kiitos 

kovasti. Tv. Joukko vanhempia.

Kyllähän on ihania päiviä vaikka 

sateisiakin, voi mennä puoluk-

kaan vaikka ei myyntiin enää 

voi kerätä niin omiksi tarpeiksi 

vielä vaikka kuinka palijon. Se 

on pitkä ruoan lisä pienituloi-

sille eikä karhujakaan tarvi enää 

pelätä kun se on siirtynny ikui-

sille hunajamaille. Mehtään nyt 

kaikki vaan.

Kiitokset vapaaseurakunnalle 

eu-avustusruokien jaosta, se on 

pitkä apu köyhän leipään, puuro-

hiutaleita, jauhoja, makaroone-

ja. Saatavana apua ois kuulemma 

enempiki mutta ei mahu nivalas-

sa varastoihin että sais pitemmän 

tarpeen varalle.

Ajatus, otetaan kuntaliitokseen 

mukaan vielä kärsämäki ja py-

häsalmi saatais siten nimeksi 

pyhäkärsä.

Todella fi ksuja nuoria Nivalassa. 

Ei aina aihetta moitteisiin. Nim. 

Mummon kullat.

Olin todella pettynyt, kun leh-

destä luin, että perinteisiä Maa-

laismarkkinoita ei tänä vuonna 

pidetä

Kiitos aurinkoisille myyjille, mu-

kava käydä kaupassa jossa puhel-

laan kotoisasti. Varmasti raskas 

työ, mutta tsemppiä työhön. Tv. 

yks. asiakas.

Kuka on Maliskylällä se kak-

sijalkainen koira, joka son-

tii linja-autopysäkille. Aika 

sivistymätöntä.

Tuomiokapituli purkaa minkä 

valtuusto rakentaa. Mikä taho 

päättää? Pitäkää seurakuntalais-

ten valtuuttamat päätöksenne.

Sinä, joka veit Puma-repun Hal-

pa-Hallin tuulikaapista - et var-

maan ajatellut, miten ison on-

gelman opiskelijalle aiheutit. Jos 

tunnet tapauksen, palauta reppu 

samaan paikkaan.

Kyllä se on ihime ja kumma, kun 

saa autoja ja mopoja pörryyttää 

ja ajaa jalakakäytävilläki. Eikä 

liikennesääntöjä ennää tarvii 

noudattaa.

Terveyskeskukseen, 

kaupungintalolle, lapsia 

hoitaville ja kauppojen myyjille 

tarkoitetut palautteet voi jättää 

ao. paikkoihin suoraan.

Toimitus
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Nordean maatila-asiakkaista vas-

taava johtaja Seppo Seppälä on 

pitkän linjan pankkiammattilai-

nen. Niinpä hänellä on paljon nä-

kemystä ja kokemusta maatilojen 

rahoitusasioista.

- Investointien koot ja kus-

tannukset ovat kovasti nousseet. 

Nyt rakennetaan isompia yksi-

köitä, mutta kustannukset ovat 

myös nousseet. Kun rakennus-

kustannukset nousivat yleisellä 

puolella, nousivat maatalouden 

tuotantorakennusten rakenta-

minen huomattavasti enemmän. 

Yksi syy on se, että nykyaikaisiin 

tuotantorakennuksiin tulee pal-

jon tekniikkaa ja koneistusta, ja 

se sitten tietysti myös nostaa kus-

tannuksia, Seppälä kertoo.

Seppo Seppälä on aloittanut 

pankkiuransa vuonna 1975, eli 

pankkivuosia on kertynyt jo 32. 

Välillä hän työskenteli Satakun-

nassa, ja Nivalan pankissa hän on 

ollut vuodesta 1982 alkaen.

Nordea teki 2000-luvun alku-

puolella päätöksen nimetä pank-

kiin maatalousjohtajia sellaisille 

alueille, joissa maatiloja on pal-

jon ja maatalouden harjoittami-

nen voimallista. 

Seppälä toimi välillä Nivalan 

Nordean johtajana, ja siirtyi ta-

kaisin maatila-asiakkaista vastaa-

vaksi johtajaksi viime helmikuun 

alusta. Hänen alueenaan ovat 

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 

alue. Pääsääntöisesti työ painot-

tuu Oulun läänin eteläosaan, 

koska elinkeinorakenteen mu-

kaisesti täällä maatalous on hy-

vin voimakasta.

- Fyysisesti en tietenkään näin 

laajalla alueilla kaikkia asioita 

hoida, vaan paikallisissa kontto-

reissa on työssä ammattitaitoista 

henkilökuntaa. Autan heitä tar-

vittaessa ja tietysti tarvitsen itse-

kin apua. Nykyaikainen tekniik-

ka mahdollistaa asioiden hoidon 

etäällekin, Seppälä sanoo.

Investointituet 
hakukiellossa
Maatilojen investointien avus-

tuksilla ja korkotukilainoilla on 

heinäkuun alkupuolelta saakka 

ollut hakukielto. Hakemusten 

käsittelyyn on tulossa muutok-

sia. Uusi laki on tarkoitus saada 

voimaan heti ensi vuoden alusta 

alkaen.

Nykyisin hakemuksia on voi-

nut jättää jatkuvasti ja niitä on 

kertynyt jonoksi asti, eikä raha 

ole riittänyt kaikille. Maatilalla 

rakentaminen on voitu aloittaa 

omalla riskillä, kun hakemus on 

jätetty. Uudessa järjestelmään 

tullenee hakuajat, jolloin hake-

mus tulee jättää. Yksi hakukier-

ros käsitellään aina loppuun as-

ti. Ne, jotka eivät saa myönteistä 

päätöstä hakemukseensa, voivat 

uudistaa hakemuksensa seuraa-

vassa haussa. Uusi asia on myös 

se, että hankkeen voi aloittaa vas-

ta sitten, kun myönteinen päätös 

on saatu.

Hakemuksen TE-keskuksen 

Maatalousosastolle voi tehdä 

viljelijä itse, mutta usein hake-

mukset täytetään pankissa Sep-

pälän kanssa asioita pohtien. 

Rakennushankkeissa todelliset 

kustannukset ovat usein olleet 

suuremmat kuin mitä suunni-

telmat osoittivat.

Nordealla on käytössä talous-

analyysi, joka antaa tietoa maati-

lan kannattavuudesta ja kehityk-

sestä.  Laskelmaa käytetään usein 

investointien riskiarvioinnissa ja 

siitä maatalousyrittäjä saa arvo-

kasta tietoa tilan taloudesta ver-

rattuna muihin saman tuotanto-

suunnan tiloihin.

Suunnitelmien teossa maa-

tilat saavat tärkeää apua myös 

neuvontajärjestöiltä.

- Vaikka hakukielto on me-

neillään, suunnitelmien teke-

mistä ei kannata lopettaa. Tämä 

aika kannattaa käyttää hyväksi 

ja laskea vaihtoehtoja ja ratkai-

suja, mikä oman tilan kohdalla 

olisi mielekkäin ratkaisu, Seppälä 

kehottaa.

Hakukielto ei ole täydellinen, 

sillä hakemuksia voi jättää lisä-

maan ostoon, sukupolvenvaih-

dokseen, asuntorakentamiseen ja 

kulttuurihistoriallisesti arvokkai-

den kohteiden korjaamiseen. 

Maatilat 
muutoksessa
Maatilojen toiminnassa on ollut 

viime vuosina paljon muutoksia. 

Tilojen keskikoko on kasvanut 

huomattavasti ja erikoistumi-

nen on yleistynyt. Nivalassa ti-

lojen keskipinta-ala on noin 40 

hehtaaria. Tilat ovat muuttuneet 

myös entistä enemmän yritys-

mäisemmiksi. Tulevaisuudessa 

myös usean tilan muodostamat 

yhtiöt tai yhdenkin maatilan 

muuttaminen yhtiömuotoiseksi 

todennäköisesti yleistyy.

- Tiloja on kolmenlaisia, nii-

tä jotka investoivat tai ovat juuri 

investoineet, niitä joilla tuotanto 

pyörii heille riittävällä tasolla eikä 

laajennusaikomuksia ole ja sitten 

niitä, jolla ei ole omaa jatkajaa ja 

toimintaa jatketaan luopumistu-

ki- tai eläkeikään saakka. 

- Maatilojen määrä Nivalassa 

on pudonnut joinakin vuosina 

reilulla kymmenelläkin. Jatkos-

sa tulee niiden tilojen lukumää-

rä lisääntymään, joissa toinen 

puolisoista käy tilan ulkopuolella 

työssä. Jos tilalla ei ole karjaa, on 

mahdollista että molemmat puo-

lisot käyvät myös palkkatyössä, 

Seppälä miettii.

Nordean maatila-asiakkaista vastaava johtaja Seppo Seppälä kertoo, että nykisin maatilat 

kilpailuttavat ja pyytävät tarjouksia pankeilta aivan samoin kuin muutkin yritykset.

Nordean maatalousjohtaja Seppo Seppälä

Maatalouden investointien koot
ja kustannukset nousseet

Ratahallintokeskus on luopu-

nut tarpeettomiksi käyneistä 

vanhoista asemarakennuksista 

ja muista kiinteistöstä ja siir-

tänyt ne valtiovarainministeri-

ön hallintaan. Valtiovarainmi-

nisteriö on siirtänyt kiinteistöt 

Senaatti-kiinteistöille edelleen 

myytäväksi.

Myös Nivalan asemarakennus 

ja muutamia piharakennuksia on 

tulossa myyntiin. Rakennuksia 

Nivalan asemarakennus 
myyntiin

Nivalan aseman seudulla 

rakennuksia tuli myyntiin 

kaikkiaan neljä kappaletta.

Nivalan ja Haapajärven kaupun-

kien kuntaliitosasian selvitystyö 

on käynnistynyt. Ohjausryhmän 

ensimmäinen kokoontuminen 

oli viime maanantaina.

Ohjausryhmään kuuluvat 

molempien kaupunkien val-

tuustojen ja hallitusten puheen-

johtajistot, valtuustoryhmien pu-

heenjohtajat, kaupunginjohtajat 

ja henkilöstön edustaja. Hanket-

ta koordinoi Esa Jussila Nivala-

Haapajärven seutukunnasta, jolta 

ostetaan palveluja hankkeeseen. 

Nivalan osalta valtuustoryhmi-

en osalta tuli muutos sikäli, et-

tä Pirkko Sarjan ollessa estynyt, 

hänen tilalleen tulee varapuheen-

johtaja Heikki Häyrynen.

Puheenjohtajana vuorottele-

vat Nivalan valtuuston puheen-

johtaja Veikko Linna ja Haapa-

järven valtuuston puheenjohtaja 

Veikko Ekman.

Ensimmäisessä kokoukses-

sa päätettiin selvitystyön orga-

nisaatiosta. Ohjausryhmän ja 

koordinaattorin lisäksi perustet-

tiin valmisteluryhmä suunnitte-

lemaan yhdistymissopimusta ja 

tekemään hallinnon ja palvelujen 

järjestämissuunnitelmaa.

Ohjausryhmän kokouksessa 

perustettiin myös strategiatyö-

ryhmä, sivistystoimen työryh-

mä, teknisen toimen työryhmä, 

talous- ja henkilöstöhallinnon 

työryhmä, maatalous- ja maaseu-

tupalvelujen työryhmä, keskus-

hallinnon työryhmä sekä perus-

turvan neuvottelukunta.

Ohjausryhmä on nimennyt 

työryhmille puheenjohtajat, 

jotka kokoavat työryhmät sekä 

koodrinoivat ja johtavat uuden 

kunnan toiminnan suunnitte-

lua. Työryhmät voivat myös pe-

rustaa alatyöryhmiä, jos näkevät 

sen tarpeelliseksi.

Liittymisen tavoitteena on 

muodostaa vahva ja elinvoimai-

nen, tulevaisuuteen suuntautu-

nut ja taloudeltaan terve kunta. 

Uuden kunnan kaikkien toimin-

tojen perusteena on, että hallin-

to on mahdollisimman kevyt ja 

palvelujen tuottaminen mahdol-

lisimman tehokas.

Vaikeasti muokattavia raken-

teita ei palvelujen tuotantoon 

muodosteta. Kaikilla liitoskun-

tien työntekijöillä on täysi pui-

telain mukainen työsuhdeturva. 

Uuden kunnan virat ja toimet 

täytetään pääosin sisäisen haun 

perusteella.

Nykyisten kuntajohtaji-

en viroista ja toimista so-

vitaan puitelain mukaisesti 

yhdistymissopimuksessa.

Uuden kaupungin syntymi-

sestä on tarkoitus päättää val-

tuuston kokouksessa 29.11.

Kuntaliitoksen selvitystyön
ohjausryhmä kokousti

on kaikkiaan neljä, huoneistoalaa 

myynnissä on 366 neliömetriä ja 

kohteen bruttoala on 755.

Kaikkiaan Senaatti-kiinteis-

töille siirtyneitä kiinteistöjä on 

noin 270. Yksittäisiä rakennuk-

sia ja rakennelmia on noin 1300. 

Kiinteistöt myydään pääsääntöi-

sesti tarjousten perusteella ja alu-

eet kokonaisuutena.

Myynnissä noudatetaan avoi-

muutta ja tasapuolisuutta. Osa 

kohteista on suojeltuja. Myyn-

tiprosessissa otetaan huomioon 

suojeluarvot ja toimitaan lähei-

sessä yhteistyössä Museoviraston 

kanssa.
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Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrako-

dit ja urakoitsijat allekirjoittivat 

Kalamiehenpolku 2:n rivitalojen 

peruskorjaus- ja muutostöitä 

koskevat urakkasopimukset. Ri-

vitalot ovat Valtion Asuntorahas-

ton lainoittamia vuokrarivitaloja, 

neljä erillistä asuinrivitaloa.

Nykyisellään taloissa on 26 

huoneistoa ja yhteiset sauna- ja 

pesutilat. Isompiin huoneistoi-

hin rakennetaan saunat. Yhteis-

saunaa pienennetään ja sen tilalle 

rakennetaan yksi yksiö.

Rakennuksen kerrosala on 

1930 neliömetriä ja asuntoala 

1547 neliömetriä. Yhteistiloja 

on 35 neliömetriä.

Peruskorjauksen arvonlisäve-

rollinen hankinta-arvo on 1,66 

miljoonaa euroa. Kohde rahoi-

tetaan Valtion asuntorahaston 

myöntämällä korkotukilainalla. 

Rakentaminen on jo alkanut ja 

asunnot ovat valmiit noin vuo-

den kuluttua syyskuun lopussa.

Suunnitteluvaiheen projektin-

johdon on hoitanut Pohjanmaan 

YH-Rakennuttaja Oy / projekti-

päällikkö, rakennusinsinööri 

Saara Ala-Luhtala.

Kaikki uusiksi

Hyvällä paikalla Kyösti Kallion 

koulun läheisyydessä sijaitsevasta 

alueesta tulee korjausten jälkeen 

moderni ja viihtyisä asuinalue. 

Rakentamisessa huomioidaan 

myös liikkumisen esteettömyys.

Rivitalojen kaikki sisäpinnat 

ja väliseinät puretaan ja höyrys-

uluista lähtien uusitaan kaikki 

rakenteet. Ulkoseinissä parve-

keovien alla olevat kosteusvau-

rioituneet ulkoseinärakenteet 

uusitaan. 

Pihan korkeusasemaa pu-

dotetaan sokkelien vierustoilla 

noin 300 millimetriä - 6 metriä 

ulkoseinästä ulospäin - uusitaan 

salaojat ja routalevyt sekä asen-

netaan sadevesiviemäröinti. Si-

säänkäyntikatoksilla ja terassien 

uusimisella saadaan kohteeseen 

myös viihtyisyyttä.

Kalamiehenpolku 2:n rivitaloista tulee moderneja, täysin peruskorjattuja vuokra-asuntoja. Isompiin 

asuntoihin rakennetaan myös saunat.
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Sähköasennukset uusitaan 

pääosin. Asuntojen ilmastointi 

uusitaan ja asunnot varustetaan 

koneellisella huoneistokohtai-

sella ilmastoinnilla ja lämmön 

talteenottojärjestelmällä.

Urakoitsijat

Rakennusurakan hoitaa Raken-

nusliike Aletel Oy Nivalasta, 

LVI -urakan VTK-LVI -Myyn-

ti Parkkinen Oy Nivalasta ja 

sähköurakan Haapa-Sähkö Oy 

Haapajärveltä.

Arkkitehti-/pääsuunnittelu: 

Suunnittelutoimisto Hietala Oy 

pääsuunnittelijana Alpo Hietala, 

rakennesuunnittelu: Suunnitte-

lutoimisto Hietala Oy, suunnit-

telusta vastaavana Teppo Välimä-

ki, sähkösuunnittelu: Selkämaan 

suunnittelu / Tiina Eskelinen ja 

LVI-suunnittelu: Ahoplan Oy / 

Pentti Ahola.

Valvonnassa työmaa-aikaisen 

projektinjohdon hoitaa Pohjan-

maan YH-Rakennuttaja Oy / tek-

ninen rakennuttaja Oiva Nyrhilä 

ja työmaavalvonnan hoitaa Niva-

lan kaupunki / Juha Moilanen.

Kalamiehenpolun remontti alkoi

Sopimuksen allekirjoittivat Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrakodit toimitusjohtaja Johanna Laitala 

(vas.), VTK-LVI -Myynti Parkkiselta Kimmo Parkkinen, Vuokrakotien hallituksen puheenjohtaja 

Jarmo Kivimäki, Rakennusliike Aletel Oy:ltä Eero Erkkilä ja Haapa-Sähkö Oy:ltä Rauno Flink.
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Tulikettu

70
Myös muita jouluisia 
menuvaihtoehtoja.
Kysy lisää!

28

Pikkujoulut
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MEILTÄ MYÖS Perkis-moottoreiden varaosat,
90 sh O-renkaat ja hydrauli-
sylintereiden tiivisteet.

AUTO- JA TRAKTORIHUOLTO
SUIHKONEN &PIHLAJAMAA

Suopellontie 3, 84100 YLIVIESKA
Puh. 08-425 369 (huolto/varaosa), 0400-283 080
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Jäikö jokin vaivaamaan vuoden 

2001 verotuksessa? Vielä on tä-

mä vuosi aikaa hakea muutosta 

vuoden 2001 verotukseen. 

Verotus vanhenee viidessä 

vuodessa. Vanhentuminen tar-

koittaa sitä, ettei verotusta voi 

enää sen jälkeen muuttaa, vaikka 

se olisikin toimitettu virheellises-

ti. Viiden vuoden aika lasketaan 

verotuksen valmistumisvuotta 

seuraavan vuoden alusta. Kos-

ka vuoden 2001 verotus on saa-

tu valmiiksi vuonna 2002, aikaa 

muutoksenhaulle on vielä vuo-

den 2007 loppuun saakka. Vas-

taavasti viime vuoden 2006 vero-

tukseen voi hakea muutosta vielä 

vuonna 2012. 

Mikäli et muista, mitä ve-

rotuksessasi tapahtui vuonna 

2001, voit pyytää verotusasi-

akirjasi nähtäväksesi omassa 

verotoimistossasi.

Vuoden 2001
 verotus vanhenee
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Syyskuussa on Nivalan Juntti-

kankaalla  toimintansa aloitta-

nut Hevostalli Pegasos. Omista-

ja ylivieskalaissyntyinen Annika 

Pisano kertoo etsiskelleensä noin 

vuoden päivät eri puolilta Suo-

mea sopivaa paikkaa ratsastus- 

hevostallitoiminnalle. Nivala 

kuulosti heti sopivalta paikalta 

Ylivieskan läheisyyden vuoksi, 

sillä hänen vanhempansa asuvat 

siellä. 

- Ajattelin, että täällä täällä 

voisi olla tarvetta tämän alan 

yritykselle, mainitsee Annika 

Pisano päätöksestään muuttaa 

Nivalaan. Hän ja hänen perheen-

sä, johon kuuluu seitsenvuotias 

Laura-tytär on otettu myöntei-

sesti vastaan paikkakunnalla. 

Hevostalli- ja ratsastustoiminta 

on päässyt hyvään vauhtiin.

Annika Pisano on asunut ja 

työskennellyt ulkomailla kym-

menen vuotta sairaanhoitajana. 

Englannissa on vierähtänyt kah-

deksan vuotta ja viimeiset kak-

si vuotta Saudi-Arabiassa. Kol-

metoista vuotta sairaanhoitajan 

työskenneltyään hän halusi teh-

dä täydellisen elämänmuutok-

sen. Hän päätti tehdä lapsuuden 

harrastuksestaan ammatin.

Ratsastuskenttä ja 
talli valmistuivat 
kesällä

Kesän aikana tilan navetta on 

remontoitu ja muutettu hevostal-

liksi, jossa on hulppeankokoiset 

karsinat kymmenelle hevosel-

le. Kahdeksan on omia ja kaksi 

"vuokralla". Lisäksi on neljä po-

nia: Lippis, Spede, Sorro ja Nal-

le, joista kolme on tuotu viime 

kesänä Englannista. Sekä kaksi 

puoliverihevosta myös Englan-

nin tuliaisina ratsastuskoulun 

käyttöön. Ratsastuskenttä 30x60 

m estekalustoineen on salaoji-

tettu sekä tehty kantavaksi ker-

rokseksi sora- ja kiilakerros, jo-

ten tilalla on hyvät edellytykset 

kaikentasoisille ja -ikäisille mo-

nipuoliseen ratsastustoimintaan. 

Kesälaiduntamiseen on myös 

mahdollisuus. 

Lapsuuden harrastuksesta ammatti

Spede-poni pääsee omistajansa Annika Pisanon kanssa pian ratsastustunnille.

Susanna Myllylä oli tullut hoitamaan Sorro-ponia.Omistajan Laura-tytär ratsastustunnilla.

Ponitalutuksesta 
leikkimielisiin 
kilpailuihin

Syksyn aikana on monipuo-

lista toinintaa: ponitalutuksesta 

pieniin leikkimielisiin kilpailui-

hin. Tämän kuun loppupuolella 

Hevostalli Pegasos järjestää leik-

kimielisen taitoratakilpailun, jos-

sa on kolme eri sarjaa: talutus, ju-

niorit (alle 16 v.) ja seniorit (yli 16 

v.). Tilalla on startannut syyslau-

antaisin toimiva ponikerho, joka 

sisältää teoriatunnit, käytännön 

harjoitukset ja ratsastustunnit.

Tulevaisuuden suunnitelmis-

sa on maneesin rakentaminen, 

jota voisivat myös koiranomis-

tajat hyödyntää. Ensi kesänä 

olisi lisäksi tarkoitus aloittaa 

leiritoimintaa.

Teksti ja kuvat Ritva Oja

www.nivalanviikko.fi 



9

Millainen onkaan helppo 
ja turvallinen tulisija-
remontti?

Sovi ilmainen 
kotikäynti
0207910390

Kysy myös
rahoitusta

Palveleva uunimyymälä Oulussa
Limingantie 5 LH 21 A
p. 0207910390
Arkisin 10-17, la 10-14

Hae ilmainen 
Remonttiopas
ja Tulisijakirja!

www.uunisepat.fi

Kalliontie 27, Nivala
nordea.fi

Mitä kylvät, sitä korjaat 
– pankkiasioissakin
Maatila muistuttaa monin tavoin yritystä.
Olemme Nordeassa nimittäneet alueellisia maa-
talousjohtajia, jotka ottavat kasvavien maatilojen
haasteet vastaan. Maatalousjohtaja on maatilan
välitön yhteistyökumppani suurissa rahoitus-
hankkeissa ja asiantuntija sukupolvenvaihdoksessa,
erikoislainojen haussa ja lainopillisissa kysymyk-
sissä. Ota yhteys konttoriimme tai lue lisää
www.nordea.fi

N
or

de
a 

P
an

kk
i S

uo
m

i O
yj

Maatalousjohtajamme Seppo Seppälä puh. 040 520 6017 
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Lukemista

Vahvasti nykyaikaa edustavat 

nämä Pasi Lampelan (s. 1969) 

kymmenen novellia. Päähenki-

löt ovat kolme-neljäkymppisiä, 

pääasiassa miehiä, parhaassa 

työiässä siis. Työelämä osoittau-

tuu helteiseksi, toinen selviytyy 

ehjänä, toinen ei.

Päähenkilöinä novelleissa ovat 

muiden muassa loppuunpalanut, 

sairaalakuntoon itsensä ajanut 

mies, itsemurhan tehnyt poliisi, 

alihankkija, jonka palveluksia ei 

enää tarvita, ja saa paniikkikoh-

tauksen. On aikuisuutta kohti  

hapuileva nuorukainen, toinen 

nuorehko mies on jo vaipunut 

tilanteeseen, jossa hänestä käy-

tettäisiin nimitystä luuseri.

Työelämän murheitten lisäk-

si monen avioliitto on kriisissä. 

Myös yksinäisyyden ja eristäyty-

neisyyden teemat nousevat esil-

le. Ongelmia siis on. Ja ellei ole, 

ihminenhän tekee niitä!

Pidin  ehkä eniten novellista 

“Merenrantatalo”. Siinä ei tapah-

du mitään dramaattista. Sen ih-

misten elämässä kaikki näyttää 

olevan hyvin, jopa erittäin hyvin. 

Kuitenkin lukija aistii pian, että 

pinnan alla kuohuu, puhjetak-

seen täyteen myrskyyn milloin 

tahansa: “Anita kaataa Henrille 

Fernetiä. Jostain syystä, Henri 

sanoo, se on maistunut viime ai-

koina. Anita pitäytyy punaviinis-

sään. Kaikki vanhat tunteet tih-

kuvat jostain vuosien kerrosten 

läpi. Kateus, mustasukkaisuus. 

Hänellä ei ole veljensä lahjak-

kuutta, eikä miehensä rohkeut-

ta, niin hän on monta kertaa aja-

tellut, ja oman sovinnaisuutensa 

tajuaminen tässä iässä, tietoisena 

siitä, että kaikki olisi voinut men-

nä toisinkin, raivostuttaa häntä 

nykyään yhä enemmän.”

Pasi Lampelan tyyli on 

hallittua. Vaikka lauseet 

polveilevat pidempään-

kin, ymmärrettävyys 

säilyy. Vuoropuhelu 

on ytimekästä. Seu-

raava sananvaihto 

käydään siskon ja 

hänen vankilasta 

vapautuneen vel-

jensä kanssa:

“Oot sä nyt sit - 

oot sä lomalla?”

“Eiku va-

paa mies. Ihan 

kokonaan ja 

virallisesti.”

“Pitääks sua oikein niinku 

onnitella tai jotain?”

“Keität kahvit, se riittää mulle 

ihan hyvin.”

“Ei o kahvia.”

“Ei o kahvia?”

“Eikä mitään muutakaan.”

“Eiks sulloo rahaa?”

“Viikkoon en oo syöny. Ei tuu 

maitookaan enää. Tää huutaa vä-

lillä kuin pieni porsas.”

“Hellekausi” on Pasi Lampe-

lan ensimmäinen novellikokoel-

ma. Lisäksi hän on kirjoittanut 

kymmenen omaa näytelmää ja 

tv-sarjan yh-

dessä Harri Virtasen 

ja Veli-Pekka Hännisen kanssa. 

Hän myös ohjaa näytelmiä.

Kirja on lukemisen arvoinen 

kenelle tahansa aikuiselle, mut-

ta antoisin se on samaa kiihke-

ää ikäkautta eläville. Lyhyehköt 

novellit sopivat lyhytjännittei-

semmällekin lukijalle. Rankois-

ta aiheista huolimatta teksti on 

pääosin miellyttävällä tavalla 

siistiä.

Raija Raudaskoski

Ikäviä tapauksia

- Nokelan päiväkodissa on tänä 

syksynä aiheena peikot. Ajatuk-

sen peikkoteeman toteuttamisek-

si saimme Pyssymäelle tehdyn 

retken jälkeen. Sopivaa materi-

aaliakin löytyi mukaan otetta-

vaksi, idean "äiti" Salli Savisaari 

kertoo. 

Ensin valmistui pieni peikko-

kylä, kun jäi ylimääräistä mate-

riaalia, päätettiin rakentaa koko-

nainen peikkometsä. Päiväkodin 

henkilökunta yhdessä lasten ja 

lasten vanhempien kanssa ovat 

saaneet aikaan ihastuttavan, sa-

dunomaisen peikkometsän, mis-

sä peikoille on rakennettu omat 

majat. Lintujen liverrys ja käen 

kukunta lisää aitoa metsän tun-

nelmaa. Ikkunamaalaukset on 

tehnyt Anni Kumpula.

Peikkometsässä on mukava 

viettää laulu- ja satutuokioita. 

Lasten ideana on suunnitelmis-

sa toteuttaa peikkonäytelmä tä-

män syksyn aikana. Lasten van-

hemmat ovat olleet tyytyväisiä ja 

ihatuksissaan. 

Peikkometsä saa olla paikoil-

laan vielä pitkään, sillä siellä 

on tarkoitus viettää päiväkodin 

joulujuhlakin.

Ritva Oja

Peikkometsän taikaa

Päiväkodin henkilökunta lapsineen on loihtinut satumaisen peikkometsän puineen, pensaineen ja 

peikkomajoineen. 

Ryhmä Peltopuiston lapsia oli tullut vierailulle tutustumaan peikkometsän tunnelmaan.

Hellekausi, novellikokoelma
Pasi Lampela
WSOY 2007, 161 s.

Nouda ValmisKastelli-esite ja ihastu mallistoon!

www.kastelli.fi
KASTELLI-TALOT
Pajalankatu 3 L, Ylivieska            
talokauppias Pekka Palokangas p. 046 850 6780
pekka.palokangas@kastelli.fi

nyt myös muuttovalmiina!
Suomen suosituimmat talot

s
VALMISKOTI MARKKINAJOHTAJAN TAPAAN

Huolella suunniteltu! sisustettu!

hinnat alkaen

126540€
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Kalevi Kiviniemi on merkittävä 

suomalainen urkutaiteilija. Hän 

levyttänyt yli sata urkulevyä.

Kiviniemi tunnetaan erityi-

sesti  rekisteröinti- ja improvisaa-

tiotaidoistaan sekä ennakkoluu-

lottomasta ja rohkeasta tavasta 

käyttää urkuja sekä muun alunal-

kaen uruille sävelletyn musiikin 

esittämiseen. Esimerkkinä  täl-

laisesta Kiviniemen levyttämäs-

täkin musiikista ovat mm. Säkki-

järven polkka, Vaalean punainen 

pantteri ja Sapelitanssi.

Kalevi Kiviniemi on konser-

toinut mm. kotimaassa, Ruotsis-

sa, Tanskassa, Norjassa, Eestissä, 

Italiassa, Englannissa, Saksassa, 

Ranskassa, Venäjällä, Japanissa, 

Filippiineillä, Australliassa ja  

Yhdysvalloissa.

Nivalan konsertissa kuullaan 

mm. Sibeliuksen, Beethovenin, 

Lisztin ja Rossinin tuotantoa sekä 

myös Kiviniemen oma improvi-

saatio. Kirkkokonsertissa esiin-

tyy lisäksi Pinja  Järvinen, huilu 

ja Jukka Pietilä, laulu.

Konsertti on lauantaina 13. 

lokakuuta kello 19.00 kirkossa. 

Konserttiohjelmia  (10 €) saa  en-

nakkoon seurakunnan taloustoi-

mistosta p. (08) 443 785 tai (08) 

440 155, Mairen Kukasta p. (08) 

442 130 ja  kirkon  ovelta ennen 

konserttia. Konsertin jälkeen on 

mahdollisuus ostaa esiintyjien 

levyjä. Tervetuloa konserttiin!

Urkutaiteilija
Kalevi Kiviniemi 

konsertoi Nivalassa

Kokkolalaisen kuvataiteilija 

Kyösti Kivisen värikylläisiä tau-

luja on parhaillaan esillä Tillari-

galleriassa. Taiteilija on syntynyt 

Vimpelissä 1960.

 Taiteilija kertoo näyttelystään: 

- ”Auringon nousun tanssi” -

näyttely kertoo siitä tunteiden 

skaalasta, mitä auringon ihmeel-

linen ja lämmin valo saa aikaan. 

Kuinka se nostaa pintaan ilon, 

lämmön ja värit. Mutta myös sii-

tä, kuinka valon mukana tulevat 

myös varjot elämäämme.

Päättynyt viikko oli koululais-

ten kulttuuriviikko.

Välikylän koulun kolmas- ja 

neljäs luokkalaiset olivat tulleet 

opettajansa Asko Ypyän kanssa 

tutustumaan Kyösti Kivisen näyt-

telyyn. Oppilaille annettiin pieni 

kirjallinen tehtävä, jossa he sai-

vat olla ”kriitikkoja”. Mikä hei-

dän mielestään oli paras ja mikä 

huonoin taulu sekä esittää omia 

kommenttejaan. 

 Näyttely jatkuu Tillarigalleri-

assa 19.10. saakka.

Ritva Oja

Eräs lukijamme oli huolissaan 

etenkin pienten koululaisten 

puolesta kahdesta vaarallisesta 

suojatiestä.

Tillarissa taidenäyttelyssä

Välikylän koulun oppilaita ”kriitikkoina”. Vasemmalta Markus Ypyä, Matti Ylimäki, Pekka Ylimäki ja Joonas Järvelä.”Tanssi haudoilla”.

Vaarallisia suojateitä

Toinen vaarallinen suojatien 

paikka on tultaessa Teinitieltä 

Ruojantielle. Autolla tultaessa 

suojatie jää kasvillisuuden 

taakse piiloon. Autoilijoiden 

kannattaa olla näillä paikoin 

varovainen etenkin aamuisin 

ja iltapäivisin, kun kouluille on 

paljon liikennettä.

Toinen sijaitsee Kimarasta 

kotikoululle ja yläasteelle 

menevällä tiellä. Heti kuvassa 

näkyvän mutkan takana on 

suojatie, jota ylittävä ei näe 

tulevaa autoa, eikä autoilija 

suojatiellä olevaa jalankulkijaa 

ennen kuin aivan läheltä.

Kalevi Kiviniemi lukeutuu 

maailman huippu-urkureiden 

terävimpään kärkeen. 

Kansainvälinen ura lähti 

liikkeelle runsaat kymmenen 

vuotta sitten Japanissa 

ja Lontoossa pidetyissä 

konserteissa, mutta sittemmin 

ura on rakentunut ennen 

kaikkea Saksassa. Viime 

vuosina Eurooppa on auennut 

laajemmin: Sveitsi, Italia, 

Espanja, Ranska.
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Markku ja Hilkka Poikkimäen 

Roinilan tila on maatila, jossa 

käyskentelee 32 lehmän luomu-

jalostuskarja vasikoineen. Eläi-

met ovet Hereford-rotua, jonka 

edustajia omistajat kehuvat to-

della rauhallisiksi ja miellyttä-

viksi lehmiksi. 

Emolehmäkarjaa on pidetty 

nyt kahdeksan vuotta. Nykyisin 

erikoistuminen on päivän sana. 

Luomu-emolehmien hoito vaatii 

ammattitaitoa, jota Poikkimäet 

pitävät yllä monin tavoin. Ai-

nakin kerran vuodessa käydään 

muun muassa emolehmäsemi-

naarissa hakemassa uusimmat 

tiedot alasta.

Tilalla paalataan 
kesällä rehua ja 
viljaa.

- Nämä eivät ole ronkeleita. Ne 

syövät mitä vaan, olkiakin hana-

kasti. Ne käyttävät kaiken ener-

gian maidontuotantoon, sillä ne 

imettävät vasikoitaan puoli vuot-

ta, Hilkka kertoo. 

- Vaikka lehmät ovat aikuise-

na isoja, vasikat ovat syntyessä-

än hyvin pieniä kiharapäitä. Ne 

ovat aivan hirveän nättejä, Hilkka 

ihastelee.

Kaikki tilan eläimet myydään 

eloon. Niistä tulee siitossonneja 

ja lehmiä.

Vierottaminen oli 
hankalaa

Kun vasikka saa kulkea va-

paasti emänsä vierellä puolen 

vuoden ajan, on vieroittaminen 

vaikeaa. Omistajienkin on ikävä 

katsella, kun emät huutavat ja 

hakevat lapsiaan. Huuto on niin 

valtavaa, että hoitajilla täytyy olla 

korvatulpat.

Viime keväänä asiaan löytyi 

ratkaisu: vieroitusläpyskä. Kek-

sintö tuli Suomeen Kanadasta. 

Roinilan tilalla sitä kokeiltiin heti 

keväällä kolmeen myöhään syn-

tyneeseen vasikkaan, jotka täy-

tyi vieroittaa ja läpyskä todettiin 

toimivaksi.

Systeemissä vasikoiden sie-

raimiin asetetaan muoviläpyskä, 

joka estää imemisen. Kun vasik-

ka ei pysty imemään, tutkimus-

ten mukaan noin neljässä päi-

vässä emojen hormonitoiminta 

muuttuu niin, että ne luopuvat 

suosiolla lapsistaan. Muoviläp-

pää pidetään käytännössä va-

ralta kauemminkin. Läppä on 

rakennettu niin, ettei se muuten 

mitenkään haittaa vasikkaa, vaan 

se pystyy syömään ja juomaan 

normaalisti.

Koska emolehmä ja vasikka 

saavat kuitenkin olla vierekkäin, 

se vähentää stressiä ja vieroittu-

minen tapahtuu luonnollisesti 

pikkuhiljaa.

Roinilan tilan vasikoille oli 

asetettu vieroitusläpät haastatte-

lupäivän aamuna. Aina muutama 

oppii vippaskonsteja imemään 

päästäkseen. Näistäkin vasikoista 

yksi osasi jo sujuttaa tissin suu-

hunsa sivuttain.

Hilkka Poikkimäki on pyörittä-

nyt Jalanjälki -hoitolaansa maati-

lan yhteydessä jouluun mennessä 

kaksi vuotta. Piharakennukseen 

on rakennettu viihtyisät hoitotilat 

ja lisäksi hän käy tekemässä jal-

kahoitoja asiakkaiden kotona.

- Hoitotyö sopii maatilan yh-

teyteen erinomaisesti. Esimer-

kiksi hierojia ei ole koskaan lii-

kaa. Sen opin viime kesästä, että 

ensi kesänä en tee jalkahoitotöitä 

yhtä paljon. Kesäisin maatalossa 

on niin paljon muuta työtä.

Hilkka Poikkimäki arvelee, 

että maatiloille sopisi esimer-

kiksi pienet, viihtyisät muutaman 

asukkaan hoitokodit oman kylän 

vanhuksille. Hän miettii että ri-

kastumaan sillä ei varmaankaan 

pääsisi ja se työ vaatii sydäntä.

- Minä tykkään hirveästi olla 

vanhusten kanssa ja nautin sii-

tä, kun teen heille jalkahoitoja. 

Minulle kiire ja tehokkuus eivät 

ole minun sanoja. Haluan tehdä 

hoitotyön rauhallisesti, jutel-

la asiakkaan kanssa ja kohdata 

hänet muutenkin, kuin vain itse 

työn tekemällä, hän miettii.

Yleensäkin Hilkka Poikki-

mäki ihmettelee kiirettä ja mi-

ten ihmiset painaltavat syksyllä 

harrastuksiin. 

- Minulle kesä on kiireistä ai-

kaa. Meillä on luomutila ja syk-

syllä saa ollakin vähän allapäin ja 

masentunut, kuten luontokin on 

valmistautuessaan talvilepoon. 

Tykkään lukea, polttaa kynttilöitä 

ja tehdä käsitöitä syksyisin.

Vieroitusläpyskä avuksi
vasikoiden vieroittamieen

Hilkka ja Markku Poikkimäki sanovat luomulehmiään onnellisiksi lehmiksi.

Muoviläppä estää vasikkaa imemästä, mutta se saa kuitenkin olla emonsa lähellä.

Hilkka Poikkimäen jalkahoitolalla on pihapiirissä omat tilat. 

Hoitotyö sopii mainiosti yhteen maatalouden kanssa.

Hoitotyö sopii hyvin maatilan lisätyöksi

- Palkansaajilla on kesällä lo-

maa, ehkä heillä siksi riittää vir-

taa syksylläkin. Minusta se on 

vähän ristiriitaista. Kun luonto 

rauhoittuu, itsekin rauhoitun. 

Nykyajan ihminen on tehokas 

ja aina kiireinen. Minä kysyn, 

että mihin meillä on kiire, Hilk-

ka Poikkimäki miettii.

Markku ja Hilkka Poikkimä-

en tila on luomutila ja siellä on 

emolehmiä.

- Meidän maatilahommaan 

suhteutettuna jalkahoitolan töi-

tä on ollut aivan sopivasti, hän 

sanoo.

Yksi suosituimmista hoi-

doista on känsien poistaminen. 

Eräänlaisella jäädytyskynällä 

syylät poistetaan kivuttomasti 

niin lapsilta kuin aikuisiltakin. 

Syylähoitoasiakkaita käy myös 

ulkopaikkakunnilta.

- Kaikki syylät olen saanut 

häviämään. Hoito vaatii muu-

taman kerran käynnin, eikä se 

tunnu lainkaan kivuliaalta, hän 

kertoo.
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N
ivalassa oli Raahen so-

tilaspiirin kutsunnat 

20.9.1965.  Läpäisin tar-

kastuksen, luokaksi määriteltiin 

A I.  Palvelukseenastumismääräys 

tuli aikanaan Pohjanmaan Tykis-

törykmenttiin Oulun kaupungin 

kasarmille.  Pohjanmaan Tykistö-

rykmentti oli ollut aikaisemmin 

YläMyllyllä, eri nimisenä tosin.  

Siellä oli palvellut aikanaan myös 

osuuskaupan rautaosaston työto-

verini Jussi Hyvärinen, kymme-

nen vuotta aikaisemmin v. 1956.  

Työkaverini Isoahteen Ville sai 

määräyksen ilmoittautua jalka-

väkeen Oulun Hiukkavaaraan.

Lähdimme Villen kanssa Ni-

valasta kohti Oulua ”Lättähatul-

la” 15. helmikuuta iltapäivällä v. 

1966.  Määräaika ilmoittautua 

yksikössä oli saman vuorokau-

den lopulla eli ennen kello 24. 

Matkassa oli hiukan jaloviinaa 

rohkaisuksi, emme kuitenkaan 

juoneet itseämme humalaan, 

niin kuin eräät toiset.  Tulimme 

Ouluun kello kuuden kieppeillä.  

Asemalla oli kuorma-autoja vas-

tassa Hiukkavaaraan menijöille, 

joten tiemme Villen kanssa er-

kanivat asemalla.  Me tykistöön 

menijät marssimme epämääräi-

sessä muodostelmassa kotvan 

matkaa Intiön hautausmaan ohi 

kaupungin kasarmille.

Yksikökseni oli määrätty 

Pohjanmaan Tykistörykmentin 

4. patteri.  Tykistörykmentin 

kokoonpano oli silloisissa olo-

suhteissa seuraava:  1. ja 4. pat-

teri olivat viestipattereita, 2. ja 5. 

patteri olivat tulenjohtopattereita 

ja 3. ja 6. olivat tykkipattereita.  

Pääsin siis mieleiseen yksikköön,  

tykistön viestiin. 

Samalla kasarmialueella kau-

pungissa toimivat myös 1. eril-

linen viestikomppania sekä 1. 

erillinen autokomppania.  Au-

tokomppaniassa oli myös tuttu 

nivalalainen kaveri automiehenä.  

Nyttemmin nimi on unohtunut.  

Tapasin hänet silloin tällöin ka-

sarmilla ja harjoituksissa.  Lisäksi 

kasarmialueella oli 1. divisioonan 

esikunta rykmentin esikunnan li-

säksi.  Myös huoltotilat, ruokala, 

varusvarasto ja sauna olivat ka-

sarmilla.  Lisäksi sotilaan tärkein 

tukikohta, sotilaskoti ”Sotku” oli 

alueella.

Kasarmille, perusyksikkööm-

me saavuttuamme annettiin al-

kupuhuttelu armeijaelämästä. 

Sitten kävimme varusvarastolla.  

Saimme armeijan ytimekkääseen 

tapaan tarvittavat varusteet, jotka 

pakkasimme sängyn sini-valko-

ruudulliseen päiväpeitteeseen.  

Tämä nyytti olallamme palasim-

me kasarmille.  Sitten vaihdoim-

me armeijan kamppeet ylle.

Siviilivaatteemme pakkasim-

me laatikkoon.  Ne, jotka halu-

sivat saivat jättää tämän siviili-

pakkauksen armeijan huostaan.  

Toisena vaihtoehtona oli paketin 

lähettäminen kotiin. Muistaakse-

ni valitsin säilytyksen.

Alokastupa 

Alkoi alokasaika.  Patterimme 

päällikkönä oli luutnantti P. 

Ekdahl, vääpelinä ylivääpeli A. 

Leinonen ja kouluttajana vääpe-

li Ahoranta. 

Ahoranta oli vanhan ”preus-

silaisen” tyylin kouluttaja.  Sul-

keisharjoituksissa kahlasimme 

talven mittaan usein ”siksakkia” 

vyötäröisessä lumihangessa, kun 

koulutus ei mennyt perille hänen 

haluamallaan tavalla.  Pidimme 

tätä luonnollisena, asiaan kuulu-

vana.  Nykyisin tällainen ”simpu-

tus” lienee rangaistavaa.  Opim-

me muodossa marssimisen ja 

muut armeijan kuviot. 

Alokasajan alkupuolella patte-

rimme kirjuri, alikersantti Karp-

pinen tiedusteli eräänä iltana 

ruokailun jälkeen taitojemme pe-

rään.  Hän kysyi, osaako kukaan 

alokkaista kirjoittaa koneella.  

Minä nostin käteni ylös, luonnol-

lisesti, kauppaopistosta kympin 

arvosanan saanut konekirjoituk-

sen ammattilainen.  Näin pääsin 

patterin kirjurin apulaiseksi.  

Sain kirjoitella iltaisin patterin 

papereita puhtaaksi.  Toisaalta 

pääsin myös päivisin palveluk-

sesta helpommalla.  Pakolliset 

oppitunnit ja aseharjoitukset oli 

luonnollisesti oltava muiden mu-

kana.  Sulkeisiin osallistuminen 

väheni huomattavasti.  Ampujaa 

minusta ei tullut.

Henkilökohtainen aseeni, 

”Ukko-Pekka”-kiväärini nro 

217107 luokka 2 S 3, oli”sohlo”.  

Sillä ei olisi ammattilainenkaan 

osunut tarkoitettuun maaliin.  

Konepistooliammunnoissa pär-

jäsin hiukan paremmin.  Osasin 

Suomi-konepistoolilla tauluun 

kohtalaisesti.  Niinpä selvitin 

nipin napin kolmannen luokan 

pronssisen ampumamerkin.  

Kiväärin lukon purkaminen ja 

kokoaminen kävi luontevasti, 

olin siinä hommassa patterin 

parhaita.

Sotilasvalan vannoimme Ou-

lun Tuomiokirkossa 14.3.1966, 

alokkaasta tuli tykkimies. Tämän 

jälkeen pääsin ensimmäiselle lo-

malle Nivalaan.  Oli pääsiäisen 

aika ja kylällä suhteellisen hiljais-

ta.  Kävimme kavereiden kanssa 

tansseissa, luonnollisesti.  Siihen 

aikaan Pitkäperjantai-iltaisin ei 

ollut huveja.  Löysimme kuiten-

kin tanssipaikan Kalajoelta, jossa 

oli tanssit myös pitkänäperjan-

taina.  Sinne sitten taksilla, tans-

seihin. Tapasin siellä paikalli-

sen kauppiaan tyttären.  Hänen 

kanssaan pidimme hiukan yhtä 

armeijan aikoina, Kaija oli opis-

kelemassa samoihin aikoihin 

Oulun Talouskoulussa. 

Huhtikuun 12. päivä alkoi ali-

upseerikoulu.  Näin uusi titteli oli 

oppilas Oulun ”Lusperissa”, jolla 

nimellä koulua silloin kutsut-

tiin.  Kanttinauhan pätkä neu-

lottiin käsivarteen, sitä sanottiin 

”kusirajaksi”.  Se oli oppilaan ar-

vonmerkki.  Siihen maailman ai-

kaan kansakoulun käyneet jäivät 

perusyksikköön, ammattikoulun 

käyneet pantiin aliupseerikou-

luun ja ylioppilaat sieltä edelleen 

upseerikouluun.  Se oli yksiselit-

teinen linja silloin.  Niinpä mi-

näkin kauppaopiston käyneenä 

pääsin aliupseerikouluun. 

Pari kaveria jäi ikäluokasta-

ni mieleen aliupseerikoulussa.  

Ylioppilas Maaninka Iisalmesta 

pyrki koko ajan käyttäytymään 

siten, ettei joutuisi upseerikou-

luun.  Maantalous-oppilaitok-

sen suorittanut Honkanen Ete-

lä-Pohjanmaalta ”pingotti” koko 

ajan siihen malliin, että pääsisi 

upseerikouluun.  Molemmat saa-

vuttivat tavoitteensa, Maaninka 

lähti siviiliin alikersanttina ja 

Honkanen vänrikkinä. 

Koulun kirjuri oli saanut vi-

hiä, että olin ollut patterin kirju-

rin apulaisena.  Ilmeisesti työtäni 

oli kehuttu, sillä koulun kirjuri 

otti heti alkupäivinä yhteyttä ja 

”määräsi” minut omaksi apulai-

sekseen.  Olin siis myös koulu-

aikana enimmäkseen toimisto-

hommissa.  Luonnollisesti kaikki 

pakolliset oppitunnit, ase- ym. 

harjoitukset kuuluivat koulu-

tukseeni.  Marsseihin, maasto-

reissuihin eikä liikuntaan tarvin-

nut osallistua muiden oppilaiden 

mukana.  Viestilinjalla opimme 

myös rakentamaan maastoon 

puhelinyhteydet, käyttämään 

puhelinkeskusta, kenttäpuheli-

mia ja kenttäradioita. 

Yksi ”sissijotos” oli käytävä.  

Teimme sen 21.-23.6. Lähdim-

me Oulusta polkupyörillä Vaa-

lan suuntaan.  Ajelimme noin 100 

kilometriä rytmillä 50 minuuttia 

ajoa ja 10 minuutin tauko. Mat-

ka meni sujuvasti, onhan valtion 

välineet huippukuntoisia.  Vaalan 

ja Utajärven maastoissa Rokualla 

oli sissisotaharjoitus.  Sieltä pa-

lasimme Oulujoen eteläpuolen 

tietä takaisin Ouluun.  Tämä 

nykyinen valtatie nro 22 oli sil-

loin työn alla.  Tie oli täynnä isoja 

soranlohkareita ja sepeliä, joten 

paluumatka ei kaikin osin ollut 

niin mukava kuin mennessä.

Menomatkan teimme Oulu-

joen pohjoispuolen tietä.  Pieni 

sotaharjoitus oli myös Oulun 

Sanginjoen maastossa kesäkuun 

alussa.  Korpraaliylennykset 

tehdään yleensä puolikurssin ai-

koihin.  Ylennys ei vielä sattunut 

kohdalle. 

Aliupseerikoulun puolikurs-

sijuhla oli tapaus.  Valittu juhla-

toimikunta oli suunnitellut tans-

sit Oulun Kuusisaareen.  Se oli 

nuorison kesälava silloin ja vielä 

vuosia sen  jälkeenkin. 

Nykyisin toiminta on aika 

vähäistä.  Koska miespuoliset 

juhlijat kaipasivat tanssiseuraa, 

oli juhlatoimikunta värvän-

nyt Oulun Sairaanhoito-oppi-

laitoksen opiskelijoita tanssi-

partnereiksi oppilaille.  Hieno 

kesäinen ilta Kuusisaaressa, or-

kesteri soitti ajan tyyliin ja tans-

sitettavina oli halukkaita tulevia 

sairaanhoitajia. 

Korpraaliylennys tuli 16.7. ja 

alikersantin natsat viikkoa myö-

hemmin eli 23.7.1966.  Titteli 

muuttui nyt toimistoaliupsee-

riksi.  Ryhdyin seuraavan ikä-

luokan vakituiseksi kirjuriksi 

aliupseerikouluun.  Näin ura-

ni armeijan toimistohommissa 

jatkui edelleen. Kurssijulkaisus-

sa oli kuva itsestäni jakamassa 

päivän postia ja alla kuvateksti: 

”Alikersantti Jaakola, mukava 

poika, parhaimmillaan, jake-

lemassa onnen hetkiä: lempeä, 

rakkautta, kaihomieltä.  Ikävin 

puoli tyypissä: ”HKK – Mattila, 

Leväsvirta, Myllymäki, Tikka, 

Kropsu, Markko, Rantala... onko 

joku muu vielä töpännyt?”  Mauri 

Myllymäestä tuli kansallisen ta-

son pituushyppääjä. Hän on ollut 

television yleisurheilukilpailujen 

selostaja myöhemmällä iällään.

Aliupseerikoulun 
kirjuri 
Alokaskuvassa olemme pukeutu-

neet m/36 lomapukuun.  Touko-

kuussa tulivat sitten uudet asut, 

passikuvassa minulla on uusi lo-

mapuku m/66.  Kirjuri sai käyttää 

työasunaan lomapukua m/36, jo-

hon kesä aikana kuului keveämpi 

pusero. 

Kenttätykistö piti ampuma-

leirin vuosittain syyskesällä Ro-

vajärvellä.  Olin koulun kirjuri, 

joten jäin kasarmille.  En pääs-

syt kokemaan tosiammuntoja, ei 

kyllä ollut väliäkään. 

Kasarmille jäi pienehkö jouk-

ko asevelvollisia.  Olihan kasar-

mialueen ympärivuorokauti-

nen vartiointi hoidettava myös 

ampumaleirin aikana.  Olinkin 

usein vartiopäällikkönä leirin 

aikana.  Myöskään lomia ei täl-

löin myönnetty.  Hankinkin ta-

hallani muistojen joukkoon lii-

tettäväksi ainoan ”bumerangin” 

eli hylätyn loma-anomuksen.  

Koulun vääpeli naureskeli sen 

allekirjoittaessaan, kun kerroin 

syyn paperiin. 

Aliupseerikoulun kirjuri oli 

perinteisesti saanut ylennyksen 

kersantiksi koulun jälkeen.  Mi-

nä jäin tätä paitsi ja syystä.  Sat-

tui niin, että vääpeli jätti 

minun velvollisuudek-

seni ilmoittaa koululle 

ruokailun jälkeen, että 

määrätyt yksiköt siir-

tyvät erään professorin 

tutkimusaineistoksi voi-

mistelusaliin.  Profes-

sori tutki näkökykyä ja 

värisokeutta.  Armeijan 

varusmiehethän ovat 

helposti saatavaa tut-

kimusmateriaalia.  No 

minä unohdin tämän 

ilmoituksen.  Yksiköt 

menivät ennalta suun-

niteltuihin toimiin-

sa.  Eräs yksikkö lähti 

liikuntaharjoitukseen 

pyöräilemään jonne-

kin.  Vääpeli hirmustui 

unohduksestani ja mää-

räsi minut perään.  Se oli toivo-

tonta, koska en tiennyt minne 

päin porukka oli lähtenyt. 

Ymmärtääkseni tämä tapaus 

vei minulta kersantin natsat. Sil-

loin harmitti, mutta aika paran-

taa haavat. Joulukuun 17. päivä 

minut siirrettiin perusyksikköön, 

eli 4. patteriin.  Meillä oli ns. lop-

pusota, joka yleensä pidettiin ko-

tiutettavalle ikäluokalle.  Meillä 

oli pienimuotoinen, muutaman 

vuorokauden kestävä sotaharjoi-

tus Simossa, lähellä Kemiä.  Muu-

ta ei ole siitä jäänyt mieleen, kuin 

paleltuneet varpaat.

Kesän mittaan olimme seu-

ranneet julkisesta sanasta, että 

Suomen Valtiolla ovat rahat vä-

hissä. Budjettikeskusteluissa oli 

ollut puhetta armeijankin määrä-

rahojen supistamisesta.  Se mer-

kitsisi palvelusajan lyhentymistä.  

Syksyllä keskustelut kiihtyivät 

ja mekin odotimme 

kuumeisesti siviiliin 

pääsyä.  Eduskunta 

päättikin budjettikä-

sittelyssä lyhentää ar-

meijan palvelusaikoja 

tilapäisesti 30 vuoro-

kaudella.  Meidän 

kohdalla siviilipäivä 

oli virallisesti 

10.1.1967. Budjet-

tipäätöksen hyväksy-

misen jälkeen mei-

dät ”lomautettiin” jo 

31.12.1966 kello 24.00 

(Laki 6381/16.12.66).  

Virallinen reserviin 

siirtymispäivä oli 

luonnollisesti mai-

nittu 10.1.1967.

Yöllä noin klo 23 

patterin päällikkö 

luutnantti Ekdahl 

piti meille ystävällisen puheen 

ja toivotti menestystä siviilissä.  

Olin hakenut aikaisemmin ko-

toa Volkkarin, joten klo 23.58 

lähdimme erään toisen niva-

lalaisen siviilimiehen, Lassilan 

kanssa kohti Nivalaa.  Volkkarin 

valot riittivät juuri Nivalaan.  Yli-

tettyämme viljavaraston kohdal-

la rautatiesillan, valot sammuivat 

lopullisesti.  Kaveri jäikin tähän 

risteykseen ja itse ajelin hämäris-

sä kotiin.  Laturin käret olivat ku-

luneet.  Tämä selvisi Kivijuuren 

pajalla seuraavana arkipäivänä.  

Näin oli armeija takanapäin ja 

tulevaisuus edessä. 

Terveisin 
olli.jaakola@pp.inet.fi 

Sotaväessä 1966 
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Parhaat palvelut  
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Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

Palmu - LIETEKÄRRY 12 kuuti-
on, alatäyttö, hydraulipurku, 
avattava siipi. H. 9500 sis. alv. 
Puh. 044-574 6167,

Uudenveroinen KOIRAVERK-
KO Ford Focus farmariin. 
Hp. 50 euroa. Puh. 040-570 
6367.

VENEMOOTTORI, Mercury 
4,5 hv 4-tahti vm-02. Ajama-
ton, hp. 650 euroa, RUOHON-
LEIKKURI Klippo käytetty 100 
e, lehtipuhallin, uudenveroi-
nen 50 e, moottorisaha, käy-
tetty 100 e, jiirisirkkeli laser 
osoittimella, uusi 75 e, käsi-
sirkkeli 40 e, pöytäsirkkeleitä 
2 kpl 100 e/kpl, VESIPUMPPU 
polttomoottorilla 75 e, säh-
köhöylä 30 e, miesten POL-
KUPYÖRÄ 5-vaiht. + muita 
pyöriä 200 e. Lisäksi kalas-
tusvälineitä ym. pientyöka-
luja. Käyppä tutustumassa 
jos kiinnostaa! Läh. puh. 443 
120.

RUNKOPATJASÄNKY sijaus-
patjalla, kirjoituspöytä 55 x 
130 cm, parveke VÄLIOVET 
karmilla, käyt. laakaväliovia 
eritt. ed. Puh. 040-570 6367.

Myydään KOMPOSTI, MÄN-
TYSÄNKY ja patja 80 x 200. 
Puh. 0400-538 177.

Myydään tai vuokrataan LII-
KE- ja TOIMISTOHUONEISTO 
Olkkosentiellä kerrostalos-
sa. 95 m2, 5 h + sauna, 2 wc, 
pesumahd., 2 sisäänkäyntiä. 
Puh. 08-442 410 tai 0500-295 
745.

3.9 x 2.4 m PIHAVAJA. Puh. 
0400-154 920.

Toyota Corolla VM-89 5-
vaih ei rek. h 150€. Puh. 
044-2725076.

RT-KOLMIO 80 m2  3h+k+s,  re-
montoitu, kaukolämmössä
P.  040 510 2804 / 0400 785 
939

Halutaan vuokrata  

PELTOA Nivala - Raudaskylä 
alueelta. Myös osto kiinnos-
taa. Puh. 044-574 6167.

Vuokrattavana  

21 m2 lämmintä VARASTOTI-
LAA Kalliontiellä. Esim. moot-
toripyörät talveksi. Soittele 
puh. 0400-387 851.

Annetaan  

Leikattu, 6-vuotias NARTTU-
KISSA. Puh. 045-677 9565.

Kodin kirpputori  

Kodin kirpputori  

00€€
Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

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

YSIKAKS' NIVALA RY

Tuiskulan sisäharjoitukset kaudella 2007-2008, vk. 42 alkaen

P-00-02 Ma 18.30-20.00

P-97 La 14.30-16.00

T-93-94 Ke 18.30-20.00

Ammattikoulun sisäharjoitukset kaudella 2007-2008, vk. 42 alkaen

T-95-96-96-98 La 11.30-13.00

Naiset Su 15.00-16.30

P-93-94 jaEdustusjoukkue Su 16.30-18.30

Harrastejalkapallo Su 18.30-20.00

P-95-96 Ke 16.30-18.00

T-93-94 Ma 19.00-20.30

P-98-99 Ti 16.30-17.30

Antti Hautakoski, puh. 040 759 4288 www.fc-92.sporttisaitti.com

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 

KARVOSKYLÄN KYLÄYHDISTYS
OSTOSMATKA TUURIIN!
Lauantaina 20.10. Hinta 20€/hlö.

LähtöKarvoskylän koulu 7.00, Nivalan mh 7.30. Paluu 19.30.

Ilm. puh. 040 558 4994/Päivi

järj. Karvoskylän kyläyhdistys
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SYYSTARJOUKSET SISUSTAJILLE!

Kauppakatu 25, 85800 Haapajärvi, puh. (08) 762 300, fax. (08) 762 301
Palvelemme: ma-pe 8.30-17.30. la 8.30-14.00 (Halpa-Hallin vieressä)

TAPETTIA
• Pesunkestävä pinta
• 4 kuosia

8,90
/rll

www.sisustuskeskus.com

Remonttipalvelu
Kaiken minkä myymme
tarvittaessa myös asennamme.

Lattiamatto
4m / 2m (ovh. 11,80)

7,90
/m2

nyt

* Sisämaalit * Lakat * Ulkomaalit
* Vahat * Teollisuusmaalit

Lattialaatta
33 x 33 Torino

12,9012,9012,90 /m2

Huippu-uutuus ainutlaatuisella 
briljanttinastoituksella

Rengasliike Kimmo Sorjonen Ky
Ylivieska | p. 08 424 915

Meillä myös
laaja valikoima 

alumiinivanteita
KYSY TARJOUS!

NordFrost 5NordFrost 5                   
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