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LAATULOMA

CARAVAN-SHOP OY
Indolantie 14, 67600 Kokkola
puh. (06) 830 1310, 0400 265 438,
fax (06) 830 1441
www.caravan-shop.fi

Myynti – Vaihto – Huolto

Koe ihania kesälomia
ja ”narskuvia” hiihtopäiviä!
Asuntovaunua tai -autoa
voit käyttää ympäri vuoden.

SUNNUNTAINÄYTTELY
14.10. KLO 11–15

TERVETULOA!
VAIHTOVAUNUT ALLE 15.000

MYYNTI NÄYTTELYSSÄ

-20% ALENNUSHenkilöautot 
kolaroivat 

Savontiellä 
Savontiellä Koskipuhdontien ris-

teyksessä noin 5 km Ylivieskasta 

Nivalaan päin sattui kahden hen-

kilöauton kolari keskiviikkona 

klo 14:35. 

Onnettomuusautoissa olleet 

kuljetettiin ensihoidon jälkeen 

terveyskeskukseen. Ajoneuvot 

vaurioituivat pahoin.

Auto syttyi
Niittytiellä

Nivalassa Niittytiellä olevan 

rivitalon parkkipaikalla syt-

tyi maanantaina henkilöauto

palamaan, kun sitä käynnistettiin. 

Palo uhkasi vieressä ollutta toista

henkilöautoa, jonka omistaja sai 

kuitenkin siirrettyä ajoissa pois.

Pelastuslaitos sai hälytyksen 

palosta kello 09.28 ja sammut-

ti palavan ajoneuvon nopeas-

ti. Palamaan syttynyt ajoneuvo 

ehti kuitenkin tuhoutua pahoin 

moottoritilastaan, josta palo sai 

alkunsa. 
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Nimipäivät  

Sunnuntai  
14.10.2007

Kalenteri
Lukijan ajatuksia  

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Nyt varttuneena, kun työt eivät 

enää sido, on aikaa muistella 

menneitä. Muisteluun syven-

tyessä saa havaita sen, miten 

kirkkaina viisi - kuusikymmen-

tä vuottakin vanhat asiat palau-

tuu mieleen. Jos saa kaverikseen 

ikätoverinsa, miten mukavasti 

muistelut käykään. Poikasena, 

kun hiihtelimme talvihankia, 

ovat muistikuvat perin eloisia.

Oli sota-aika, kun me naapu-

rin poikien kanssa kahlasimme 

metsässä ja kelkkaa vetäen ke-

räsimme sieltä risuja pääsiäis-

kokkoomme. Kulisevankankaan 

Stenbäkin saralta niitä löysimme. 

Korjuussa käytettyä rekitietä ve-

dimme niitä kelkallamme koti-

pellon laitaan. Ahersimme mil-

tei viikonpäivät, kunnes risuja 

kertyi tarpeellinen määrä. Mat-

kaa Kulisevankankaalle oli ehkä 

kilometri.

Ennen kiirastorstaita kokko 

valmistui ja ylpeinä me pojat kat-

selimme sitä. Laitoimme sen juu-

reen kuivat oljet sytytystä varten. 

Kehuimme sitä katsomaan tul-

leille Pirttipuhdon pojille. - Lan-

kalauantaina sen sytytämme!

Pitkäperjantaina oli kodeis-

samme hiljaista. Meidän poiki-

enkin täytyi olla vaiti ja muistella 

Jeesuksen kärsimistä ristinpuul-

la. Isoisäni selitti meille pojille-

kin: maahan vuotaneen sovin-

toveren tärkeyttä autuuttamme 

ajatellen. Tämän pitkäperjantai-

illan saarnan keskeytti sisareni 

Ellin huudahdus: - Poikien kokko 

on tulessa! Ryntäsimme ulos ja 

näimme, miten sytyttäjät pake-

nivat Pirttipuhtoa kohti. Otim-

me sukset ja lähdimme perään, 

koska pimeässä emme tunteneet 

heitä. Etumatkaa oli liikaa, joten 

emme saaneet heitä kiinni. Kun 

palasimme, oli kokostamme enää 

jäljellä sammuva runko.

Ilkityö oli meille pettymys, jo-

ka jäi mieleen ja muistamme sen 

vielä. Aamulla tuli naapurimme, 

siirtolaisisäntä Heinosen Otto 

hevosellaan. Otti meidät pojat 

kyytiinsä ja ajoimme uudet risut. 

Otto oli mukava mies!

Kesäisistä tapahtumista on 

myös ihania muistikuvia. On 

hankaliakin, sillä käytiin sotaa. 

Mutta nyt en halua niitä muis-

tella. Miten mukava olikaan 

kesäilta, kun ruoho tuoksui ja 

jostain kaukaa kuului hiljainen 

ukkosen jyminä. Se loi pojalle 

seikkailumieltä. Entäpä sitten 

kun kaukainen jyminä lakkasi. 

Silloin oli ilma puhtaan raikasta 

ja pienikin ääni kuului kilomet-

rien päähän. Hoitoperältä voi 

kuulla, kun Felix kutsui: - Paavo 

ja Leevi! Missäs Seemi! Kuului 

myös Tyyne-emännän puhdas-

äänistä karjankutsua: - Tule pois 

ämmä, tule pois tuluu-u! Kuului 

viikatteen liippausta, kun ottosia 

niittävä naapurin mies heilui pe-

runamaan pientareella.

Kesäillat olivat mukavia. Karja 

oli yöhaassa, eikä niitä tarvinnut 

paimentaa. Sai makoilla nurmi-

kolla ja kuulla Tinkilän kamma-

rin ikkunasta mandoliinin soit-

toa. Niin .... se oli aikaa se!

Kevätaamutkin olivat muka-

via. Vielä ei tarvinnut lähteä pai-

meneen. Hietasaloon menevää 

talvitietä sopi astella keväälläkin. 

Pikkulinnut lauloivat ja kurun-

laidalla kukersivat vielä teeret. 

Kuului myöskin metsojen döp-

sintää ja sihahtelua. Riekko lauloi 

Kantolan raatarin äänellään. Po-

lun poikki vilistivät muurahaiset 

ja metsään eksynyt sisilisko. Tai-

vaalla leijui nälkäinen kanahauk-

ka etsien saalista, joka ei osaisi 

varoa ylhäältä tulevaa vaaraa. 

Polun varressa katselee naavai-

nen kuusi menoasi. Sen oksalla 

narskuttaa pesäntekopuuhissaan 

häirityksi tullut orava.

Tuota katsellessa hurmaantuu 

ihminen kuin soitimella oleva 

metso, kuullessaan tätä metsän 

polyfoniaa, jota esittävät am-

mattitaiteilijat ja sen säveltäjä on 

Kaikkivaltias Luoja. 

Kuva tuosta on jäänyt lähte-

mättömästi mieleen. Mikäli oli-

sin kuvataiteilija, aiheita ei kyllä 

puuttuisi.

Nykyisin, kun kuljen samoja 

polkuja ja vertaan muistikuvia 

näkemääni, on pettymys suu-

ri. Polkuja ei enää ole, on vain 

tureikkoja ja traktorin jälkiä. 

Nuotion paikoilla ovat muovi-

kassit ja ruttuun ajetut öljyasti-

at, joista vanha öljy on valumas-

sa luontoon. Metsissä on autotiet. 

Moottorin äänet kuuluvat kaik-

kialta. Ollapa sellaisessa luonnon 

asukas! Ei eläimet siellä viihdy. 

Tuota nähtyään, ei ole enää halua 

lähteä metsään. Valokuvausveh-

keet olisi nyt, mutta ei ole enää 

kuvattavaa.

Sero

Ääniä nuoruudesta

Saman aikaan kun Suomen ta-

loudessa menee hyvin, niin mo-

net kunnat on taloudellisesti 

vaikeuksissa, kun rahat ei enää 

kertakaikkiaan riitä menoihin. 

Näin veroäyriä on jouduttu jo 

nostamaan äärirajoille ja vielä 

kun valtio on kokoajan vähen-

tänyt tätä rahakönttiä, säkkiä, 

mitä se kunnille antaa, niin 

heikosti menee.  Näin valtio on 

osaltaan saattanut kunnat tähän 

tilanteeseen- ahdinkoon.  

Valtio houkutteleekin nyt kun-

tia vapaaehtoisesti kuntaliitoksiin 

suurella porkkanarahalla.

Kun on seurannut tätä kun-

tien liitosta Nivala-Haapajärvi 

mahdollisesti Reisjärvi, kun ai-

koivat vihkiytyä yhteen. Tälläkö 

se sitten tauti paranee? Näinkö 

lyhyt matka se on köyhästä rik-

kaaseen? Tämäkö se muuttaa 

kaikki paremmaksi? Tämä on 

herättänyt monen kuntalaisen 

näkemään punaista ja vaativat 

näin suuresta kauaskansoisesta 

päätöksestä saaha äänestää. On 

selvää , jos tämä liitos jotain tuo, 

niin jotain se meiltä vie. On hä-

vinnyt jo  muualle. 

Kun kaikki lähti tästä, kun 

Haapajärven kaupunginjohtaja 

Veteläinen tuli kosimaan Niva-

laa tähän yhteiseen liitokseen. 

Näin Nivalan päättäjät oli kuin 

maansa myyneet lääpällään kosi-

an, naisen edessä ja vastasivat ko-

sintaan myönteisesti, tahdomme 

näin tapahtuvan. Sillä niin  paljon 

kuuluu rakkauteen ja vielä kun 

valtiolta tulee tämä häälahja suu-

ri monen millin porkkanaraha, 

niin kyllä meijän kuntalaisten 

kelpaa olla sitten vaikka rinta-

rottinkilla. Tämähän lämmit-

täs kummasti sen aikaa kun ois 

housuun pissinyt. Mutta tuleeko 

tämä liitos sitten kestämään näin 

lyhyen kiireen suunnittelun jäl-

keen vaa jääkö tästä pian leskeksi 

sitten kun onni katoaa, kun ro-

manssi viilenee.

Näinhän tässä tulee sitten 

käymään. Kun porkkanarahat 

on jaettu sinulle  minulle niin ne 

on pian syöty ja kaikki on taas 

ennallaan. Mutta ei nyt vielä kat-

kasta varsalta selkää kun se ei ole 

vielä syntynytkään, vaan eihän 

sitä koskaan tiedä vaikka tule-

vaisuudessa olisimme yhteinen 

Kalajokilaaksonkunta. Siihen ei 

heti päästä, vaikka tämä ois kai-

kille lähikunnille paras ratkaisu: 

kertarysäyksellä. Mutta kaikesta 

päättäjät päättää. Laivat kulkee ja 

merta riittää. Eteenpäin mennään 

kaikesta huolimatta sillä nuorten 

on tulevaisuus ja he siitä myös tu-

levaisuudessa vastuun kantaa.

Martti Junttila 
Nivala

Kun rahat ei riitä

Muistan lapsuudestani, kun meil-

le ostettiin hieho kylältä. Silloin 

oli karjakoot pieniä nykypäivä-

än verrattuna, joten lehmät oli-

vat yksilöitä. Eri persoonat tulivat 

esille.

Huomattiin, että kaikilla oli 

oma luonteensa. Jotkut lehmät 

tykkäsivät, että niitä puhuteltiin 

ja rapsuteltiin. Toiset eivät halun-

neet hyväilyjä.

Tämä meidän uusi hieho oli 

nimeltään Tuomikki, jonka ni-

men se kyllä omisti. Tiesi tulla 

tykö, kun sitä kutsuttiin nimeltä. 

Se oli kaunis vaalea kyyttö. Se sai 

ensipalkinnon lehmänäyttelyssä 

rakenteensa puolesta.

Silloin 30-luvulla ei ollut vielä 

tarkkailuyhdistystä täällä meillä 

päin. Olikin se kaunis näky, kun 

se seisoi uljaana niityllä pää pys-

tyssä. Erikoisen siitä teki se, ettei 

se kunnioittanut juuri minkään-

laisia aitoja. Kun aitaus saatiin 

valmiiksi, Tuomikki meni ja ko-

keili sen kestävyyttä, laittoi pään-

sä aidan rakoon - olkoonkin se 

puu- tai piikkilanka-aita, joita 

silloin käytettiin. 

Se nosteli useammasta kohtaa, 

sen kestävyyttä kokeili. Heikkou-

det aidassa se huomasi. Esimer-

kiksi kerran oli maassa vähän 

alempi kohta, niinpä tämä lehmä 

meni polvilleen aidan alle, nos-

ti niskallaan lankaa ja konttasi 

toiselle puolelle, vaikka omal-

la puolella oli ruhoa enemmän 

kuin toisen lehmihaan kalutulla 

tantereella.

Ei ollut nälästä kiinni, vaan 

todennäköisesti seikkailusta. En 

muista repikö se koskaan utarei-

taan. Tuomikki oli myös verraton 

korkeushyppääjä, ei sorkat paljon 

lankaan kapsahtaneet.

Koko kylä tunsi kyllä tämän 

meidän lahjakkaan urheilijan. Si-

tä seurattiin, kun tiedettiin sen 

edesottamukset. Oisipa ollut sil-

loin videot. 

Kauan sitä pidettiin. Sitten 

kun se ei enää tullut kantavak-

si, se hävitettiin ja suru oli suuri. 

Persoona oli poissa.

Vielä yksi juttu: Tämä Tuo-

mikki oli syyspoikiva. Se oli 

päässyt navetasta irti ja karka-

si. Oli tosi pimeä yö, sitä haet-

tiin lyhdyn kanssa, huudeltiin ja 

maaniteltiin, haettiin mahdolli-

set ja mahdottomat paikat. Eikä 

rasahdustakaan kuulunut. Kun 

aamu valkeni, lehmä seisoi kodin 

lähellä ison kuusen alla vasikkan-

sa kanssa. Näin se varmaan halusi 

suojella lastaan olemalla hiljaa!

Sitten oli meillä pikkuvasikoi-

ta, jotka olivat lehmäin parissa, 

noin kilometrin päässä haassa. 

Ne olivat tottuneet keskipäiväl-

läkin saamaan maidon tipan. 

Nämäpä pienet vasikan nyssykät 

kävivät päivällä kotona juomas-

sa ja palasivat takaisin lehmäin 

luokse, peräkkäin kävelivät tien 

vartta pitkin takaisin sinne leh-

mäin luokse.

Paljon tapahtui kivoja asioita 

karjan kanssa. Paimenessa sitä 

oltiin koko kesä, keväällä met-

sässä ja missä kukin karjaansa 

ruokki.

Paimenpoika

Lehmistä puheen ollen

Sunnuntai: Elsa, Else, Elsi

Maanantai: Helvi, Heta

Tiistai: Sirkka, Sirkku

Keskiviikko: Saana, Saini

Torstai: Satu, Säde

Perjantai: Uljas

Launatai: Kasperi, Kauno

Ihmisellä on kolme tietä toimia 

viisaasti: harkinnan tie, joka on 

ylevin, jäljittelyn tie, joka on hel-

poin, ja kokemuksen tie, joka on 

katkerin.

Konfutse

Kuuntele, kansani, mitä opetan, 

tarkatkaa sanojani, te kaikki.

Minä aion esittää viisaiden miet-

teitä, tuon julki menneisyyden ar-

voituksia, vanhoja asioita, joista 

olemme kuulleet, joista isämme 

ovat meille kertoneet. Me em-

me salaa niitä lapsiltamme vaan 

kerromme tulevillekin polville 

Herran voimasta, Herran teois-

ta, ihmeistä, joita hän on tehnyt. 

Hän sääti Jaakobille säädöksensä, 

hän antoi Israelille lakinsa ja käs-

ki meidän isiämme opettamaan 

ne lapsilleen, jotta tulevakin polvi 

ne tuntisi, jotta vastedes synty-

vätkin ne oppisivat ja kertoisi-

vat omille lapsilleen. Jumalaan 

heidän tulee turvautua, muistaa, 

mitä hän on tehnyt, ja noudattaa 

hänen käskyjään, jotta eivät olisi 

kuin isänsä, nuo tottelemattomat 

ja uppiniskaiset, jotka häilyivät 

sinne tänne eivätkä pysyneet us-

kollisina Jumalalle.

Ps. 78: 1-8

Nyt kun kaikenlaisia muistoja 

vaalitaan, eikö olisi suomenhe-

vosen aika saada patsas Nivalan 

keskustaa kaunistamaan.

Onhan suomenhevonen kau-

neimpia ja jaloimpia eläimiä. 

Ennen kaikkea hevonen on ol-

lut miestemme kanssa sodassa 

taistelemassa tämän isänmaam-

me puolesta. Mikäpä muu olisi 

vetänyt tykit ym. kuormat, ellei 

hevonen.

Ei silloin armeija ollut niin 

motorisoitu kuin nykyään. Jo-

ten siirrettäköön Hilippa kes-

kelle pitäjää, että me sota-ajan 

eläneet huonokuntoisetkin ih-

miset saisimme sitä ihailla. Vaan 

odotetaanko, että me vasta pil-

ven päällä istuissamme ja siinä 

jalkoja heilutellen katselisimme 

alas tätä kaunista maata pukaten 

kaveria kylkeen, että kato, tuol-

la se on se hevonenkin, sulassa 

sovussa.

Siinäpä kolme tärkeää elättä-

jää: kylväjä, hevonen ja Suomen 

pieni ja sitkeä kyyttö-lehmä, ja 

onhan se "emäntäkin" siinä leh-

män kylessä kiskomassa väelleen 

särvintä. Älkäämme unohtako 

tätä naista, joka on sota-ajan 

hoitanut isännän velvollisuudet, 

hoitanut kodin, lapset, tehnyt 

metsätyöt, aurannut, karhinnut, 

kerännyt heinät, viljan, hoitanut 

valtiolle vaaditut luovutetut ruo-

katarpeet, liha, vilja, villat.

Asioinut Kansanhuollon kans-

sa monet kriittiset asiat. Sieltähän 

ne piti kaikki luvat anoa, että sai 

esimerkiksi kengät, pyörän kumit 

- jos sattui olemaan pyörä. Oli 

korkeintaan yksi pyörä talossa. 

Kovin piti tehdä tarkka selostus, 

miksi tarvitsi näitä, Tavaroita sai 

vaan tärkeitä töitä tekevä.

Olihan monen pyörän kumina 

narua tai muuta vastaavaa, van-

teitten ympärillä. Sitten tehtiin 

puusta rattaita, sellaisia palikoi-

ta, taisipa ne olla rautalangalla 

toisiinsa kiedottuja.

Kyyti oli aika kalisevaa sora-

teillä, puupohjakengillä polkien 

nämä emännät silloin - Lauri 

Viidan runosta äiti: nämä äidit 

väkevät Jumalan näkevät.

Eräs muistelija

Suomenhevonen 100 vuotta

1. Mikä elokuva kertoo seit-

semäntoista nuoren miehen 

matkasta Helsingissä Kalliosta 

Eiraan?

2. Kuka tunnettu oopperalau-

lajamme toimi sodan aikana 

tk-kuvaajana?

3. Mistä rakennuksesta löy-

dät Akseli Gallen-Kallelan 

kuuluisan freskon Kullervon 

sotaanlähtö?

4. Kumpi sijaitsee lähempänä 

päiväntasaajaa, magneettinen 

pohjoisnapa vai magneettine 

etelänapa?

5. Jorma Kinnunen menet-

ti aikanaan keihäänheiton 

maailmanennätyksen samalle 

miehelle, jolta oli sen riistänyt-

kin. Kuka oli tämä suomalaisen 

kova kilpakumppani?

Vastaukset sivulla 4
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Tehyn valtuusto päätti yksi-

mielisesti 9.10. pitämässään 

kokouksessa työtaisteluvaroi-

tuksen jättämisestä kuntasekto-

rille 15.10. Työtaistelumalli on 

joukkoirtisanoutuminen. 

Nivalassa Tehyn jäseniä noin 

120. Jäsenistöön kuuluu mo-

nen alan ammattilaisia mm. 

sairaanhoitajia, terveydenhoi-

tajia, hammashoitajia, suuhy-

gienistejä, lähihoitajia, lasten-

hoitajia, mielenterveyshoitajia, 

röntgenhoitajia, perushoitajia ja 

terveyskeskusavustajia. 

Tehyn Nivalan osaston pu-

heenjohtaja suuhygienisti Päi-

vi Hietala kertoo, että jäsenistö 

menee  positiivisella asenteella 

työtaistelutoimiin. 

- Nyt on korkea aika nostaa 

hoitajien palkkatasoa. Monen 

päivätyötä tekevän peruspalkka 

jää alle 1600 € kuukaudessa. 400 - 

600 €:n  palkankorotuksesta kah-

den vuoden ajalla aiotaan pitää 

kiinni. Nivalassa terveydenhoi-

toalan työntekijöiden palkkataso 

alhaisempi kuin naapurikuntien, 

hän huomauttaa.  

Maanantaina 15.10. Tehyn 

keskusjärjestö informoi joukko-

irtisanoutumisen tarkemmista 

rajauksista ja yksityiskohdista ja 

laajuudesta, kertoo Päivi Hieta-

la ja  lisää, että kaupunkilaisten 

sympatiat näyttäisivät olevan 

hoitajien puolella, ja että kiireel-

listä hoitoa vaativat toimenpiteet 

hoidetaan normaalisti.

Tehy on maamme suurin ter-

veys- ja sosiaalialan tutkinnon 

suorittaneiden ja alalle opiskele-

vien ammattiliitto, jossa jäseniä 

on 124.000. Jäsenistä 75 % työs-

kentelee kuntien, kuntainliittojen 

tai kuntayhtymien palveluksessa 

yksityisellä puolella 15 %.  Jär-

jestäytyminen on korkea, noin 

90%.

Ritva Oja

Kahdesti Telvis-palkittu suosi-

tuimpana suomalaisena tv-esiin-

tyjänä. Kaksi Emma-patsasta ja 

huikeat 500.000 kappaletta myy-

tyä äänitettä. Kultaa ja platinaa. 

Tuhansia keikkoja ja miljoo-

nia kilometrejä. Joel Hallikainen 

on osa suomalaisen viihteen ja 

musiikin historiaa. Hän on suo-

malaisille Tuttu juttu. 

Hallikainen katsoo silmiin, 

hymyilee poikamaisesti, hänen 

on jotain perisuomalaista. Hän 

on naapurinpojan prototyyp-

pi. Ei ollenkaan supertähti. Eh-

kä juuri tämä tekeekin hänestä 

tähden. “Media tekee julkkik-

sen, yleisö tekee tähden”, sanoo 

Joel. “Olen kiertänyt tätä maata ja 

nähnyt sen kasvot. Täällä pärjää 

vain ahkeruudella.” 

“Kun kuurankukka tuli olin 

saanut leipäni showhommista 

jo pitkään. Se oli onneni ja aut-

toi minua selviytymään suuresta 

lämäristä. Läpilyöntini oli ennen-

näkemätön. Oma tv-show, elo-

kuvat, äänilevyt, huikeat yleisö-

määrät keikoilla. Olen kiitollinen 

Luojalleni, että olen vielä hengis-

sä. Niin hurjaa oli pyöritys.” 

Yhtäkkiä vuosituhannen vaih-

teessa Hallikainen hävisi julki-

suudesta. Hän lopetti tv-työt ja 

vähensi isolla kädellä keikkailua. 

Perhe kasvoi. Oli aika pysähtyä! 

“Tuntui, että oli pakko vetää 

henkeä. Jäädä miettimään mitä 

vielä tahdon ja mitä voin antaa 

yleisölleni”. Se oli toisaalta kasvat-

tavaa aikaa. Esiintyjä minussa 

halusi yleisön eteen. Viisi lasta 

täyttivät sylini. Isä minussa vaati 

olemaan kotona. Ymmärrän tä-

nään, että olin ansaitsemassa sy-

vyyttä ja uutta suuntaa tekemisii-

ni. Sain hulluina vuosina paljon 

ja annan sille suuren arvon, mut-

ta suurin saavutukseni näissä 

hommissa on, että perheeni on 

vielä kasassa. Tässä ammatissa se 

ei oli kovin tavallista”, sanoo Joel 

Hallikainen, 

“Uudet ajatukset näkyivät ja 

kuuluivat, pöytälaatikkoon al-

koi syntyä etsijän lauluja. Tein 

niitä itkien ja annoin niiden 

tulla. Niin paljon rikkinäistä 

ja kipeää löysin sisältäni. Vuo-

si sen jälkeen syntyi levyllinen 

löytäjän lauluja ja vuonna 2007 

syntyi levyllinen toivon lauluja. 

Olen saanut olla upealla etsimis- 

ja tutkimusmatkalla.” 

“Rakkautta etsimässä” on kon-

serttini teema. Kerron huikeista 

menesteyksen hetkistä, mutta 

kerron myös tappioista, omasta 

isättömyydestäni ja elämstä ison 

perheen isänä. Etsin rakkaut-

ta yhdessä kuulijoiden kanssa. 

On ihmeellinen paradoksi, että 

rakkaus paljastaa kasvonsa siel-

lä, jossa tuntuu, että sitä ei ole. 

Minun on oltava rehellinen ja 

puhun arjen asioista.” 

“Rakkautta etsimässä- kon-

sertit ovat olleet huikea menes-

tys. Jo 100 000 suomalaista on 

ollut jakamassa, etsimässä ja 

löytämässä kansssani. “Tällai-

selle hengelliselle konsertille on 

valtava tilaus. En ole latelemas-

sa ulkoa opittua, vaan puhun ja 

laulan elämästä. Kirkot ovat ol-

leet fantastinen konserttipaikka. 

Koen, että siellä olen turvassa 

kipujeni kanssa. Kutsun Sinut 

mukaan etsimään”,sanoo Joel 

Hallikainen. 

Joel Halllikainen konsertoi Ni-

valan kirkossa la 20.10.2007 klo 

19, konserttiohjelmia (10 €) saa 

kirkon ovelta ennen konserttia, 

tuotto Yhteisvastuukeräykselle. 

Nivalan tehyläiset positiivisella 
mielellä työtaisteluun

Maritta Raudaskoski <maritta.raudaskoski@omanetti.fi >

Toimittajan tarinoita

Kauppaopissa Haapajärvellä
Jaakolan Olli kertoi lehtemme Kauppaopissa Kok-

kolassa -jutussaan, että hän sai konekirjoituksesta 

todistukseensa numeron 10. Kymmenen minuu-

tin kokeessa hän oli lyönyt 2810 lyöntiä, niistä 

virhelyöntejä oli ollut viisi. Laskekaapa, montako 

lyöntiä minuutissa tulee! Tai sekunnissa. Tuolloin 

sormissa piti olla myös voimaa, sillä kirjoitusko-

neet olivat mekaanisia, eli kirjaimen piti lyödä 

jälki värinauhasta sen läpi paperille. Myös rivin-

siirto vei aikaa, sillä tela piti aina vivusta siirtää 

rivin alkuun.

Piti oikein kaivaa oma Haapajärven kauppa-

koulun todistus esille, kun muistin, että minulla-

kin oli kymppi konekirjoituksessa. Mitään muuta 

kymppiä ei sitten ollutkaan. Meidän koe oli ol-

lut puolen tunnin mittainen, eli se on raskaampi 

kuin kymmenen minuutin koe, eikä siten suoraan 

siihen verrannollinen.  Tulos oli 6493, joista vir-

helyöntejä 31. Kolmella jaettuna kymmenen mi-

nuutin tulokseksi tuli siis 2164 lyöntiä. 

Tuolloin Haapajärven kauppaoppilaitos toimi 

vasta toista vuotta, hyvin vaatimattomissa tiloissa 

ja välinein. Kirjoituskoneetkin olivat rupisia rous-

kuja, joista piti aina kilpailla, mikäli aikoi kelvolli-

sen saada. Hauskana muistona on jäänyt mieleen, 

että toisen luokan takaosassa oli leikkikauppa, jos-

sa harjoiteltiin asiakaspalvelua. Siellä oli - aivan 

totta - tyhjiä sokeri- ja kahvipaketteja ja muita 

tavaroita, joita sitten leikisti myimme toisillemme 

ja muut saivat arvostella myyntitapahtumaa.

Tuohon aikaan esimerkiksi kuntien ja valtion 

konekirjoittajan virkaan oli vaatimuksena todistus 

vähintään 7500 lyönnistä puolessa tunnissa. Puoli 

vuotta koulun päättymisen jälkeen suoritetussa 

kirjapainoalan ammattikokeessa lyöntimääräksi 

tuli lähes 13000 puolessa tunnissa - näppäimistö 

tosin muistutti jo sähkökirjoituskonetta tai ny-

kyisiä tietokoneiden näppäimistöjä.

Nykyään puhutaan aivan toisista nopeuksista, 

kun tietokoneiden näppäimistöt muuttuvat aina 

vain paremmiksi ja kevyemmiksi eikä rivinsiirtoja 

tarvita. Eihän ne minunkaan sormet enää yhtä 

näppärät ole kuin nuorena, mutta kyllä minä hen-

toisin vielä Ollin kanssa kilpasille lähteä.

Tuolla Haapajärven kauppakoulussa oli silloin 

paljon nivalalaisia. Suurin osa oli Haapajärvellä 

vuokralla viikot, koska linja-autoyhteydet eivät 

aina sopineet ja kallistakin matkustaminen oli. 

Yhtä aikaa minun kanssani siellä olivat ainakin 

Heikkilän Martti, Kukin Jukka, Viippolan Ris-

to, Niemen Sulo, Yliojan Markku, Kumpumäen 

Arvo, Mäkisen Veli ja Karjaluodon Matti -  näin 

äkkiä muisteltuna. Lähes kaikki ovat myöhem-

mässä elämässään olleet yrittäjinä tai liike-elämän 

palveluksessa. Viippolan Risto tosin opiskeli myö-

hemmin poliisiksi ja on edelleenkin niissä töissä 

Limingassa.

Vielä nykyisinkin Haapajärvellä pidettävät 

Laaksojen Messut saivat alkunsa heti ensimmäisi-

nä toimintavuosina. Meidän vuosikurssimmekin 

tekstasi tekstaustunnilla pahvisia mainoskylttejä, 

jotka naulattiin keppeihin. Niitä kantaen me sitten 

marssittiin parijonossa pitkin kylää ja huudettiin 

tahdissa "Laaksojen messut, Laaksojen messut". 

Voi itku. Ja me oltiin sentään melkein aikuisia 

ihmisiä.

Nyt oppilaitos toimii erinomaisissa tiloissa ja 

opetus on korkeatasoista. Messutkin ovat hieman 

ammattimaisemmin järjestetyt.

Nivalassakin on lähiaikoina mukava messu-

tapahtuma. Lauantaina 27. tätä kuuta on Tuis-

kulassa Nivalan naisyrittäjien järjestämä messu-

tapahtuma, johon kannattaa ehdottomasti käydä 

tutustumassa. Varatkaapa kalenteriinne aika tuol-

le tapahtumalle.

* * *

Pitäkääpä ihmiset ulkovarastojenne ja autotal-

lienne ovet lukittuina, sillä Nivalan keskustassa 

liikuskelee varas. Toimintatapa on sellainen, ettei 

tekoa voi poikasten kolttosinakaan pitää. Asiaton 

kulkija tutkii varaston sisällön tarkkaan ja vie vain 

parhaat ja mielenkiintoisimmat tavarat. 

Jo aiemmin erään talon varastosta vietiin muun 

muassa mattoja. Vain arvokkaat ja puhtaat läh-

tivät varkaan matkaan, muut tavarat saivat olla 

rauhassa.

Viime viikolla toisesta kohteesta mukaan ote-

tut tavarat oli kuljetettu pois kottikärryillä, joten 

kärryt menivät samaan matkaan. Osa tavaroista 

oli ladottu aitan taakse piiloon myöhempää nou-

tamista varten. Isäntäväki huomasi aamulla luvat-

toman vieraan käyneen ja nurmikossa oli vielä 

kottikärryn jälki. Outo näkyhän kottikärryjen 

lykkääjä on yölliseen aikaan ollut. Jos joku on 

tämän liikkujan nähnyt tai tietää jotakin asiasta, 

kannattaa ilmoittaa poliisille.

Maritta Raudaskoski

Tehyn Nivalan osaston puheenjohtaja Päivi Hietala työskentelee 

hammashoitolassa suuhygienistinä.

Joel Hallikaisen hyväntekeväisyyskonsertti Nivalassa

Joel Hallikainen saapuu 

konsertoimaan Nivalan 

kirkkoon.
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

1. Calamari Union.

2. Kim Borg.

3. Helsingin Vanhasta 

ylioppilastalosta.

4. Magneettinen etelänapa.

5. Janis Lusis.

Maanantai: Broileririsotto, 

kaali-tuorekurkkusalaatti.

Tiistai: Suikalepaisti, perunat, 

vihersalaatti.

Keskiviikko: Lohi-kasviskeitto, 

pehmeäleipä.

Torstai: Makaronilaatikko, 

tuoresalaatti.

Perjantai: Riisipuuro, mehukeit-

to, kinkkuleikkele, ruispalat.

Kirkolliset tapahtumat
Su 14.10. 20. sunn. helluntaista, 

klo 10 messu kirkossa, Uusherä-

yksen syysseurat, saarna V Siljan-

der, lit. Junttila, kanttori Ylikoski, 

avustaa T Hiltunen laulu. Koleh-

ti: Lähetystyölle. Jumalanpalvelus 

radioidaan Pookissa, 100,5 mHz. 

Seurat jatkuvat seurakuntakodis-

sa, ruokailu, päiväseurat, kahvi ja 

lauluseurat (V Olli, M Peräaho, 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).

Ma 15.10. klo 19 lähetysseurat 

Järvikylällä Mika Hosionaholla 

(E Peltoniemi, O Hosionaho).

Ti 16.10. klo 18 naisten pii-

ri monitoimisalissa. Klo 19 lä-

hetysseurat Timo  Poikkimä-

ellä (V Pirnes, R Österberg).

Ke 17.10.  klo 9 Järvikylän hau-

tausmaan siivoustalkoot, järj. 

Aittoperän ja Töllinperän dia-

koniatoimikunnat, säävaraus! 

Klo 11 hopeaiän kerho seura-

kuntakodissa. Klo 11 varttunei-

den kerho Nivalan ry:llä. Klo 

18 virsipiiri seurakuntakodissa 

(Katajala). Klo 19 lähetysseu-

rat Ahteella Risto Aitto-ojal-

la (T Linna, T Poikkimäki).

To 18.10. klo 17 lapsikuoron 

harjoitukset seurakuntakodissa 

(Katajala), kaikki vanhat ja uu-

det laulajat mukaan!  Klo 17.30 

Nivalan seurakunnan vierai-

lu Keski-Pohjanmaan keskus-

sairaalaan, hartaus kirurgian 

poliklinikan aulassa (Jukkola, 

Ylikoski). Klo  18 ystäväpalve-

luryhmä seurakuntakodissa.  

Klo 19 lähetysseurat Korpiran-

nan ry:llä (T Linna, E Kautto).

Pe 19.10. klo 18.30 raamattu-

luokka Nivalan ry:llä. Klo 19 

lähetysseurat Ypyässä Eero Päi-

värinnalla (J Niinikoski, J Töl-

li). Klo 19 kodinilta Hilkka ja 

Kari Sikalalla Sikosessa, alustus 

Usko tulee kuulosta ( E Savela). 

Klo 19 Uusheräyksen lähetys-

seurat Esteri Junttilalla, Maito-

tie 1 B 9 (Hurskainen, Jukkola).

La 20.10.  klo 18 Eino Kauppi-

lan muistoseurat kotona, Rauta-

ojantie 212, (J Tölli, E Hosion-

aho), kahvitus alkaa klo 17.30. 

Klo 19 Joel Hallikaisen hyvän-

tekeväisyyskonsertti kirkossa 

Yhteisvastuun hyväksi, ohjel-

mia (10 €) saa kirkon ovelta en-

nen konserttia. Klo 19.30 seurat  

Nivalan ry:llä (R Österberg). 

Su 21.10. 4. rukouspäivä klo 10 

messu kirkossa, 40 vuotta täyt-

tävien juhla, saarna ja lit. Juk-

kola, kanttori Katajala, avus-

taa P Ohtamaa, huilu. Kolehti: 

Lähetyskasvatustyölle Oulun 

hiippakunnassa, Kirkkohalli-

tus.  Messun jälkeen juhla tä-

nä vuonna 40 vuotta täyttäville 

seurakuntakodissa. Klo 13 seu-

rat Nivalan ry:llä (V Kumpula). 

Klo 18.30 seurat  Nivalan ry:llä 

(V Kumpula, P Eskola). Klo 19 

Soi kunniaksi Luojan - virsikirja 

20 vuotta- tilaisuus seurakun-

takodissa, Nivalan Mieslaulajat 

joht. J Junno, E Närhi, huilu, 

Jukkola, Katajala. Kahvitus alkaa 

klo 18.30, vapaaehtoinen kahvi-

maksu kirkon urkurahastoon.

Pyhäkoulutyö Su 14.10 klo 12 

pyhäkoulu seurakuntakodilla, 

klo 12 Vilkunan alueen pyhä-

koulu Stenrothilla Niskakan-

kaantie 49. To 18.10. klo 9.30 

kynttiläkirkko Nivalan kirkos-

sa päivähoidossa oleville lap-

sille ja heidän hoitohenkilö-

kunnalle ja muille perheille.

Varhaisnuorisotyö Karvoskylä:  

Tyttö - poikakerho tiistaisin 17 – 

18 Kylätalolla Erkkilä: Tyttöker-

ho maanantaisin  16 –17 koululla 

Seurakuntakoti: Kokkikerho 

1 –3 luokkalaisille maanantai-

sin 17–18.30 nuorisotilassa.

Puuhakerho tytöille ja pojille  

tiistaisin 16 -17 nuorisotilassa-

Kokkikerho 4–6luokkalaisille 

torstaisin 17 – 19 nuorisotilassa

Tuiskula:  Poikien palloilukerho 

keskiviikkoisin 1–3 luokkalai-

sille 16 – 17 Poikien sählykerho 

torstaisin  4 – 6 luokkalaisille  

16 – 17   Tyttöjen voimisteluker-

ho 1 – 6 luokkalaisille perjantai-

sin 16 – 17 Tyttöjen palloilukerho 

perjantaisin 3 – 6 luokkalaisille 

16.30  – 17.30 Kyösti Kallion kou-

lu:  1 – 4 luokkalaisten tyttöjen ja 

poikien  puuhakerho luokassa 1 

A  torstaisin 16.30 – 17.30 Niva 

Kaijan koulu:  Musiikkikerho  4 

– 6 luokkalaisille musiikkiluo-

kassa torstaisin   16 – 17. Lisätie-

toja  Mauri Autio p. 040-539 1462

Nuorisotyö Pe 12.10. klo 19 

nuorten seurat Sanna ja Mik-

ko Rönkön kotona, Pelto-

puhto 1, seurojen jälkeen tu-

pailta, mukana Jaakko Linko.

Pe 12.10 klo 19-22 avoi-

met ovetnuorisotiloissa.

Ti 16.10. klo 18-19.30 isos-

koulutus nuortentiloissa.

Pe-la 19.-21.10. saapaskoulutus, I 

osa Vinnurvan leirikeskuksessa. 

Lisätietoja www. kolumbus/Ka-

lajoenrovastikunnan.saappaat. 

Ilmoittaudu Reettalle p. 040 532 

5578. Maata näkyvissä-festarit  

Turussa 16.-18.11.2007, ilmoit-

taudu Reettalle p. 040 532 5578.

Diakoniatyö La 13.10. 

klo 8.00 seurakuntakodil-

ta lähtö diakoniatoimikun-

tien 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 13.10.2007 klo 19 

urkutaiteilija Kalevi Kiviniemen 

kirkkokonsertti,  Pinja  Järvinen, 

huilu, Jukka Pietilä, laulu. Ohjel-

mien ennakkomyynti  Mairen 

Kukka p. 442 130, seurakun-

nan taloustoimisto p. 443 785 

tai 440 155, sekä ovelta ennen 

konserttia.

La 20.10.2007 klo 19 Rakkaut-

ta etsimässä – Joel  Hallikaisen 

hyväntekeväisyyskonsertti. 

Yhteisvastuun hyväksi kirkossa. 

Ohjelmia (10 €) saa kirkon ovel-

ta.  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.

Perheasiainneuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pihan 

puolelta) 84100 Ylivieska. 

Palvelevan puhelimen numero 

on  muuttunut,  uusi numero on 

01019 0071.

Lomalla: MarttiViljanen 

5-28.10.2007.

Kastettu

Salla-Maria Hakula,

Ron Rikhard Härö

Kuollut

Eeva Mirjam Salo s Heinistö  

87 v. 

Hanna Valpuri Laakso e Virta-

nen s Kotka  52 v.

Ajoneuvoyhdistelmänkuljettaja, 

teollisuusputkiasentaja, 

hitsaaja, kaivinkoneenkuljetta-

ja, karjanhoitaja, särmääjä, kok-

ki, laitossiivooja, pelinhoitaja

Työvoimakoulutus:

Yrittäjän ammattitutkinto, 

kone- ja metallialan perustut-

kinto, koneistus, levyteknii-

kan ammattitukinto, puualan 

perustutkinto, puusepänalan 

ammattitutkinto/puutuottei-

den valmistus,puusepänalan 

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

Sunnuntai 14.10. Karjalanpaisti, 

perunat, porkkanat, perunasa-

laatti, luumukiisseli.

Maanantai: Nakkikastike, peru-

nat, kiinankaali-ananassalaatti, 

marjakiisseli.

Tiistai: Kalakeitto, juusto, 

ruispuolukkapuuro.

Keskiviikko: Italialainen jauhe-

lihalaatikko, jäävuori-mandarii-

nisalaatti, vadelmakiisseli.

Torstai: Kalapihvit, perunat, 

tillikastike, porkkana-persikka-

raaste, mustaherukkakiisseli.

Perjantai: Kinkkukiusaus, kii-

nankaali-tilli-kurkkusalaatti, 

vaniljavanukas.

Lauantai: Lindströminpih-

vit, perunat, kastike, jäävuo-

ri-tomaatti-vihannessalaatti, 

porkkana-ananaskiisseli.

Sunnuntai: Lihahöystö, peru-

nat, italiansalaatti, marjavaahto.

Jokilaaksojen musiikkisäätiön 

hallitukseen valittiin maanan-

tai iltana seitsemän jäsentä sekä 

varajäsenet. 

Hallitukseen valituksi tulivat: 

Heikki Yli-Olli,Kam, Ylivieska 

(varalle Sirkka Knuuti, Nivala), 

Kim Oja, Nivala-Seura, Nivala 

(varalle Tapio Uusitalo, Nivala), 

Heidi Veikkola, Jokilaaksojen 

musiikkiopisto, Haapavesi (va-

ralle Mirja Jaakola, Nivala), Timo 

Suhonen , Op, Haapavesi (varal-

le Kimmo Sarkinen Op, Kalajo-

ki), Markku Niskala Op, Nivala 

(varalle Marja Hellen-Valtanen, 

Nivala), Kari Valtanen Nihak, 

Nivala (varalle Seija Rättyä, Ni-

vala), Airi Hakala, Keskipohjan-

maan liitto, Nivala (varalle Jarmo 

Somero, Op Ylivieska).

Hallituksen valitsi Musiikki-

säätiön edustajisto, johon kuu-

luvat  tällä hetkellä seuraavat 

vaikuttajat: Eino Laukka, Keski-

pohjanmaan kirjapaino Oyj, pj. 

Hanna Järviluoma, Nivala- Seu-

ra, vpj, Markku Rättyä, Rättyän 

Sapuska Ky, Kadir Göy, Nigth 

Club 46, Pekka Ruostetsaari, 

Nivalan Op, Mauno Manninen, 

Haapaveden Op, Heli Heikkilä, 

Alavieskan Op, Mikko Ruusu-

nen, Kärsämäen Op, Raili Mar-

jakangas, Kalajoen Op, Pekka 

Pietikäinen, Haapajärven Op.

Edustajisto täydentyy vielä 

perustajajäsenten nimeämillä 

edustajilla. Perustajajäseniä sää-

tiöllä on 17.

Oopperakuoroon 
mahtuu mukaan

Jokilaaksojen musiikkisäätiö 

tulee toteuttamaan Pentti Haan-

pään elämästä kertovan ooppe-

ran kesäkuussa 2008 Nivalan 

jäähallissa. Teoksen on säveltänyt 

Jorma Panula ja libretosta ja ohja-

uksesta vastaa Juha Hurme. 

Oopperakuoro kootaan alueen 

laulajista ja kuoron ensimmäinen 

kokoontuminen on joulukuun 

alussa.  Kuorosta kiinnostuneita 

pyydetään ottamaan yhteyttä Ni-

valan kulttuuritoimistoon.

Jokilaaksojen Musiikkisäätiö järjestäytyi 

Lähetä kannanottosi, mieli-

piteesi ja havaintosi kätevästi 

tekstiviestillä.

Puhelinnumero on

044-945 3763
Nivalan Saukot! Kaunis kiitos, et-

tä järjestitte nuorillemme syys-

retken Oulun Edeniin. Terveisin 

yhden saukon äiti.

Miksei Tuiskulassa ole ulkova-

loa? On vaarallista tulla käsi-

kopelolla vuoron loputtua au-

tolle. Eikö pikkueteiseen edes 

voisi asentaa liiketunnistimella 

lamppu, se valottaisi sen aikaa 

että auto löytyy pihasta ja vii-

meinenkin lähtijä näkisi lukita 

oven. Turvallisuutta!

Mistä löytäs mustia leviksen 501 

farkkuja?

Hei maliskyläläinen. Sorry, et jä-

tin jälet bussi-pysäkille, astuitko 

päälle. Voisitko palauttaa vessa-

paperirullani? T. reissumies.

Sinä joka veit luvatta 3.10.07 klo 

10-15 välillä Niva-Kaijan koulul-

ta pyörätien läheisyydessä ole-

vasta pyörätelineestä Romano 

merkkisen mustan naisten pyö-

rän, palauta samaan paikkaan, 

koululainen tarvii koulumatkan 

kulkemiseen pyörää. Muista 

palauttaa!

Viliku-Pekka unohti köyhät, 

meikällä ruokaan menee yli kol-

mannes nettotuloista.

Kouluun pikku moposillaan 

meneviltä kortit pois, kun ei-

vät kylän läpi ajaissaan tiedä et-

tä oikialta tulevia pitää väistää 

asutusalueella.

Oi, että on mukava saada ter-

vehdys ihmisiltä vaikka ei tun-

neta toisia. Siispä paljon enem-

pi hymyä ja päiviä Nivalaan, 

olemme lyhyen hetken täällä 

planeetalla!!

Kärsämäen Paskonkalliolta on 

myönnetty Namuralle valtauslu-

pa uraanin etsintään. Sitäkö ne 

kopterit Nivalastakin ehtii?!?

Hei nimetön nivalalainen! Olen 

todella iloinen, että välität tois-

ten elämästä, tyttö voi hyvin, kun 

asun avovaimoni kanssa, pidetään 

kuitenkin huoli omista perheis-

tämme? T. Hyvä isäpuoli/mies.

Jos toimittaja ei kirjoita juttuunsa 

tosiasioita, luottamus lehtijuttui-

hin menee... ainakin sen toimit-

tajan kirjoittamiin.

Hei vanhempi väki! Älkää aina 

syyllistäkö nuorisoa. Vanhem-

mat rällää ees taas yötä myöten 

paljon ellei enempi kuin nuoriso. 

Näin on sivukylällä!

Milloin Niva-Kaijan luokan 121 

homeongelma korjataan kunnol-

la? Levy homeseinän päällä ei 

riitä. Lapseni huomasi ikkuna-

puitteissa vihreää. Osa lapsista 

oireilee jo. T: Yksi huolestuneista 

vanhemmista.
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- Sinä yhdeksän kuukauden aika-

na, kun olen ollut tässä paikalla, 

on koko tullut uusia asioita ja 

malleja. Tapiolassa on dynaami-

nen muutos meneillään, sanoi 

Tapiolan Keski-Pohjanmaan pai-

kallisjohtaja Leevi Ainasoja. 

Ainasoja oli vierailulla Niva-

lan Tapiolassa yhdessä Tapiola 

Pankin palvelujohtaja Marja Pa-

julahden ja kehittämispäällikkö 

Asko Syrjälän kanssa.

Vakuutuspalvelujen lisäksi 

pankkipalvelujen ja sijoitustoi-

minnan lisääntymisen myötä 

tarvitaan enemmän pankkiasi-

ointiin sopivaa tilaa. Niinpä Ni-

valan Tapiolalla onkin uusien 

tilojen etsintä meneillään.

Merja Koirikivi toimii pai-

kallispalvelupäälikkönä Niva-

lan-Kärsämäen alueella. Hänen 

alaisuuteensa tulee työntekijöitä 

näillä näkymin viisi tai kuusi.

Tapiola Pankin toimintape-

riaatteisiin kuuluu läpinäkyvyys 

ja kokonaisedullisuus. Marras-

kuun alusta voimaan tuleva uusi 

etuohjelma palkitsee tuntuvasti 

keskittämisestä.

- Etuohjelmassa euromäärät 

eivät ole ratkaisevia, vaan arvos-

tamme keskittämästä. 

Lähes puolet nivalalaisista 

on Tapiolan vakuutusasiakkaita. 

Pankkiasiakkuuksien määrä on 

kasvussa, ja eritoten maatilat ovat 

löytäneet Tapiolan palvelut.

Käyttötilille reilua 
korkoa
Tapiola Pankin asiakasmäärä on 

reippaassa kasvuvauhdissa, ker-

too palvelujohtaja Marja Pajulah-

ti. Tapiola Pankissa käyttötilille 

maksetaan korkoa 2,25 prosent-

tia. Lisäksi Tapiola Pankki mak-

saa koron käyttö- ja säästötilien 

päiväsaldolle, eikä kuukauden 

alimmalle saldolle, kuten pankit 

yleensä tekevät.

- Käyttötilimme korkoa on 

nostettu lyhyen ajan sisällä neljä 

kertaa. Miksi muut pankit eivät 

nosta tiliasiakkaille maksami-

ansa korkoja yleisen korkotason 

noustessa? Toiseen suuntaan kyl-

lä ollaan aktiivisia. Tässä asiassa 

tavallinen asiakas muissa pan-

keissa häviää noin 60-100 euroa 

vuodessa verrattuna Tapiolan 

asiakkaaseen, ihmettelee palve-

lujohtaja Marja Pajulahti.

Marja Pajulahti sanoo, että 

lainojen korkojen nousun va-

ralta otettu lainojen korkokatto 

ei ole aina edullinen asiakkaalle. 

Varsinkin lainarahalla korkokat-

toa maksavien kannattaa harkita 

tarkkaan. Pajulahti neuvoo lait-

tamaan korkokattoon varatun 

summan säästöön ja suojautu-

maan sen avulla koronnousulta.

- Jos säästää 50 euroa kuussa, 

vuodessa talteen kertyy jo 600 

euroa. Sillä summalla pystyy va-

rautumaan noin 0,5 prosentin 

koronnousuun 150 000 euron 

lainassa. Ja jos korko ei nouse, 

sinulla on rahat säästössä johon-

kin muuhun käyttöön, Pajulahti 

opastaa.

Tapiola laajenee Nivalassa ja uudet tilat ovat etsinnässä. Vasemmalta Asko Syrjälä, Merja Koirikivi, Marja Pajulahti ja Marja-Liisa 

Rajaniemi.

Tapiola etsii
uusia toimitiloja Nivalasta

Keskiviikkona oli verenluovutus-

tilaisuus Nuorisoseuran tiloissa 

muutaman tunnin ajan.  Nivalan 

Punaisen Ristin osasto oli vapaa-

ehtoisvoimin auttamassa.

Tapahtuma järjestetään noin 

neljä kertaa vuodessa, työntekijät 

tulevat Oulusta, ja luovuttajia käy 

tasaiseen tahtiin. Verenluovutus 

kesti puolilta päivin kello 18 

saakka. Kansalaiset suhtautuvat 

verenluovutukseen hyvin myön-

teisesti, sillä verta luovutettiin 

yhteensä 140 pussia.

Luovuttajille oli puff etissa ma-

koisat pullakahvit tarjottuna olon 

tasapainottamiseksi.

Nivalan Nuorisoseuralla 

oli viime keskiviikkona 

verenluovutustilaisuus.

Verenluovutus Nivalan Nuorisoseuralla 
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Helsingissä vuonna 1953 syn-

tynyt Taavi Kassila on käynyt 

Rudolf Steiner-koulua kaksi-

toista vuotta. Oppi joogan jalon 

taidon jo kahdeksan vuotiaa-

na äidiltään näyttelijätär Aino 

Mantsaalta. Hän jatkoi joogan 

opiskelua Suomeen kotiutuneen 

intialaisen joogaopettajan Uttam 

Soodin opastuksella. Joogame-

ditaatiovihkimyksen hän sai 18-

vuotiaana ja matkusti Intiaan 

ensimmäisen kerran muutama 

vuosi myöhemmin löytääkseen 

itselleen henkisen opettajan, 

satgurun. Intian matkoillaan hän 

tapasi monia joogeja ja henkisiä 

opettajia.

 Hän tapasi oman mestarinsa 

Äiti Amman ensin Tukholmas-

sa sitten Intiassa vuonna 1993, 

jolloin sai häneltä meditaatio-

vihkimyksen ja henkiseksi ni-

mekseen Rishi (tietäjä). Hän on 

tehnyt vuonna 1991 televisio-oh-

jelman Äiti Ammasta ja toi siten 

Amman julkiseen tietoisuuteen 

Suomessa ja on ollut perusta-

massa Suomen Amma-keskus-

ta toimien myös Äiti Amman 

kääntäjänä ja meditaatio-ohjaa-

jana  Amman Suomen vierailu-

jensa yhteydessä. Kassila opettaa 

tällä hetkellä "Henkisen kasvun 

joogaa" kiertäen luennoimassa 

eri puolilla Suomea. Kassila on 

opettanut joogaa 1970-luvulta 

lähtien. Hän asuu osan vuodesta 

Intiassa ja on lähdössä seuraaval-

le matkalle joulukuussa, palaten 

Suomeen  huhtikuussa, jolloin on 

hänen uusimman kirjansa julkis-

tamistilaisuus. Hänen tyttärensä 

toimii myös joogaopettajana. 

Elokuvaohjaaja 
ja dokumenttien 
tekijä

Taavi Kassila tunnetaan myös 

elokuvaohjaajana, käsikirjoittaja-

na ja dokumenttien tekijänä. Hän 

on tehnyt yhdeksänkymmentä 

luvun puolivälissä mm. tv-do-

kumentit Dalai Lama, pyhimys 

valtiomiehenä, Intian pyhimyk-

siä tapaamassa ja Pyhän äidin 

jalanjäljissä. Hänen tunnetuin 

ohjaamansa ja käsikirjoitta-

mansa elokuva on Jousiampuja 

vuodelta 1982. Hän on julkais-

sut useita jooga-aiheisia kirjoja. 

Vuonna 2000 ilmestyi Kuningas-

jooga, jonka hän teki yhdessä Sa-

tu Silvon kanssa. Kirjasta on otet-

tu kolmas painos tämän syksyn 

markkinoille.

Äiti Amma, rauhan 
ja rakkauden 
lähettiläs

Äiti Amma on intialainen, 

maailmankuulu rauhan ja rak-

kauden lähettiläs, joka jakaa 

myötätuntoa syleilemällä. Hän 

on halannut jo noin 26 miljoo-

naa ihmistä eri puolilla maail-

maa. Hän sanoo: "Meidän on 

opittava rakastamaan ja olemaan 

myötätuntoisia toisiamme koh-

taan, sillä rakkaus on onnellisen 

elämän perusta."

Amma syntyi Etelä-Intiassa, 

Keralassa köyhän kalastajaper-

heen tyttärenä. Hän on kasvanut 

hindulaisessa perinteessä, mutta 

hän ei halua kenenkään vaihta-

van uskontoaan, vaan korostaa 

aina, että jokaisen tulisi etsiytyä 

syvemmälle omassa uskonnos-

saan. Nykyisin Amman kylässä 

sijaitsee henkinen keskus, jossa 

asuu yli 3000 ihmistä eri puo-

lilta maailmaa. Hänen kirjojaan 

on kännetty 35 kielelle ja henki-

siä keskuksia ympäri maailmaa 

350.

Äiti Amma tulee Suomeen 25 

ja 26.10. Helsingin LänsiAuto 

Areenalle. Hän on käynyt Suo-

messa useita kertoja. 

"Henkisyys elämän 
tarkoitus" -luento
Joogan harrastajia oli kokoon-

tunut Ylivieskan Osuuspankin 

kerhohuoneelle Rishi Taavi Kas-

silan luennolle, jonka  aiheena oli 

"Henkisyys elämän tarkoitus".

  -Kun Dalai Lamalta kysyttiin 

eräässä tilaisuudessa: "Mikä on 

elämän tarkoitus?" Dalai Lama 

vastasi: "Elämän tarkoitus on 

onnellisuus". Missä onnellisuus 

sijaitsee ja miten me saavu-

tamme onnellisuuden? Kehoa 

ja mieltä harjoittamalla joogan 

avulla. Hathajoogan avulla ih-

minen voi saavuttaa kehonsa 

hallinnan.  Aluksi tehdään hen-

gitysharjoituksia (pranayamat), 

joiden avulla opimme hengit-

tämään oikein. Luonnollisen 

hengityksen rytmiä kuunnellen 

voi aloittaa venytysharjoitukset 

(asanat). Joogaharjoituksen tar-

koituksena on saada nämä kaksi 

meissä olevaa rytmiä toimimaan 

yhdessä. Mielen puhdistuminen 

on prosessi, jossa totuuden (sat), 

tietoisuuden (chit) kautta saa-

vutamme autuuden (ananda), 

ikuisen täydellisen onnen, puh-

taan tietoisuuden (atman). Täs-

sä prosessissa meitä auttaa guru 

(opettaja = totuuden oivaltanut 

mestari) tai satguru ( valaistunut 

opettaja), joka on päässyt täy-

delliseen kirkkauteen. Elämän 

tarkoitus on kulkea lisääntyvää 

onnellisuutta kohti.

Meditaatiossa mieli keskitetään, 

jolloin ylimääräiset ajatukset 

poistuvat ja mieli rauhoittuu. Re-

sitaatiossa toistetaan mantroja ( 

useimmiten sanskriitinkielinen 

tavu tai runo). Mantran tois-

tamista joko ääneen tai hiljaa 

mielessä käytetään hengellisenä 

harjoituksena, jotka hiljentävät ja 

puhdistavat mieltä. Meidän Isä 

meidän -rukoustamme voidaan 

pitää kristilliseen oppiin kuulu-

vana mantrana, jolla uskotaan 

olevan lukijalleen positiivinen 

vaikutus.

Astangajooga

 Astangajooga poikkeaa Suomes-

sa yleisemmin tunnetusta hatha-

joogasta siinä, että harjoitus ta-

pahtuu ilman välirentoutuksia: 

hengitys sitoo liikeradat ja asen-

not liikesarjaksi. Tätä harjoitus-

metodia kursutaan vinyasanak-

si. Astanga puhdistaa kehoa 

poistamalla kuona-aineita. Se 

myös lisää voimaa ja notkeutta. 

Astanga on luonteeltaan enempi 

näyttäviin ja vaativiin, fyysisiin 

harjoituksiin pohjautuva joogan 

laji, jolla on kehonhallintaa ja li-

haskuntoa edistävä merkitys.

Joogapäiviä vietettiin syyskuun 

viimeisenä viikonloppuna Rau-

daskylällä monipuolisella ohjel-

malla. Teemoina olivat "Onnel-

lisuuden jooga" ja "Nykyhetken 

kauneus" luennoitsijana Taavi 

Kassila.

Teksti ja kuvat Ritva Oja

Rishi Taavi Kassila
joogapäivillä Raudaskylällä

Taavi Kassila toista kertaa Yluvieskassa joogapäivien luennoitsijana.

Joogan avulla voi saavuttaa sielun ja kehon hallinnan.
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Stena Metalli Oy toimii Suomessa 11 paikkakunnalla ja on osa 
Stena Metall- konsernia, joka on yksi Euroopan alueen suurimmista 
ympäristöpalveluja tarjoavista kierrätysalan yrityksistä.

Jos sinulla on metallia kierrätykseen soita meille tai 
tule käymään.

Stena Metalli Oy
Liitinkuja 5
90630 Oulu
Puh. (08) 815 5350

Oli kyseeessä vaikka purettavan teollisuusrakennuksen teräspalkit, 
vanha liukuhihna tai vanhat työkoneet, niin kaikki metalli, joka on 
hyödynnettävissä ja jalostettavissa, on mielestämme hienoa 
raaka-ainetta.
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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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UUSIA LOMAHUONEISTOJA 
KALAJOELLA

Huoneistot merinäköalalla, JukuJukumaan 
vieressä. Valm. kesä 2008, myös 1/4 omistuk-

sia (13 vk/v). Myyntihinta alk. 12300 .
Kysy myös Ylläksen kohteitamme.

Samira Group Oy 08-3117685, 040-5226189
www.samira.fi info@samira.fi
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Bodypump, bodystep ja body-

combat. Nämä uudet lajit esit-

täytyvät tänä syksynä Nivalan 

Squash-hallin uusituissa ja re-

montoiduissa tiloissa.

 Bodypump on haastavaa li-

haskuntoharjoittelua musiikin 

tahdissa, mikä sopii sekä naisille 

että miehille, eli kaikille niille, 

jotka haluavat tunnissa tehdä 

koko kehon treenin. Välineinä 

tunneilla käytetään step-lautaa, 

levytankoa ja -painoja. Koska bo-

dypump on yksinkertaista, pää-

see helposti alkuun. Lajin tehok-

kuus takaa nopeasti tuloksia.

Bodystep-tunti sisältää  yksin-

kertaisia,  tehokkaita ja hausko-

ja liikesarjoja, joita aloittelijankin 

on helppo toteuttaa. Mukaansa-

tempaavan musiikkin tahdissa 

askelletaan laudalle, jonka kor-

keutta voidaan nostaa ja laske-

an. Tunti koostuu 12 kappaleesta, 

joilla jokaisella on oma teeman-

sa ja tavoitteensa. Säännöllinen 

treenaaminen parantaa aerobista 

kuntoa ja vahvistaa ylävartalon ja 

ennen kaikkea jalkojen lihaksia.

Bodycombat on laji, josta saa 

voimaa ja energiaa. Tunnilla yh-

distellään tekniikoita erilaisista 

itsepuolustuslajeista kuten ka-

rate, tai chi´stä, taekwondosta ja 

potkunyrkkeilystä. Ohjaaja joh-

taa harjoituksen, joka koostuu 

kymmenestä kappaleesta, joille 

on oma liikesarjansa. Tunnin 

alussa käydään ohjaajan kans-

sa läpi tunnilla käytettävät ylei-

simmät lyönnit ja potkut sekä 

niiden nimet. Sykettä nostetaan 

ottamalla nopeita askelsarjoja 

eteen ja taakse, vasemmalle ja 

Bodystep sopii kaiken kuntoisille. Itse voi säädellä tunnin tehokkuutta nostamalla tai laskemalla 

lautaa ja tekemällää ilman ponnistuksia tai ponnistamalla. Lilli Kumpulainen ja ohjaaja Kati Säily 

steppaavat mukaansatempaavan musiikin tahdissa.

Bodupump-tunnilla välineinä 

käytetään step-lautaa, 

levytankoa ja -painoja.

Tehokasta ja vauhdikasta 
menoa Squash-hallilla

oikealle. Kädet ovat jatkuvasti 

mukana sarjoissa. Säännöllinen 

tunneille osallistuminen kehittää 

erityisesti keskivartalon, jalkojen 

ja ylävartalon lihaksia. 

Les Mills - brandi

Yllä mainitut lajit kuuluvat 

uusseelantilaisen Les Mills -or-

ganisaation tuoteryhmään. Les 

Mills ja hänen vaimonsa Co-

leen avasivat 1960-luvun lopulla 

kuntoklubin Auklandissa. Siitä 

lähtien kuntoklubien määrä on 

kasvanut ja Les Mills-nimestä on 

tullut brandi. Ohjelmaan kuulu-

vissa  harjoituksissa liikkeet ja 

musiikki vaihtuvat kolmen kuu-

kauden välein.

Tuntien vetäjinä toimivat kou-

lutetut ohjaajat. Nivalassa ohjaa-

jana toimii ylivieskalainen Kati 

Säily kahdenkymmenen vuoden 

kokemuksella. Hän on toiminut 

vuosien varrella monipuolisesti 

ryhmäliikuntalajien vetäjänä. 

Voidakseen toimia ohjaajina, 

täytyy osallistua säännöllisesti 

jatkokoulutukseen.

Bodystep alkaa ensi maanan-

taina ja sitä on myös tiistaisin.

Bodycompatia on torstaisin ja 

bodypump-tunnit kolme kertaa 

viikossa maanantaisin, tiistaisin 

ja torstaisin.. 

Ritva Oja
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Nivala-Haapajärven seutukun-

nan teknologiateollisuuden yri-

tykset hakivat kolmatta kertaa 

kontakteja 26.–28.9.2007 pide-

tyiltä kansainvälisiltä alihankin-

tamessuilta Tampereelta. Seitse-

männentoista kerran järjestetyt 

messut ovat Euroopan toiseksi 

suurin alihankinnan messuta-

pahtuma kävijämäärällä mitat-

tuna. Sekä näytteilleasettajat et-

tä messuvieraat ovat pääasiassa 

teknologiateollisuuden ammat-

tilaisia. Tampereen messuilla oli 

yli 800 näytteilleasettajaa 19:sta 

eri maasta ja vierailijoita kävi 

kolmen päivän aikana yhteensä 

17 616. 

Nivala-Haapajärven seutu-

kunnan kehittämisyhtiö Nihak 

Oy:llä oli messuosasto, jossa esit-

täytyi kuusi teknologiateollisuu-

den yritystä: Nivalan Terästuote 

Oy, Omek Automation Oy, Ar-

minto Oy, Lasercomp Oy, RST-

Steel Oy ja Puhtopac Oy. Lisäksi 

seitsemällä muulla seutukunnan 

alueella toimivalla yrityksellä oli 

omat messuosastonsa. Nihak 

Oy ja Nivalan Teollisuuskylä Oy 

tarjosivat yrityksille messupalve-

luna heidän tuotteittensa ja pal-

velujensa esittelyä, tulkkausapua 

sekä yhteyspyyntöjen välitystä. 

Lisäksi kaikista yrityksistä oli 

omat edustajansa messuilla.

Messuille osallistuneet yrityk-

set olivat varsin tyytyväisiä mes-

sujen antiin ja saatuihin kontak-

teihin. Moni sai messujen aikana 

useita alihankintatarjouspyyntö-

jä ja osa löysi messuilta sekä uusia 

yhteistyökumppaneita että tuote- 

ja palvelutoimittajia. Messuilla 

sai hyvän kuvan teknologiateol-

lisuuden tilanteesta ja näkymistä. 

Varmasti moni näytteilleasettaja 

myös tutustui muiden näytteil-

leasettajien osastoihin ja löysi uu-

sia ideoita omien tuotteittensa ja 

palvelujensa kehittämiseen.

Messuilla oli runsaasti sa-

mantapaisia seutukunnallisia 

yhteisosastoja, joissa seutukun-

tien kehittämisyhtiöt esittäy-

tyivät oman alueensa yritysten 

kanssa. Nihak Oy keskusteli eri 

seutukuntien ammattiveljien ja 

-siskojen kanssa heidän kehittä-

mishankkeistaan. Messuilta tuo-

tiinkin tuliaisina runsaasti hyviä 

ideoita ja toteutusmalleja pohdit-

tavaksi. Nihak Oy sai myös kon-

takteja yrityksiin, jotka etsivät 

uutta sijaintia sellaiselta alueelta, 

jossa on hyvät toimintaedellytyk-

set ja ammattitaitoista työvoimaa 

saatavissa.

Nihak Oy:n messuosasto or-

ganisoitiin ELME Studion, Pro-

Metal-osaamiskeskusohjelman 

ja Yrityskehitysprojektin yhteis-

työnä.  Edellä mainitut hankkeet 

myös rahoittivat osan yhteisosas-

ton näyttelytila- ja kalustekustan-

nuksista. Hankkeita osarahoit-

tavat pääasiassa EAKR, ESR ja 

Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Positiivisten kokemusten ja 

yrityksiltä saadun palautteen 

perusteella Nihak Oy ja monet 

yrityksistä tekivät päätöksen 

osallistua alihankintamessuil-

le myös ensi vuonna. Yritysten 

koko Nivala-Haapajärven seu-

tukunnan alueelta toivotaan il-

moittautuvan aktiivisesti ensi 

vuoden messuille.

Porkkanasato on tänä syksynä ollut erinomainen. Paavo Haikaran pellossa Nakkaperällä on myös 

kasvanut muhkeita porkkanoita. Joukosta löytyi kolme erikoista "mutanttiporkkanaa".

Hauskoja porkkanoita

Taiteilija Satu Silvon ja ravitse-

musasiantuntija, tekn.lis. Paula 

Heinosen ravintoaiheinen lu-

ento keräsi Ylivieskan Akus-

tiikkasaliin ennätysmäisen 

osanottajajoukon. 

Saliin mahtuu 405 kuulijaa, 

mutta koska kaikki eivät mah-

tuneet saliin, esitys vietiin myös 

aulatiloihin.

Ilmaisen luennon yleisölle tar-

josivat SinunKauppojen Luon-

nonravinto Marjuska Nivalasta 

ja Vieskan Terveyskauppa Yli-

vieskasta sekä Suomen Bioteek-

ki Oy.

Terveyteen, luontaistuotteisiin 

ja hyvään ravintoon liittyvät asi-

at kiinnostavat nykyajan kiireisiä 

ihmisiä. Satu Silvo ja Paula Hei-

nonen käsittelivät reippaaseen 

tyyliinsä, miten osaamme tehdä 

oikeita valintoja ravintoomme 

liittyvissä asioissa, miten jaksam-

me paremmin ja mistä saamme 

uutta puhtia arkeen. Terveyteen 

ja hyvinvointiin liittyviä asioita 

oli lukuisia otsikon "Tämän päi-

vän ruokavalio - teetkö oikeita 

valintoja?" alla.

Paula Heinonen kertoi oikeis-

ta ruokavalinnoista, suolisto-on-

gelmien hoidosta ja aivojen toi-

minnan ylläpidosta. Suoliston 

bakteeristo on paineen alaisena 

pitkälle jalostetun, vähäkuituisen 

ja paljon sokeria sisältävän ruo-

kavalion vuoksi. Lisäksi stressi, 

lääkkeiden ja nautinto-aineiden 

lisääntynyt kulutus jokapäiväi-

sessä elämässä on suolistolle 

epäkiitollista.

Illan teemana oli myös veren-

sokerin hallinta, sillä 2-tyypin 

diabetes yleistyy ja on jo yleis-

tynyt huolestuttavassa määrin. 

Tilaisuudessa käsiteltiin rasva-

happojen, kuitujen ja terveyttä 

edistävien bakteerien merkitystä 

hyvinvoinnille. Yleensäkin ravin-

nolla todettiin olevan ratkaiseva 

vaikutus terveydelle ja hyvälle 

ololle.

Ruokavalioluennolla 
lähes 500 kuulijaa

Alihankintamessuilta kontakteja
teknologiayrityksille

Nivala-Haapajärven seutukunnan alueen yritysten messuosasto.

Vesaisten 
toimintaa 

herätellään 
Nivalassa

Tiistaina kokoontui kirjaston 

kokoustilassa ryhmä vesaistoi-

minnasta kiinnostuneita. Iltaan 

oli kutsuttu Vesaisten toimin-

nanjohtaja Irene Huru Oulusta 

kertomaan tulevista tapahtu-

mista ja toiminnasta valtakun-

nan tasolla. 

Vesaiset on lapsille, varhais-

nuorille ja koko perheille suun-

nattu yhdistys, joka järjestää mm. 

erilaisia retkiä, leirejä, tapahtu-

mia ja kerhoja. Nivalassa Vesai-

set ovat rekisteröityneet jo 1970 

luvulla ja toimintaa on ollut vuo-

sikymmenten ajan satunnaisesti. 

Nyt kirjaston kokoustilassa vie-

tetyssä illassa valittiin uusi Niva-

lan Vesaisten johtokunta, jonka 

puheenjohtajaksi valittiin Mari-

ta Kumpula ja sihteeriksi Sanna 

Palosaari. 

Illassa suunniteltiin myös 

tulevaa toimintaa ja päätettiin 

järjestää mm.hiihtokilpailuja ja 

kesätapahtumia. Seuraava lapsi-

perheille järjestetty valtakunnal-

linen retki on laivaristeily joulu-

kuussa Turusta Tukholmaan, 

joka on nimetty Tarinaristeilyksi. 

Risteilyllä lapset ja eläkeliiton se-

niorit kohtaavat tarinatuokioissa. 

Lapsille järjestetään myös omat 

leikkimieliset laulukilpailut ja 

vieraileepa risteilyllä Joulupukki-

kin, sillä samalla risteilyllä viete-

tään yhdistyksen joulujuhla. 

Meillä nivalalaisilla on nyt 

oiva tilaisuus lähteä koko per-

heen voimin nauttimaan ni-

menomaan lapsille tarkoitetusta 

ohjelmasta. Kysy lisää ja ilmoit-

taudu edulliselle risteilylle 18.10. 

mennessä: Marita Kumpula p. 

0400-926511 tai Sanna Palosaa-

ri p.044-9336035 
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Parhaat palvelut  

EDULLISTA 
NÄKYVYYTTÄ

TÄLLÄ SIVULLA
Ilmoitus Nivalan Viikon Parhaat 

palvelut -palstalla
maksaa vain 5,50 €/viikko + alv!
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Päätoimittaja
Maritta Raudaskoski
Puh. 040-841 9213

Ilmoitusmyynti
Mika Moilanen
Puh. 040-416 8958

Osoite
Kalliontie 25, 85500 Nivala

Sähköposti
toimitus@nivalanviikko.fi 
ilmoitukset@nivalanviikko.fi 

Internet
www.nivalanviikko.fi 

Ilmoitushinnat
Etusivu 1,00 €/pmm

Takasivu 0,95 €/pmm

Sisäsivut 0,85 €/pmm

Nivala toimii
-yhdistyspalsta 85 €/vuosi

Kodin kirpputori
yksityishenkilöille ilmainen

Kustantaja
Camlind Oy

Sivunvalmistus ja taitto
Nivalan Viikko

Painopaikka
Pyhäjokiseudun Kirjapaino

Jaetaan lauantaisin jokaiseen kotiin Nivalassa Hinnat ilman arvonlisäveroa

Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala toimii
Myydään  

PELTOMAATA noin 4 ha. teol-
lisuuskylän takana. Alueella 
nuorta koivikkoa. Puh. 0500-
582277, 08-443 353.

Annetaan KUTTERINPURUA 
purkutalosta noin 30 kuutio-
ta. Arimaks 35 YLÄPALOKAT-
TILA 30 euroa. Puh. 040-563 
0321.

Monipuolinen KUNTOLAITE 
mm. HIIHTOLAITE ym. Edul-
linen. Puh. 447 321. Tied. klo 
21 jälkeen.

Uudet TALVIRENKAAT Gisla-
ved 155/80R13 Opelin van-
teilla. Hinta 150 euroa. P. 
0400-668 446.

Myydään edullisesti punai-
nen KANGASSOHVA 3-4 hen-
gen istuttava. Puh. 040-412 
8003.

KESÄRENKAAT Aurora 
165/80R13 Opelin vanteilla. 
Hinta 80 euroa. Puh. 0400-
668 446.

Lasten MÖNKIJÄ Suzuki 50. 
Ehyt ja asiallinen peli, hyvillä 
renkailla. H. 
700€/vaihdetaan samanhin-
taiseen moottorikelkkaan tai 
katsastettuun autoon.   050 
929 8402
 
FORD Mondeo 1.6bens 1997 
153tkm 2 renk. hyvä kunto 
3800€. p. 041-5439858.

Töllinperällä Kiireentie 1 
OMAKOTITALO, rak. 1945, 
tiiliverhous ulkopuolella. Pin-
ta-ala 0,15 h, myös 1,2 h. avo-
ojapeltoa + 0,45 h metsää. 
Pihalla vanha navettarak., 
mahtuu muutama eläin. Rau-
haisa paikka asua, osta pois. 
Puh. 044-585 7240.

Hyväkuntoiset poikien LUIS-
TIMET n:o 36, h. 15 euroa. 
Puh. 050-434 4191.

Tosi nätti LEIKKIMÖKKI 290 
euroa, PAKASTIN Electrolux 
200 L, 2 vuotta käytössä, tar-
peettomana 170 euroa. Puh. 
050-535 1086 / Sari.

Eritt. hyvä vähän soitettu 
HARMOONI, Cresent kilpa- 
ja retkipyörä, vähän aj. hinta 
200 e. Ford Capri II L aj. 125 
tkm, vm -75, rekisterissä, h. 
2300 e + 2 renk. PYYKINPE-
SUKONE Siemens, hyvä si-
vusta täytettävä 180 e. Myyd. 
tai vuokr. LIIKE- ja TOIMISTO-
HUONEISTO Olkkosentiellä 
kerrost. 95 m2, 5 h + yhteis-
sauna, 2 wc, pesumahd., 2 
sis.käynt. Puh. 08-442 410 
tai 0500-295 745.

KT-YKSIÖ 30 m2 Kokkolassa. 
Rv. -79, remontoitu, iso par-
veke länteen. Hp. 33.000. 
Puh. 050-413 9155.

HONDA Accord vm. -00, aj. 
36 tkm. Huoltokirja, 2 x renk., 
met.väri, radio-soitin. Hinta 
10.400 euroa. Puh. 044-533 
8203.

2 kpl matalaa traktorin PERÄ-
KÄRRYÄ, uusissa puissa, hal-
poja. Puh. 044-264 45012.

Hyvät Hop.Romps. teräsvan-
teet 13" 4 kpl = 40 euroa. Pult.
väli rist.mit. = 10 cm, 4 pult/
rengas. Sopii WW Poloon, 
Passat, Tojo ym. Puh. 050-
531 7509.

Uudet TALVIRENKAAT Nokia 
hakkapeliitta 5 195/55/15. P. 
040 864 3529

Dodge MiniRam -86.Mitsun 
turbodiesel koneella, pieni 
vero. Ajoaika loppu mutta 
täysin toimiva kampe eikä 
juuri leimallekkaan laittoa.
Ei virheetön mutta hinta-

kin vaan tekniikan verran.H 
1200€ 044-9171172

Ostetaan  

Täyssärmäistä 22 x 125 LAU-
TAA. Myös tummunut käy. 
Puh. 044-544 2880.

Halutaan ostaa 2 lasten/
NUORISOSÄNKYÄ, kerros-
sängyiksi sopivat, koko n. 
65x165. p.050-5593443

Vuokrattavana  

LOMAOSAKE Paljakassa 4-6 
hengelle. Harrastusmahdolli-
suudet lähellä. Soita 040-743 
1095 tai 08-443 353.

Halutaan vuokrata  

Savuton ja raitis miespuoli-
nen aikuisopiskelija. YKSIÖ 
TAI PIENI KAKSIO  keskustan 
alueelta Nivalasta. Puh. 040 
720 9562.

Sekalaista  

TSB salibandy TSB, haemme 
MAALIVAHTIA ja KENTTÄPE-
LAAJIA. Pojat 95-92. Harj. ti. 
klo 17 ja pe. klo 20. Tuiskulan 
Salibandy.

Kodin kirpputori  

ILMOITA ILMAISEKSI
Yksityishenkilöt voivat ilmoittaa Kodin 

kirpputorilla aivan ilmaiseksi. 

Ilmoitukset tulee jättää sähköpostilla 
rivit@nivalanviikko.fi , Nivalan Viikon 

toimistoon tai 
postittaa osoitteella Nivalan 

Viikko, Kalliontie 25, 85500 Nivala. 
Ilmaisia ilmoituksia ei oteta vastaan 

puhelimitse.

Ilmoituksen voi jättää toimiston ollessa 
kiinni postilaatikkoon talon päätyyn 

valkean aidan taa.

00€€
Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

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

 P-98-99           Su         13.30-15.00

Naiset Su 15.00-16.30

P-93-94 ja Edustusjoukkue 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

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

NIVALA- PESIS
                 Nivala-Pesis täyttää tänä vuonna 30 vuotta

Samalla 30-vuotisjuhlat pidetään Maliskylän

Liittolassa la 20.10.2007 klo 14.00 alkaen.

(kahvi 13.30 - 14.00)

Mukana Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja 

Arto Ojaniemi

Tervetuloa pelaajat, valmentajat, vanhemmat, isovanhemmat ym. 

asiasta kiinnostuneet.
Mahdolliset muistamiset Nivala-Pesiksen tilille

529125-41628 tai 122530-200627.

Tuotto käytetään junioripesäpalloilun hyväksi.

NIVALA-PESIKSEN PÄÄTTÄJÄISET

NIVA-KAIJAN 
KOULUN 

VANHEMMAT 
RY

Vuosikokous tiistaina 16.10 klo 

18:30 koululla.

Sääntömääräiset asiat, 

kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

              LYHTY r.y.
SYYSKOKOUS

Tiistaina 30.10. kello 12.00 Pappilantie 1.

Esillä sääntömääräiset asiat. - Hallitus

PÄIVÄKAHVIT tiistaisin kello 12-14 Pappilantiellä.

    

SYDÄMELLISET 
KIITOKSET

verenluovuttajille. Saimme lä-

hes 140 pussia verta.

Kiitokset myös Terttu Heik-

kiselle, Jätehuolto Mehtälälle, 

Leena Suvannolle ja muille va-

paaehtoisille työntekijöille sekä 

Nivalan Nuorisoseuralle.

SPR Nivalan osasto

VESAISTEN 
TARINARISTEILY

Turku-Tukholma 

15.-16.12. 

Linja-autokuljetus Nivalasta.

Ilmoittautumiset ja kyselyt

Marita Kumpulalle

puh. 0400-926511

tai viimeistään torilla

19.10. klo 12-14. 

Liittykää Vesaisiin!
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ISÄNNÖINTI
JUKOLA

• RAKENNUSSUUNNITTELU- ja
VASTAAVAN MESTARIN

PALVELUT

puh. 044 2988 620

ISÄNNÖINTI
JUKOLA




