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Nimipäivät  

Sunnuntai  
21.10.2007

Kalenteri

Lukijan ajatuksia  

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Sunnuntai: Ursula

Maanantai: Anja, Anita, 

Anniina, Anitta

Tiistai: Severi

Keskiviikko: YK:n päivä,  

Rasmus, Asmo

Torstai: Sointu

Perjantai: Niina, Nina, 

Amanda, Manta

Lauantai: Helli, Hellin, Hellä, 

Helle

Kaikki on kaunista, mikä 

nähdään rakkauden silmin

Christian Morgenstem

Anteeksiantava ja laupias on Her-

ra, hän on kärsivällinen, suuri on 

hänen hyvyytensä. Herra on hy-

vä kaikille, hän armahtaa kaikkia 

luotujaan. Herra, sinua ylistäkööt 

kaikki luotusi, uskolliset palveli-

jasi kiittäkööt sinua! Julistakoot 

he valtakuntasi kunniaa, kerto-

koot mahtavista teoistasi.

Saattakoot he ihmisten tietoon 

Herran väkevät teot ja hänen 

valtakuntansa mahdin ja loiston. 

Sinun valtakuntasi on ikuinen, 

sinun herruutesi pysyy polvesta 

polveen.

Ps. 145: 8-13

1. Mikä on ainoa luonnonvarai-

sena elävä hevosrotu?

2. Minkä eläimen tartuntatauti 

on texasinkuume?

3. Missä maassa moriskot 

asuvat?

4. Kuka oli "Musta hämähäkki"?

5. Mikä on swastika?

Vastaukset sivulla 4

Kyllä suomalaiset osaavat ääntä 

pitää ja uskaltavat, mutta sodan 

hävinneenä ei äänenpito ollut 

mahdollista. Kommunistit me-

nestyivät vaaleissa, koska neu-

vostovallan pelosta monet 

äänestäjät turvasivat selkänah-

kansa äänestämällä heitä.Työ-

mailla alkoivat saarnat neuvoston 

ihanuudesta, jotka lähentelivät 

taivaallista ihanuutta.

Nämä saarnaajat puhuivat 

varmaa tietoa sotahullujen ka-

pitalistien turmiollisesta vallas-

ta meillä ja ihmisten vapauden 

riistoista. Liittoutuneiden Val-

vontakomission nimissä saimme 

määräyksiä joilla ajatuksiamme 

yritettiin sitoa.

Kaikista määräyksistä tunki 

esiin neuvostohaamu ja kom-

munistit suunnittelivat valanku-

mousta. Ulospäin kuitenkin piti 

näyttää, että olemme vapaita.

Sodan päätyttyä olin kolme-

toistavuotias, joten sota-ajasta 

minulle oli muotoutunut omat 

käsitykseni, jota kiinnostus 

maamme lähihistoriaan on vielä 

myöhemminkin lisännyt.

Isäni joutui käymään talviso-

dan, sekä jatkosotaankin vähän 

aikaa. Perheestämme sotaa kä-

vi kolme miestä, kaksi veljeäni 

olivat myös mukana. Vanhempi 

heistä viipyi neljättä vuotta. Sisa-

ristani kaksi kuului Lotta-Svård 

järjestöön, joista vanhempi kävi 

Aunuksessa asti. Sodan kestäes-

sä isänmaallinen henki Suomessa 

pysyi vahvana. Kuunneltiin toki 

radiosta ryssän Tiltunkin jutus-

telua ja Reino Hirvisepän vasta-

puheita. Tiltun höpinät koettiin 

täällä paremminkin hupiohjel-

mina, koska hänen valheensa 

olivat niin läpinäkyviä, että pa-

remminkin ne nostivat kuin las-

kivat kansamme moraalia.

Vihollispartisaanien tuhoista 

siviilikyliin rajaseuduilla kuul-

tiin se, mitä katsottiin parhaaksi 

julkaista. Mutta niistä kuiskittiin 

enemmän. Nämä kertojat olivat 

kaupungeista tulleita mustan-

pörssin kauppiaita. Olivatko he 

vihollisen agentteja? En tiedä. He 

kiersivät ja ostivat elintarvikkeita. 

Rahaa he käyttivät surkeilematta. 

Sodan päätyttyä, kun elintarvik-

keet  vapautuivat, mustapörssikin 

loppui.

Valvontakomissio ei sallinut 

voitettujen puhuvan, eikä kir-

joittavan mitään negatiivista 

neuvostojärjestelmästä.

Meni vuosia, ehdin jo ai-

kuistua, kun vaietuista siviilitu-

hoista voitiin puhua. Mielestäni 

tuo seitsemänkymmentä vuotta 

Venäjän kansaa hallinnut val-

lankäyttö, jonka historian kir-

joitukseenkin sisältyi valhe, oli 

todellinen sotasyyllinen ainakin 

Suomen osalta.

Neuvostolähteiden mukaan 

Karjalan partisaanit tappoivat, 

haavoittivat ja ottivat vangeiksi 

yli 13 500 vihollisen sotilasta, 

sekä löivät 53 varuskuntaa. Nä-

mä luvut perustuvat partisaa-

nien ilmoituksiin ja ovat täysin 

valheellisia. Yksityiskohtaisesti 

suomalaiset tutkijat eivät  ole 

pyrkineet edes selvittämään par-

tisaanien aiheuttamia tappioita, 

koska ne eivät sotilaallisesti ole 

merkittäviä. Eikä niiden yksi-

tyiskohtaiseen selvittämiseen ole 

mahdollisuutta.

"Toisaalta pitää ottaa huomi-

oon, vaikka suoranaiset tappiot 

eivät olleetkaan suuret, sitoivat 

partisaanit aktiivisella toiminnal-

laan suomalaisjoukkoja." (Helge 

Seppälä: kirjasta Neuvostoparti-

saanit sivu 196.)

Partisaanisodassa menetetty-

jen sotilaiden määrää ei tämän 

kirjoittaja tarkoin tiedä. Mutta 

partisaanien ilmoittamiin mää-

riin nähden ne ovat minimaa-

liset. Mitä tulee siviiliuhreihin, 

joista partisaanit eivät mainitse 

mitään vaikka murhasivat mie-

hiä, naisia, lapsia ja vanhuksia, 

joista muodostuukin melkoinen 

joukko, heitä tapettiin sata neljä-

kymmentäseitsemän henkilöä.

Partisaanien tappamat sivii-

lihenkilöt ovat sotarikos, joka ei 

vanhene. Rauhan tultua tuomit-

tiin presidenttimme sekä halli-

tuksemme jäseniä sotarikolli-

sena. Mutta partisaanit, nämä 

murhaajat, ovat yhä kunniakan-

salaisia Venäjällä. Sinä joka olet 

nämä kauhut kokenut ja selvisit 

hengissä, kerro nyt, minkälaisia 

kunniakansalaisia partisaanit 

ovat. Enää sinun ei tarvitse pelä-

tä, voit vapaasti kertoa, ansaitse-

vatko partisaanit arvostuksensa.

Sinä, joka näitä asioita epäi-

let, lue Veikko Erkkilän kirja 

Vaiettu sota. Ellet jaksa sitä lu-

kea, niin katso ainakin siinä ole-

vaa valokuvasarjaa, niin pääset 

epäilyksistäsi.

Myös sinä, joka selviydyit tai 

tiedät miten joku toinen selviytyi, 

kerro siitä, varoittiko koiran käy-

tös sinua? Sinäkö johdit perheen 

jonnekin turvaan? Tuollainen te-

ko on urotyö, joka pitäisi palkita 

arvokkain kunniamerkein.

On ihmeellistä, että partisaa-

nien lähettämät radioviestit us-

kottiin neuvostoliitossa. Mainit-

takoon tässä vaikkapa hyökkäys 

Lokankylään 14.7 1944, jossa 

tapettiin vain 21 siviiliä. Parti-

saanien komentaja  Vasili Afa-

nasjevits Gontarenko ilmoitti 

viestissään tuhonneensa Lokan 

varuskunnan, josta käy ilmi: Ta-

pettu upseereja, sotilaita ja muu-

ta palvelusväkeä, 131 henkeä, 

koulutettuja koiria 5, lehmiä 35, 

hevosia 6 ja poltettu asuintaloja 

24, joista sotilaiden kasarmeja 

2, esikuntarakennuksia 2, tava-

ravarastoja 2, postitoimistoja 2, 

postitoimistoja 2 ja suksivarasto-

ja 2, joissa 200 suksiparia. Muita 

talousrakennuksia 4, 11 polku-

pyörää, radioasemia 1,  ja räjäy-

tetty joen yli vievä silta. (Erkkilä; 

Vaiettu sota).

Ihme - jos sydänmaan kyläs-

tä moista löytyisi. Partisaani-

veteraaneilla näyttää olleenkin 

mielikuvitusta. Me suomalaiset 

tiedämme minkälaiseen val-

heeseen tämä urheus perustuu, 

koska se mitä he aikaansaivat, on 

meille tuttua.

Yli viisikymmentä vuotta 

meidän piti vaijeita sotarikok-

sista, joita nuo urheat partisaa-

nit tekivät.

Sero

Kansa oli hiljaa

Nauti ja elä
Kukaan ei meistä

oo kuolematon

Ja illalla kun silmänsä sulkee

Ja niin elämä jatkuu.

Elämä ottaa ja antaa

Niin kauan kuin siivet kantaa.

Rusko kun päivän haihtuu 

yli virran kantautuu 

tämä ilta ei milloinkaan

Vilho Malila

Lokakuussa mummoja ja vaareja juhlitaan,

kun isovanhempien  päivää vietetään.

Perinteinen mummo on herttainen

harmaahapsinen nutturapää,

jonka syli niin ihanasti pientä lapsenlasta lämmittää.

Keinustuolissa kun kiikkui,

sukkapuikot niin vikkelästi kädessä liikkui.

Jalassa oli tossut, joissa punaiset tupsut.

Leikki ja lauloi,

oli joskus hieman hupsu.

Vaari se kulmien alta katsoa jörrötti, 

viikset ylähuulessa törrötti.

Vakavana olla koitti,

mut lapsoset ne hymyn lämpöisen

hänen kasvoillensa loihti.

Pussihousut jalassa teki töitä puuvajassa, 

lapion ja kirveenvartta nikkaroi myöskin tuvassa.

Lapsenlapsellekin oli aina jotain luvassa;

Ramppapyörää, nukensänkyä ja puuhevosta,

oli monen moista vaarilla tevosta.

Vaarin kalaretkille teki pienten poikien mieli,

siellä se lipeväksi kävi vaarinkin kieli.

Kalatarinoita kun suustaan lateli,

kuinka suuret kalatkin hänen syliinsä mateli.

Hauskaa juttua piisas,

vaari oli pikkumiesten mielestä hyvin viisas.

Tämän päivän isovanhemmat

ne erilaisilta näyttää,

vaikka saman aseman täyttää.

Pelit ja lätkät ne poikia viehättää

ja siellä se vaarikin mukana läähättää.

Mummot ne yhä harvemmin kutovat sukkaa

tai laittavat nutturalle tukkaa.

Isovanhempien syli on yhä lapsenlapselle rakas,

vaikka tiivit ja taavit,

muumit ja maamit,

seuraansa heille tv:stä jakaa.

Inkku

Isovanhemmat

Ajassa  

Lauantai 20.10

Isovanhempien päivä

Maanantai 22.10

Koululaisten syyslomaviikko 

alkaa

Ollakko nyt lihavan puoleinen vai laihanlainen,

siinäpä pulma nykyajan nainen.

Jos olet lihava niin läskiksi sanotaan, 

jos laiha niin hongankolistajaksi 

ja luuviuluksi  manataan.

Lihavaa katsotaan kaupan kassajonossakin

pitkin nokanvartta,

et osaakohan tuo edes suklaata karttaa,

kun on noin paksua- Berttaa.

Pähkäillään että mitenköhän isoja annoksia

hän oikeen syö, kun noin kiristelee vyö.

Sitten kun lihava ihminen innostuu

itseään laihduttamaan, 

niin kurjalta rupeaa toisten silmissä näyttämään

 ja sairaan kriteerit täyttämään.

Arvuutellaan et mikähän tuotakin vaivaa,

pienenee kuin pyy maailman lopun edellä, 

taitaa pian viimeisiä henkosia vedellä.

Laihan puoleisetkin ne saavat

kuulla elopainostaan,

kun heitäkin silmämääräisesti punnitaan.

Ennen kuuli sanottavan;

"Et on kuin kaks' kaunaa ristis

ja pastilli keskellä."

"Ehtii nälkään nukkua,

ennekuin käkikään kerkiää kukkua."

Direktiivien mukaan kun eletään ja laihdutetaan,

niin viimein anoreksiaan kuihdutaan.

Isoisän aikaan oli toista,

piti olla tosi naista.

Isäntä se rinta rottingilla

pellon pientareella röyhisteli

ja emännän komeudella pöyhisteli.

Emäntä kun ei ollutkaan laiha ja hauras

 vaan lihava ja vauras.

Se oli talon rikkautta tämä,

kun emännän ei tarvinnut nälkää nähä.

Pyöreä ja punaposkinen se oli isännän mieleen

ja nostatti vesihelmet kieleen. 

Jaksoihan tämmöinen juhta

tehdä raskasta työtäkin

ja lämmittää isännän yksinäistä yötäkin.

Tämänkin ajan muotivirtaukset

ne ovat heittäneet häränpyllyä,

kun läskitkään ei saisi enää hyllyä.

Kysyä vain voisi, kumpaa sorttia oisi?

Tillun lillun lihava

vai tallun lallun laiha?

Inkku

Olemmeko sitä mitä syömme?

Päivä kerrallaan
Älä sure,

älä murehdi.

Elämme vain kerran,

sitäkin kauniimmin,

sitäkin paremmin.

Joskus se on vaan niin

vaikeaa ymmärtää.

Mutta jos sittenkin jaksaisimme,

hissun kissun,

päivän kerrallaan.

Tuntematon
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Bingoa pelataan lehtisillä, joihin ympyröidään arvotut numerot 

järjestyksessä punakynällä.  Pikapelinä on Express-kuponki, jossa 

voi voittaa lisälappuja ja rahapalkintoja.

Kinevan bingossa on tunnelmaa

Kuvassa iloisia ilmeitä bingon kahvilasta, tiskin takana häärää Riitta.

Lokakuinen torstai-ilta ja Kine-

van tilat täyttyvät vähitellen pe-

laajista ja illan toimitsijoista.

 Jaakolan Toivo on ollut mu-

kana jo alusta alkaen melkeinpä 

aina, yli 35 vuotta ja jatkaa edel-

leen innokkaasti puuhamiehenä. 

Silloin vielä 70- luvulla pelattiin 

tavarapalkintoja, kuten sohva-

kalustoja, televisioita, kodinko-

neita, ruokakasseja ja jopa au-

tobingoja oli ennen. Bingojakin 

järjestettiin aivan eri tavalla kuin 

nykyään. Tänä päivänä palkinnot 

ovat rahapalkintoja ja ostokort-

teja eri liikkeisiin.

Hissan Untamo on pyöritel-

lyt bingopallomyllyä jo viitisen 

vuotta. Tarttuu toimeen täsmäl-

lisesti ja kuuluvalla, selkeällä ää-

nellä. Heitellen pallojen lomaan 

”kevennyksiä”.  Kierroksia pe-

lataan muutamia illan aikana, 

on lehtiä, irtolehtiä ja pitkää 

bingoa.  Kauan on ollut mukana 

myös Kiviniemen  Anneli, 17 v jo 

kahvinkeittäjänä  ja bingoemän-

tänä. Pullakahvit, limsat ja mak-

karat kuuluvat olennaisena osana 

iltaan ja seurusteluhetkeen naa-

purin kanssa.

 Kiviniemen Riitta on mukana 

talon toiminnoissa hengettärenä 

ottaen vastuuta kaiken toiminnal-

lisuudesta ja tavarahankinnoista. 

Niin myös bingossa, kahvilas-

sa ja tarvittaessa salin puolella 

auttaen. Riitta on ollut mukana 

jo vuosia ja on olennainen osa 

talon toimintaa ja tapahtumia 

organisaattorina.

 Bingossa käydään laajalti, 

vaihtelevasti kaikista naapuri-

kunnista on pelaajia paikalla. 

Kesäaikaan on mukana myös 

lomalaisia ajanvietossa. Innok-

kaimmat pelaajat käyvät viikolla 

vastaavasti muualla pelaamassa. 

Tunnelma on tiivis pelin aikana ja 

kun pelaajia on kohtuullisesti on 

voiton mahdollisuus likietuinen 

suorastaan. Joskus joku nuorem-

pikin on lähtenyt mukaan onnea 

kokeilemaan.  

 Kineva on monen toimin-

nan talo, ohjelmaa on monelle 

päivälle viikossa. Bingon ohel-

la on latinobiciä, kantritanssia, 

nuorten diskoa kerran kuussa, 

elokuvatoimintaa, huutokauppo-

ja, kirppiksiä. Tilaa voi vuokrata 

yksityistilaisuuksiin, tanssejakin 

on joskus ollut. Tällä talolla on 

jo 100-vuotias historia takanaan. 

Vaikka ikää on paljon on ajatus 

kuitenkin tätä päivää, aktiivista 

elämistä ja ideointia tulevaan.

Ilona Vuolteenaho

Kaikki Suomen katsastajat toivo-

vat, että autojen katsastukset ja 

rekisteröinnit suoritetaan, mikäli 

mahdollista, muulloin kuin uu-

den ajotietojärjestelmän, ATJ:n 

käyttöönoton aikana. Nykyinen, 

vuonna 1989 käyttöön otettu jär-

jestelmä toimii viimeisen kerran 

1.11.2007. Uusi järjestelmä lähtee 

vaiheittain käyntiin 12. päivästä 

alkaen. Väliaikana kertyneiden 

asioiden syöttäminen järjestel-

mään ruuhkauttaa ATJ:n joksi-

kin aikaa.

- Noin puolentoista viikon ai-

kana on käyttökatko, jona aikana 

rekisteröinti-ilmoituksia otetaan 

vastaan pelkästään katsastusase-

malla. Autoliikkeet, vakuutus-

yhtiöt ja rahoitusyhtiöt eivät tee 

silloin rekisteröintejä ollenkaan. 

Asiakas saa rekisteröinnistä vä-

liaikaistodistuksen tai leimatun 

teknisen osan, kertoo Jorma 

Heikkilä Vieskan Katsastus Oy:

stä.

Uusi järjestelmä on luotetta-

va ja joustava viranomaisverk-

ko, jonne asiat päivittyvät aiem-

paa ajantasaisemmin. Teknisesti 

rekisteröinti muuttuu asiakkaan 

kannalta helpommaksi.

- Kun on kaupat tehnyt, asi-

akkaan ei tarvitse esittää vakuu-

tustarraa rekisteröinnin yhtey-

dessä. Liimattavat tarrat jäävät 

pois, koska on sähköinen va-

kuutustietovarasto, jonne kaikki 

vakuutusten tekijät syöttävät teh-

dyt vakuutukset. Kun asiakas tu-

lee rekisteröimään ajoneuvoaan, 

poimitaan varastosta vakuutus-

tieto, joka passivoituu siten, et-

tä sitä ei voida käyttää muualla 

uudestaan. Näin asian voi hoitaa 

sähköisesti ja ajantasaisesti mis-

tä päin Suomea tahansa, Heikkilä 

selostaa.

Ammatti-
autoilijoille 
helpotusta

Vakuutusmaksu ja ajoneuvovero-

maksu katkeavat liikennekäytös-

tä poistoilmoituksella. Ilmoitus 

tehdään rekisteröintitodistuk-

sella katsastusasemalla. Entinen 

"seisontavakuutus" jää pois. Tätä 

varsinkin ammattiautoilijat ovat 

odottaneet. Saattaahan olla, et-

tä esimerkiksi yrittäjän monille 

kuorma-autoille on kesäaikana 

töitä, mutta talvella ne kaikki ei-

vät ole käytössä.

Uudessa järjestelmässä liiken-

nekäytöstä poisto tehdään ilmoi-

tusosalla eli 2. osalla. Silloin va-

kuutus ja vero katkeavat siihen 

paikkaan, mutta autoa ei tarvitse 

poistaa rekisteristä.

Takaisin auton saa liiken-

teeseen tulemalla ilmoitusosan 

kanssa katsastusasemalle, jos-

sa päivitetään liikennekäyt-

töön otto ja auto on valmis heti 

liikenteeseen.

- Näin säästyy ylimääräisiltä 

katsastuksilta ja kilpimaksuilta. 

Kilvet saa jäädä paikoilleen ja 

vakuutus jää voimaan, se vaan 

napataan aktiiviseksi vakuutus-

tietovarastosta sitten, kun auto 

tulee uudelleen liikenteeseen, 

Jorma Heikkilä opastaa uutta 

systeemiä.

Koska uudessa systeemissä 

liikennekäytöstä poisto on tehty 

helpoksi, sanktiot sellaisella au-

tolla ajamisesta ovat suuret.

- Koska kilvet jäävät paikoil-

leen, saattaa olla kiusaus ajella 

sillä joskus. Se ei kannata, sillä 

ratsiaan joutuessaan määräytyy 

maksettavaksi vuotuinen ajo-

neuvovero viisinkertaisena tai 

vähintään tuhat euroa. Lisäksi 

tulee mahdolliset sakot. Kuor-

ma-autojen kohdalla puhutaan 

suurista summista, tuhansista 

euroista.

Katsastukseen ei ole tulossa 

suuria muutoksia. Perinteiset 

leimat jäävät pois, ja jokaisen 

hyväksytyn katsastuksen jälkeen 

tulostetaan uusi rekisteriotteen 

tekninen osa. Siihen tulee mer-

kintä katsastuksen suorittajasta ja 

uutena tietona se, milloin seuraa-

va katsastus on suoritettava. Näin 

ykkös- ja kakkososat eivät kulje 

enää pareittain.

Siirtymäjakson aikana kat-

sastustehtävien suorittaminen 

loppuun saakka ei ole kaikissa 

tapauksissa mahdollista, koska 

teknisiä tietoja ei voi syöttää jär-

jestelmään. Syöttö tapahtuu ma-

nuaalisesti myöhemmin.

Lopullista poistoa ei 
voi perua
Jos auto on poistettu liikennekäy-

töstä ja tällaisen auton ostaa, täy-

tyy omistajan vaihdos suorittaa 

seitsemän vuorokauden aikana 

ja tehdä rekisteröinti ja vakuutus. 

Autossahan on kilvet paikoillaan. 

Vaikka autoa ei otettaisikaan heti 

käyttöön, vakuutus tehdään jär-

jestelmään ja se jää sinne odot-

tamaan ajoneuvon liikenteeseen 

ottoa.

Jos ajoneuvon rekisterikilvet 

palautetaan liikenteestä poiston 

yhteydessä on kyseessä lopulli-

nen poisto.

- Lopullisen poiston jälkeen 

ajoneuvoa ei ole enää mahdollista 

saada rekisteriin. Sitä ei saa mil-

lään muotoa enää liikenteeseen, 

se joutuu romuttamolle tai varao-

siksi, Jorma Heikkilä sanoo.

- Uusi järjestelmä on siirtymä-

aikana kovilla, kun Suomen 250 

katsastusasemaa ja monta sataa 

vakuutusyhtiötä syöttää tietoja 

järjestelmään. Siksi toivomme, 

että jos mahdollista, ruuhkaa 

helpotettaisiin ennen katkoa, 

Heikkilä neuvoo.

Erikoisempia katsastuksia, 

kuten maahantuonti / muutos-

katsastuksia ei myöskään pystytä 

katkon aikana päivittämään. Kat-

sastusasemilla otetaan vain tiedot 

ylös ja ne kirjataan katkon jäl-

keen järjestelmään. Asiakas saa 

paperit myöhemmin postitse. Se 

saattaa aiheuttaa viivettä niin, et-

tä esimerkiksi maahantuotua ajo-

neuvoa ei välttämättä saa Suomen 

kilpiin käyttökatkon aikana.

Maritta Raudaskoski

Vältä katsastuksissa ylimenovaihetta 2.-18.11.2007

Uusi Ajoneuvotietojärjestelmä starttaa marraskuussa
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  Tekstarit  

Vastataan pois  

1. Przewalskinhevonen

2. Naudan

3. Espanjassa

4. Lev Jashin

5. Hakaristi

Maanantai: Perunasose-jauheli-

hapata, tuoresalaatti

Tiistai: Kiinalainen kastike, 

riisi, kaali-kurkkusalaatti + 

salaatinkastike

Keskiviikko: Sitruunanma-

kuinen turskaleike / haus-

kat kalapihvit, perunamuusi, 

punajuuri-omenasalaatti

Torstai: Pasta talon tapaan, 

kiinankaali-persikkasalaatti

Perjantai: Lihakeitto, ruispalat

Teollisuusputkiasentaja, hitsaaja, 

kaivinkoneenkuljettaja, 

karjanhoitaja, särmääjä, kokki

Työvoimakoulutus:

Yrittäjän ammattitutkinto, ko-

ne- ja metallialan perustutkinto, 

koneistus, levytekniikan ammat-

titutkinto, hitsaajan ammattitut-

kinto, puualan perustutkinto, 

puusepänalan ammattitutkinto/

puutuotteiden valmistus, puuse-

pänalan ammattitutkinto CNC/

CAD/CAM, metallialan valmen-

tava jakso - metallin perustiedot 

ja taidot, metalli- ja rakennus-

alan perustutkinto, levyseppä-

hitsaaja, tulityökorttikoulutus, 

koneistajan ammattitutkinto - 

CNC koneistus, sosiaali- ja ter-

veysalan perustutkinnon osa, 

mekaanisen puuteollisuuden 

CNC- koneiden käyttäjä- sekä 

pintakäsittelykoulutus

Kirkolliset tapahtumat
Su 21.10. 4. rukouspäivä klo 10 

messu kirkossa, 40 vuotta täyt-

tävien juhla, saarna ja lit. Jukko-

la, kanttori Katajala, avustaa P 

Ohtamaa, huilu. Kolehti: Lähe-

tyskasvatustyölle Oulun hiippa-

kunnassa, Kirkkohallitus.  Mes-

sun jälkeen juhla tänä vuonna 40 

vuotta täyttäville seurakuntako-

dissa. Klo 13 seurat Nivalan ry:

llä (V Kumpula). Klo 18.30 seu-

rat  Nivalan ry:llä (V Kumpula, 

P Eskola). Klo 19 Soi kunniaksi 

Luojan - virsikirja 20 vuotta- ti-

laisuus seurakuntakodissa, Niva-

lan Mieslaulajat joht. J Junno, E 

Närhi, huilu, Jukkola, Katajala. 

Kahvitus alkaa klo 18.30, vapaa-

ehtoinen kahvimaksu kirkon 

urkurahastoon.

Ma 22.10.  klo 11 näkövammais-

ten kerho  seurakuntakodissa. Klo 

19 lähetysseurat Karvoskylällä,

Veikko Töllillä. (J Niinikoski, H 

Ohtamaa).

Ti 23.10. klo 13 päiväveisuut 

seuratuvalla, uudet Siionin vir-

ret tutuiksi.

To 25.10. klo 18.30 Nivalan ry:

n ompeluseurat Kallion hyväksi 

piireittäin. Klo 19 julkaisuilta ja 

ompeluseurat Anne ja Vesa Poik-

kimäellä (E Kautto). Klo 19 om-

peluseurat Korpirannalla.

Pe 26.10. klo 18 raamattupiiri 

seurakuntakodissa (Olli). Klo  

20 urkuvartti kirkossa (J ja H 

Tölli).

La 27.10. klo 19 nuorten iltaky-

lä Vinnurvan leirikeskuksessa (T 

Poikkimäki). Klo 19.30 seurat 

Nivalan ry:llä (E Hosionaho).

Su 28.10. Uskonpuhdistuksen 

muistopäivä klo 10 sanajuma-

lanpalvelus kirkossa, Lähetyksen 

sunnuntai, saarna ja lit. Olli, kant-

tori Ylikoski,  avustaa Nivalan  

Virsikuoro joht. V Järviluoma. 

Kolehti:  Petroskoin evankelislu-

terilaisen seurakunnan kirkkora-

kennushankkeeseen, Kirkon Ul-

komaanapu. Jumalanpalveluksen 

jälkeen kirkkokahvit ja  lähetys-

seurat radiotyön merkeissä, vie-

railijana Sanansaattajien aluesih-

teeri H Eronen Kuopiosta, Olli. 

Klo 17 gospelkuoron harjoitukset 

seurakuntakodissa (Rautio).  Klo 

18.30 julkaisuilta ja seurat Niva-

lan ry:llä (O Hosionaho). Klo 19 

Herättäjän seurat seuratuvalla (L 

Partanen, Jyrkkä)

Päiväkerhotyö

Syyslomaviikolla eivät päiväker-

hot toimi.

Pyhäkoulutyö

To 18.10. klo 9.30 Kynttiläkirk-

ko Nivalan kirkossa päivähoi-

dossa oleville lapsille ja heidän 

hoitohenkilökunnalle ja muille 

perheille.

Su 21.10.klo 12 Vilkunan alueen 

pyhäkoulu Savolaisella, Vilku-

nantie 41.      

Varhaisnuorisotyö 

Tyttö - poikakerho torstaisin  17 

– 18 Karvoskylällä Kylätalolla ( 

Huom! muuttunut aika )

Tyttökerho maanantaisin  16 – 17 

Erkkilän koululla

Kokkikerho 1 – 3 luokkalaisille 

maanantaisin 17 – 18.30 seura-

kuntakodilla nuorisotilassa

Puuhakerho tytöille ja pojille  

tiistaisin 16.30 –17.30 seurakun-

takodilla  nuorisotilassa

Kokkikerho 4 – 6 luokkalaisille 

torstaisin 17 – 19seurakuntako-

dilla nuorisotilassa

Poikien palloilukerho keskiviik-

koisin 1 – 3 luokkalaisille 16 – 17 

Tuiskulassa

Poikien sählykerho torstai-

sin  4 – 6 luokkalaisille  16 – 17 

Tuiskulassa

Tyttöjen voimistelukerho 1 – 6 

luokkalaisille perjantaisin 16 – 17 

Tuiskulassa

Tyttöjen palloilukerho perjan-

taisin 3 – 6 luokkalaisille 16.30  

– 17.30 Tuiskulassa

Tyttöjen ja poikien  puuhaker-

ho 1 – 4 luokkalaisille torstaisin 

16.30 – 17.30 Kyösti Kallion kou-

lulla luokassa 1 A

Musiikkikerho  4 – 6 luokkalaisil-

le   torstaisin   16 – 17 Niva Kaijan 

koulun musiikkiluokassa

Lisätietoja  Mauri Autio p.040-

539 1462

Nuorisotyö

Syyslomalla ei Nuorisotiloissa 

toimintaa. Hyvää syyslomaa!

Saapas-koulutus 19-21.10 Vin-

nurvassa. Lisätietoa www.ko-

lumbus.fi /kalajoen rovastikun-

nan saappaat. Ilmoittautuminen 

Reettalle p. 040-532 55 78.

Maata Näkyvissä -festarit Turus-

sa 16-18.11. Hinta 60 € (sis. ruoat, 

matkat, majoituksen, ohjelman). 

Ilmoittaudu 31.10 mennessä 

Reettalle p. 040-5325578.

Lähetystyö

Lähetyksen  kirpputori Kantto-

rilassa, avoinna ke ja la klo 9-13,  

saatavana varastossa olevaa il-

maista vaatetavaraa.

Musiikkityö

Urkuvartti kirkossa joka kuukau-

den viimeinen pe klo 20. Vapaa 

pääsy!

Tulossa

La 20.10.2007 klo 19 Rakkaut-

ta etsimässä – Joel  Hallikaisen 

hyväntekeväisyyskonsertti 

Yhteisvastuun hyväksi kirkos-

sa. Ohjelmia (10 €) saa kirkon 

ovelta.

Su 21.10.200 klo 19 Rovastikun-

nallinen virsilauluilta Sievin kir-

kossa. Alkaa kahvitarjoilulla klo 

18 seurakuntatalolla,  arvontaa. 

Arpajais- ja kolehtituotto lähe-

tystyön tukemiseen.!

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. Ma 5.11 klo 17.05 

toivekonsertti, kuuntelemme 

seurakunnan hopeaiän kerhon 

toivemusiikkia. Ohjelman on 

toimittanut Laila Korkiakoski.

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.

Palveleva puhelin päivystää jo-

ka päivä, su-to klo 18-01, pe ja 

la klo 18-03. Palvelevaan nettiin 

(evl.fi /palvelevanetti.fi )voi lähet-

tää myös viestin milloin tahan-

sa, viesteihin vastataan viiden 

päivän kuluessa.

Lomalla: LiisaKatajala 

22.-30.10.2007

Kuollut

Anna Kumpumäki s Ohtamaa   

93 v.

Sunnuntai: Lihahöystö, perunat, 

italiansalaatti, marjavaahto.

Maanantai: Makkarakeitto, juus-

to, puolukkapuuro.

Tiistai: Kipparin kalapyörykät, 

muusi, rosolli, vadelmakiisseli.

Keskiviikko: Broilerikasviskas-

tike, riisi/muusi, mustaheruk-

kahillo, marjakiisseli.

Torstai: Jauhelihaperuna-

viipalelaatikko, kiinankaa-

li-jäävuori-porkkanasalaatti, 

sitruunahyytelö.

Perjantai: Kinkkuvihanneskeitto, 

juusto, hedelmäinen puuro.

Lauantai: Nakkipata, jäävuo-

r i-maiss i- tomaatt isa laatt i , 

mustikkakiisseli.

Sunnuntai: Naudanlihakastike, 

perunat, porkkanakuutiot, lou-

nassalaatti, sekahedelmäkiiseli.

Lähetä kannanottosi, mieli-

piteesi ja havaintosi kätevästi 

tekstiviestillä.

Puhelinnumero on

044-945 3763
Tieseurat Herätys! Kannattasko 

sivutiet lanata ennen talven tuloa, 

monilla teillä koloa kolon vieres-

sä ja talvella pitää samat kolot 

ajaa jos niitä ei nyt lanata.

Työ- ja virkasuhteesta irtisanou-

dutaan ilmoittamalla siitä omalle 

työnantajalle eikä ammattiliitol-

le. Kyllä on edunvalvonta pieles-

sä, jos ay-liikkeessä ei tiedetä tätä. 

T. Tehyvapaa vaan ei älyvapaa.

Tilapäisesti joutuu joskus yö-

aikaankin ajeleen moottoriajo-

neuvoilla mutta kun se jatkuu 

vuosia niin unen laatu kärsii 

sivukylälläkin.

Miksi yhdellä uskontokunnalla 

on oikeus hypätä talosta taloon 

varsinkin niihin jossa tietävät 

olevan jotain vaikeaa elämässä, 

vaikka he näin särkevät perheen. 

Toivon että tämä julkaistaan sa-

nanvapauden nimissä, sillä en ole 

tässä hyökännyt uskontoa vastaan 

vaan se on puhdas kannanotto.

Miksi Nivalassa asuttavia vuok-

rakämppiä laitetaan purkuun, 

kun asunnon tarve on kova ja 

asunnoissa ei ole vikaa?!?!?

Maliskylän isojako on aiheut-

tanut paljon surua ja murhet-

ta vanhojen maanomistajien 

keskuudessa.

Nivalan seurakunnan järjes-

tämä perinteinen diakoniatoi-

mikuntien syysretki suuntau-

tui tällä kertaa Pietarsaareen ja 

Kokkolaan.

Pietasaaren kaupunkiin saim-

me tutustua opastetulla kiertoaje-

lulla  Pedersören historialliseen 

kirkkoon, Vanhaan satamaan ja 

idylliseen puutaloalueeseen.

Pietarsaaren noin kymmenes-

tä tuhannesta asukkaasta 90% on 

ruotsinkielisiä. Pedersören kirk-

ko on yksi Pohjanmaan vanhim-

mista keskiaikaisista kirkoista, 

alkujaan katolinen kirkko. Ny-

kyisen kirkon vanhimmat osat 

ovat peräisin 1400-luvulta. Kirk-

ko oli suorakaiteen muotoinen. 

Ristikirkon uudelleen rakenta-

minen aloitettiin 1700-luvun lo-

pulla. Tehtävä uskottiin nuorelle 

Jakob Riifi lle. Nykyinen kirkko 

joutui tuhopolttajan kohteeksi 

vuonna 1985.  Tekijää ei saatu 

koskaan selville. Tulipalo tuhosi 

osaa kirkon tornia, alttaritaulun 

ja urut.  Palon jälkeen täysin uu-

distettu kirkko otettiin käyttöön 

adventtina 1986. Täysin mekaa-

nisissa  uruissa on 39 äänikertaa. 

Nämä kirkon viidennet urut ovat 

tanskalaisen Marcussen & Son 

rakentamat. Kirkkoon mahtuu 

1500 henkeä.

Paluumatkalla tutustuimme 

Kokkolassa sijaitsevaan Herman 

Renlundin museon kokoelmiin. 

Herman Renlund oli aikansa 

varakkaimpia liikemiehiä. Hän 

oli taiteen ystävä ja keräilijä. 

Museossa on esillä hänen ke-

räilykokoelmansa sekä Veikko 

Vionojan maalauksia 1970- ja 

-80-luvuilta. 

Retki oli antoisa ja mielen-

kiintoinen. Ilmanhaltijakin suosi 

meitä. Kiitokset seurakunnalle ja 

erityisesti Seijalle ja Marille ret-

kiohjelman järjestelyistä.

Ritva Oja

Diakoniatoimikuntien syysretki 

Retkeläiset saivat tutustua kauniiseen, historialliseen Pedersören kirkkoon oppaan johdolla.
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Niva-Kaijan koululla järjestettiin 

8-luokkalaisten vanhemmille ti-

laisuus, jossa keskusteltiin päih-

deasioista. Murrosikäisten van-

hemmat tarvitsevat tietoa näistä 

asioista, sillä voi olla, ettei niitä 

kotona huomaa edes pohtia en-

nen kuin asia tulee yllättäen eteen. 

Yläasteen kahdeksasluokkalaiset 

ovat juuri siinä iässä, jota nuor-

ten kanssa työskentelevät sanovat 

kuperkeikkaiäksi eli murrosiäk-

si.  Tilaisuudessa puhuivat apu-

laisrehtori Martti Joensuu, van-

hempi konstaapeli Mika Sipilä ja 

lastensuojelun sosiaalityöntekijä 

Sari Lehtinen.

- Nämä kahdeksasluokkalai-

set ovat siinä iässä, jolloin van-

hemmat toivovat, että menisi nyt 

muutama vuosi hyvin. Tässä iäs-

sä osalla nuorista tulee kokeiltua 

turhanpäiväisiä kolttosia. Joskus 

ne ovat vaarallisiakin ja asia saa 

silloin ikävät seuraukset. Valta-

osalla tietenkin murrosikä sujuu 

suuremmitta ongelmitta.

- Me täällä koulussa yri-

tämme ohjata heitä samaan 

suuntaan kuin tekin siellä ko-

tona, eli pahasta pois ja hy-

vään suuntaan, sanoi Joensuu 

aloituspuheenvuorossaan.

Itse koulussa alkoholi ei aiheu-

ta mitään ongelmia, eikä yläastei-

käisillä ole koulussa eikä Nivalas-

sa muutenkaan tavattu lainkaan 

huumeita. Sen sijaan tupakka on 

Niva-Kaijan koululla kiusallinen 

asia.

- Koulun kannalta tupakka 

on suurin ongelma. Se on ikui-

nen riesa. Koulun alueella tupa-

kointi on kielletty kaikilta, myös 

aikuisilta. Annankin vetoomuk-

sen huoltajien suuntaan, että kun 

lapsi lähtee aamulla kouluun, tar-

kistakaa ettei tupakkaa ole mu-

kana. Meillä on tiukka kontrolli 

ja suuri kiinnijäämisriski, joten 

tupakointi on kyllä vähentynyt, 

Joensuu selosti.

Poliisi ilmoittaa 
kotiin tai 
lastensuojeluun

Vanhempi konstaapeli Mika Si-

pilä kertoi, että poliisi on työnsä 

kautta paljon tekemisissä lasten 

ja nuorten kanssa niin hyvissä 

kuin ikävissäkin merkeissä. Hän 

sanoi, että illanvieton sujumises-

ta ei aina kantaudu tietoa lasten 

ja nuorten kotiin. 

- Nuoret osaavat hyvin selit-

tää. He voivat kertoa olevansa 

kaverinsa kotona yötä, mutta voi-

vat tosiasiassa olla jossakin aivan 

muualla. Ensimmäiset kokeilut 

keskikaljalla ja siiderillä voivat 

mennä helposti yli rajojen ja lapsi 

menee heikkoon kuntoon. Silloin 

sivulliset soittavat poliisin paikal-

le, Sipilä kertoi.

Nuoriso kokoontuu kesäi-

sin torin seudulla jonkin verran 

joka ilta, mutta suuremmat ko-

koontumiset on viikonloppuisin. 

Talvella lauantai-ilta on vilkkain. 

Kokeiluja tehdään myös kotibi-

leissä ja autoissa, jolloin ne eivät 

tule poliisin silmiin. Muutenkin 

päihteiden käytöstä vain murto-

osa tulee poliisin, vanhempien tai 

sosiaalitoimiston tietoon.

- Kun poliisi menee nuorison 

juttusille, suurin osa pyrähtää 

karkuun ja hajoaa kuin varpus-

parvi. Yleensä ne jäävät paikalle, 

joilla on puhtaat paperit.

Keskiolutpullojen monipak-

kauksia, eli mäyräkoiria, sekä 

yksittäisiä olut- ja siideripulloja 

löytyy piilotettuna mitä ihmeel-

lisimmistä paikoista, kuten kuk-

kapenkeistä, pensaista, puiden 

juurilta tai muualta maastosta. 

Koska kukaan ei niitä tunnusta 

omikseen, poliisi takavarikoi ne. 

Suurin yhden illan aikana - muun 

työn ohella - löytynyt pullomää-

rä on ollut 200 olutpulloa. Sekin 

on mitä ilmeisimmin vain pieni 

osa nuorison hallussa olleista 

juomista.

Vaikka alle 18-vuotiaille ei saa 

myydä alkoholia eikä tupakkaa, 

niitä he kuitenkin saavat hal-

tuunsa. Sitä voivat hankkia van-

hemmat sisarukset, täysi-ikäiset 

kaverit ja kaverin kaverit. Lisäk-

si kauppojen lähistöllä parveilee 

henkilöitä, jotka hakevat ala-

ikäisille näitä aineita pullopal-

kalla. Joissakin perheissä jopa 

vanhemmat ostavat tupakkaa ja 

alkoholia lapsilleen, mistä lapsi 

saa sen viestin, että niiden käyt-

täminen on sallittua. Poliisin on 

mahdotonta saada selville, mistä 

alkoholia on saatu.

Yleensä huonossa kunnossa 

oleva lapsi viedään kotiin. Täl-

laisissa tapauksissa tehdään las-

tensuojeluilmoitus sosiaalitoi-

mistoon. Joskus äärimmäisissä 

tapauksissa, jos muuta vaihto-

ehtoa ei ole, lapsi voidaan viedä 

putkaan lepäämään.

- Vanhempien hyvä esimerk-

ki on erikoisen tärkeä tässä iässä. 

Siitä lapsi ottaa mallia näissä asi-

oissa, niin kuin muissakin asiois-

sa, Sipilä mietti.

Koska alkoholin vieminen 

Tuiskulan alueelle on kielletty, 

siellä tavattu alkoholin hallus-

sapito on sekä kokoontumisrik-

komus että järjestysrikkomus. 

Näissä tapauksissa nuorelle kir-

joitetaan sakko. Lasten ja nuorten 

ensimmäinen huoli on silloin, 

että vanhemmat eivät saisi tie-

tää asiasta.

Lähes kaikki 
kokeilevat alkoholia
Myös lastenvalvoja Sari Lehtinen 

kertoi, että kahdeksasluokkalais-

ten kohdalla vanhempien antama 

malli on ratkaisevan tärkeä. Täs-

sä iässä rajoja kokeillaan eniten.

- Lasta suojaa, kun hän saa 

kiintymystä, hoivaa, suojelua se-

kä fyysistä ja psyykkistä turvaa. 

Välittäminen myös näytetään ja 

kerrotaan, hän sanoi.

Sari Lehtinen arveli, että jos-

sain iässä lähes kaikki kokeile-

vat ainakin kerran alkoholia ja 

tupakkaa. Päihteiden käytöstä ei 

tule vaieta eikä jättää sitä huo-

miotta, vaan epäiltäessä ottaa 

asia esille ja keskustella.

- Jos nuori tulee ensimmäistä 

kertaa päihtyneenä kotiin, kan-

nattaa säilyttää mielenmaltti ja 

keskustella asiasta vasta seuraa-

vana päivänä, hän neuvoi.

Hän suositteli vanhemmille 

myös verkostoitumista, jolloin 

yhdessä sovitaan, miten myö-

hään lapset ovat ulkona, missä 

he liikkuvat ja keiden kanssa. 

Väärään kaveriporukkaan joutu-

misella voi olla ikävät seuraukset, 

nuori on neuvottava rohkeasti 

sanomaan "ei" pahoille tavoille. 

Päihteiden sijaan nuorille voi et-

siä muita mielihyvän lähteitä, hä-

nelle täytyy rakentaa tulevaisuu-

teen haaveita ja pyrkimyksiä.

Päihteiden käytön alkamisen 

merkeiksi Sari Lehtinen luetteli 

muutamia oireita: koulupinna-

us, luonteen äkillinen muutos, 

vanhojen kavereiden pois jäänti 

kuvioista ja uusien tulo mukaan, 

rahantarpeen lisääntyminen, va-

lehtelu, muutokset suhtautumi-

sessa vastuuseen ja päihteisiin, 

näpistelyt ja rötökset. Nuori voi 

myös vetäytyä omiin oloihinsa, 

joskin se ja entisten harrastusten 

pois jääntikin voi johtua normaa-

lista murrosikään kuuluvasta 

ilmiöstä.

Lastensuojeluilmoituksen pe-

rusteella sosiaalitoimistosta soi-

tetaan kotiin. Lastenvalvojalle 

tulleiden ilmoitusten määrä vaih-

telee vuosittain, mutta keskimää-

rin niitä on noin sata. Jos samasta 

lapsesta tai nuoresta tulee useita 

ilmoituksia päihteiden käytöstä, 

hänet ja huoltajat kutsutaan toi-

mistoon neuvottelemaan ja etsi-

mään ratkaisua suunnan kääntä-

miseksi parempaan päin.

- Ajan antaminen lapselle, hä-

nen itsetuntonsa vahvistaminen, 

puhuminen päihteistä kotona, 

kertominen kodin näkemyksestä 

näissä asioissa ja oman nuoruu-

den muistelu ovat hyviä keinoja 

kommunikoida tämän ikäisten 

kanssa, Lehtinen muistuttaa.

Päihdetyön viikko 
ensi viikolla
Sosiaali- ja terveysministeriössä 

pelätään, että vuodenvaihteen 

jälkeen yksittäisten olutpullojen 

hinnat laskevat jopa puoleen ny-

kyisestä. Syynä on muun muas-

sa alkoholiveron niukka nosto ja 

ulkomaisten panimoiden ryntäys 

Suomen markkinoille. 

"Mäyräkoirien" eli usean pul-

lon pahvipakkausten hinnat eivät 

kuitenkaan laske, sillä paljous-

alennukset poistetaan lailla.

Ensi viikolla Suomessa vie-

tetään ehkäisevän päihdetyön 

viikkoa. Silloin eri puolilla maa-

ta järjestetään muun muassa 

muistotilaisuuksia huumeisiin 

kuolleille nuorille. Kaikkiaan 

huumekuolemien määrä ei ole 

juurikaan lisääntynyt, mutta 

nuorten osuus niistä on noussut 

rajusti. Viime vuonna huumeet 

veivät Suomessa ensimmäisen 

kerran yli sadan nuoren hengen. 

Nuorimmat huumeiden vaiku-

tuksen alaisina kuolleet olivat 

15-vuotiaita poikia.

Nivalassa huumeiden käyttö 

on pysynyt entisellä tasollaan. 

Niitä käyttää pieni, vakiintunut 

piiri koko ajan. Tällä hetkellä 

yleisin käytetty aine on amfeta-

miini, mutta myös kannabiksen 

käyttäjiä on. Käyttäjät ovat ai-

kuisia - yläasteikäisillä huumei-

ta tai niiden käyttöä ei ole tavattu 

lainkaan.

Maritta Raudaskoski

Kuperkeikkaikäisten vanhemmat
saivat tietoiskun päihdeasioista

Niva-Kaijan koululla tupakointi on kielletty koko koulun alueella niin aikuisilta kuin lapsiltakin, 

mutta aina silloin tällöin joku tavataan sauhuttelemasta.
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Urkutaiteilija Kalevi Kiviniemen 

ja klarinetisti Rauno Tikkasen se-

kä baritoni Jukka Pietilän kon-

sertti Nivalan kirkossa viime 

launataina oli yllätyksellinen. 

Harmittavasti vain kirkkosali oli 

puolityhjä, mutta paikalle tulleet 

sitäkin innokkaampia urkumu-

siikin ystäviä. Oliko niin, että 

edellisen keskiviikon Haapajär-

ven urkujuhlien kirkkokonsertti 

verotti kuulijoita? Olisi voinut toi-

voa, että maailmankuulu ja Suo-

men ylivoimaisesti maineikkain 

urkutaiteilija saa  nivalalaisetkin 

liikkeelle sankoin joukoin. 

Konserttiyleisöllä oli oiva ti-

laisuus arvioida, kuinka Nivalan 

kirkon urut soivat virtuoosin 

käsissä. Soivathan ne! Harvoin 

on kuultu niin muhkeaa soun-

dia meidän uruistamme. Tuntui 

kuin kirkon seinätkin olisivat soi-

neet. Hyvin soivat yhdessä myös 

urut ja klarinetti. Haaveileva kla-

rinetin sointi ja urkujen hiljainen 

säestys loivat hienon tunnelman 

kirkkosaliin. 

Taiteilijat esittivät mm. Mar-

cel Dupre´n, Gaprielle Fauren ja 

Franz Lisztin musiikkia. Barito-

ni Jukka Pietilä esitti Ludvig von 

Beethovenin, Antonin Dvorakin 

ja Oskar Merikannon yksinlaulu-

ja. Konsertin päätösnumerona oli 

improvisaatiota, mikä onkin ur-

kutaiteilijan ohjelmiston ehdot-

tomia valtteja monipuolisuuden 

lisäksi.

Ylimääräinen 
”konsertti” 
lehterillä

Konserttiyleisö palkittiin yli-

määräisellä numerolla kirkon 

urkuparvella. Yleisön yllätyk-

seksi ja riemastukseksi  urkutai-

teilija pyysi tulemaan perässään 

kirkon lehterille. "Tulkaa vain 

peremmälle, en minä pure", tai-

teilija huudahti ja istahti soitta-

maan ylimääräisenä numerona 

Charles-Marie Widorin Toccatan 

urkusinfoniasta n:o 5, jonka hän 

antaumuksella ja taiturimaisesti 

esittikin! Soitto ei jättänyt kuu-

lijoita kylmäksi. Esityksen pää-

tyttyä, taiteilija kertoi, että juu-

ri tämä kappale kolahti hänelle 

kunnolla ja hän sai innoituksen 

alkaa opiskella urkujen soittoa 

todenteolla.

Taiteilija kertoi tulleensa edel-

lisenä päivänä Pariisista , jossa oli 

soittanut 4000 hengen pariisilais-

yleisölle Notre Damen -katedraa-

lin urkuja. Ranska ja ranskalais-

ten säveltäjien musiikki ovatkin 

hänen sydäntään lähellä mm. 

Marcel Dupre´ kuuluu hänen 

mielisäveltäjiinsä. Vuonna 2004 

ilmestyneellä levyllään Canon-

nade hän soittaa ranskalaista 

vallankumouksen ajan musiik-

kia sekä Johan Sebastian Bach-

in  raskalaistyylisiä urkuteoksia 

ja Louis Couperinin klassisen 

ranskalaisen  urkukirjallisuuden 

sävellyksiä. Levyltä on kuulta-

vissa mahtavaa tykkien jylinää 

ja pauhua. Taltiointi on tehty 

Neresheimin Abbey-kirkon his-

toriallisilla uruilla Baden-Wurt-

tembergissä Saksassa.

Taitelijan lämmin ja ystäväl-

linen olemus ja diivailematon 

käytös tekivät suuren vaikutuk-

sen. Hän korostaakin, että kaikki 

yleisöt ovat tärkeitä ja hän esiin-

tyy mielellään pienillä paikka-

kunnilla. Hän kertoo istahta-

neensa yli 2000 soittinen ääreen 

soittajauransa aikana. Vanhim-

mat soittokelpoiset urut, joita 

hän on soittanut, ovat Sionis-

sa Sveitsin Alpeilla. Urut ovat 

1300-luvulta.

Urkutaiteilijan lähiaikojen oh-

jelmassa on kahdeksan konsertin 

kiertue Saksaan, konsertit USA:

aan ja  Lontooseen sekä konsert-

ti Gewandhousissa Leipzigissa. 

Joulukuussa taiteilijan tie vie Ja-

paniin konsertoimaan.

Teksti ja kuvat Ritva Oja

Suuren taiteilijan ei tarvitse diivailla

Nivalan kirkon lehteri täyttyi kuulijoista.Urkumusiikin ystävien toive täyttyi, kun sai seurata läheltä suuren taiteilijan antaumuksellista 

soittoa.
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Messuilla mukana mm: Alametsä Piia, Alasaari Anu, Cici, Fionella, Hierontapalvelu Elviira Samsonov, Hosionaho Kaija, 
Hunajaniitty, Hämekosken Pukimo, Idelina, Jalkojenhoitola Leg & Sock Heidi Orasaari, Kangas Seija, Kauneussalonki 
Biomarine, Keskuskampaamo Mäkinen, Kupari Kenkä, Laurilan kukkakauppa, Marjuska, Mirantos, Modesty, Nivalan 
Optiikka, Nivalan Seppälä, Pala ja Lanka, Pikku-Akka, Partanen Liisi, Ruusupuu, Sammallahti, Sateenvarjopuu Ritva 

Korhonen, Savipaja Sisko Kangas, Sintukka, Tili- ja isännöinti Lucrum, Tukka-Ukko, Riitan Putiikki

  MUOTINÄYTÖS KLO 11, 13 ja 15 • ILMAINEN SISÄÄNPÄÄSY

MUOTI KAUNEUS TERVEYS KOTI

MESSUT
Nivalan Tuiskulassa 27.10. klo 10-17

JÄRJESTÄÄ NIVALAN NAISYRITTÄJÄT

MUOTI KAUNEUS TERVEYS KOTI

MESSUT
Nivalan Tuiskulassa 27.10. klo 10-17
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Kalliontie 27
Nivala

nordea.fi

Suunnitteletko oman yrityksen
perustamista?

Jos aiot perustaa yrityksen tai olet uusi yrittäjä, tarvitset tueksi pankki-

asioiden asiantuntijan. Yhteistyökumppanin, joka tietää mistä yrittä-

misessä on kysymys. Lisätietoja saat osoitteesta www.nordea.fi,

Nordean konttoreista ja Nordea Yrityspalvelusta 0200 2121

(pvm/mpm) ma–pe 8–18.

A
Kalliontie 27
Nivala

nordea.fi

Teemme sen mahdolliseksi
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Keski-Pohjanmaan ammattikor-

keakoulun (KPAMK), CENTRIA 

tutkimus ja kehitys Haapajärven 

hallinnoimassa Hepalla metsään 

–reitistöhankkeessa on toteutet-

tu ratsastusreitti Nivalaan. Reitti 

mahdollistaa ratsastuksen lisäksi 

myös muunlaisen ulkoilun.

 Reitti on toteutettu 1.10.2006 

– 30.11.2007 välisenä aikana. 

Hepalla metsään -reitistöhanke 

perustuu Hepalla metsään -esi-

selvityshankkeeseen, joka ajoittui 

välille 1.1. – 13.10.2006. Esiselvi-

tyshankkeen aikana ilmeni tar-

ve perustaa ratsastusreitti Niva-

la - Haapajärven alueelle. Reitille 

löytyi paikka Nivalan raviradan 

ympäristöstä. Hankkeen rahoit-

tajina ovat Pohjois-Pohjanmaan 

TE-keskuksen maaseutuosasto 

(EMOTR), Nivalan kaupunki, 

Nivala-Haapajärven seutukunta, 

KPAMK, Nivalan Osuuspankki, 

Nivalan ratsastajat ja muut yksi-

tyiset tahot.

Reitin lähtöpisteenä toimii 

Nivalan ravirata-alue. Reitin 

kokonaispituus on 9,4 km, jonka 

puoliväliin sijoittuu taukopaikka, 

mistä reitti kääntyy takaisin ra-

viradalle. Reitillä on mahdollista 

kulkea hevosella, pyörällä ja jal-

kaisin. Reitti kulkee metsäauto-

teitä ja osin yksityisten maalla. 

Reitin kulkiessa metsäautotietä, 

vastaan saattaa muiden kulkijoi-

den lisäksi tulla myös autoja. Rei-

tillä on pitkiä suoria, joten toinen 

ulkoilija tai auto havaitaan näissä 

kohdissa hyvissä ajoin, mutkis-

sa on syytä olla varovaisempi. 

Metsätien muut kulkijat osaavat 

varautua ratsastajiin, koska reitti 

merkataan hyvin. Ratsastus rei-

tillä tapahtuu omalla vastuulla, 

sillä vastaan voi tulla monen-

laista kulkijaa, mistä hevonen 

voi yllättyä.

Taukopaikalla voi 
syödä retkieväät
Reitille voi lähteä myös retkei-

lymielessä, sillä 4,7 km päähän 

raviradasta sijoittuu taukopaik-

ka. Taukopaikka-alueelle on ra-

kennettu nuotiopaikka, puuvaja, 

wc ja katettu pöytä-penkki yhdis-

telmä. Hevosia varten alueelle on 

sijoitettu puomit hevosten kiin-

nittämistä varten. Reitti kulkee 

taukopaikan ympäri, jossa on 

mahdollista hypätä hevosella 

esteitä.

Ratsastus- ja ulkoilureitti tu-

kee alueen ratsastusyritysten 

ja matkailuyritysten toimintaa, 

mahdollistamalla ratsastuksen 

ja ulkoilun niille tarkoitetulla 

alueella. Reitti tukee myös yksi-

tyisten ihmisten ratsastus- ja ul-

koiluharrastusta. Reitin ansiosta 

ratsastus saadaan keskitettyä ra-

jatulle ja opastetulle alueelle, mi-

kä vähentää ratsastusta kulutusta 

kestämättömillä alueilla. Opaste-

tulla reitillä ratsastus on turvalli-

sempaa, sillä hevosten odotetaan 

kulkevan alueella ja muut kulkijat 

osaavat varautua siihen.

Hankkeen päätyttyä reitti siir-

tyy Nivalan kaupungin hallintaan 

ja kunnossapidosta vastaa Niva-

lan Ratsastajat ry.

Hepalla metsään -
reitistöhanke

lähtee ravirata-alueelta
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PPO investoi lähivuosina mer-

kittävästi yritysten tietoliiken-

neyhteyksiin ja PPO:n toimi-

alueen verkkoinfrastruktuuriin. 

Yritysten sähköisen tiedonsiirron 

tarvitsemat huippunopeat yhte-

ydet toteutetaan yhä useammin 

valokuidulla. Kupariverkon ka-

pasiteettia lisätään myös lyhentä-

mällä kuparin siirtomatkaa valo-

kuidulla eli valokuitua sisältävällä 

kaapelilla (noin 200 hiuksenhie-

noa kuitua samassa kaapelissa) ja 

uusimalla laitteistoa. Valokuitu ei 

tule aivan heti kuitenkaan syr-

jäyttämään kupariverkkoa.

PPO oli kutsunut nivalalaisia 

yritysten ja yhteisöjen edustajia 

Nitekiin kuulemaan tarkemmin 

kehityshankkeistaan ja mahdol-

lisuuksistaan. PPO on tehnyt 

laajan peruskartoituksen toimi-

alueensa yritysten tiedonsiirron 

tarpeista. Nivalassa yritysten va-

lokuituyhteyksiä on rakennet-

tu määrätietoisesti yritysten ja 

julkisen sektorin kiinteistöihin 

ja lisääntyvässä määrin pieniin 

ja keskisuuriin asunto-osake-

yhtiöihin. Myös omakotitalojen 

kuituliittymien toimitukset on 

aloitettu pilottikohteissa.

- Tällä hetkellä PPO haluaa 

palvella asiakkaita markkinaeh-

toisesti ja vastaa yritysten kasva-

viin tiedonsiirtotarpeisiin 2010-

luvulle mentäessä. PPO investoi 

valokuituverkon rakentamiseen 

kolmekymmentä miljoonaa eu-

roa kolmen vuoden aikana, ker-

too PPO:n toimitusjohtaja Pauli 

Korpi-Tassi.

Tiedonsiirron kapasiteet-

titarve kasvaa maassamme 

puolentoista vuoden välein 

kaksinkertaiseksi.

- Ensi vaiheessa rakennamme 

kuituverkkoamme suurempien 

kaupunkien ja taajamien alueella 

liike- ja kerrostaloille. Omakoti-

taloalueet tulevat myöhemmässä 

vaiheessa. Runkokaapeliverkko 

on rakennettu kattavasti Niva-

lan taajama-alueella, mainitsee 

PPO:n verkkoinsinööri Erkki 

Harvala.

Kiinteistön liittäminen valo-

kaapelilla tietoliikenneverkkoon 

tulee maksamaan tällä hetkellä 

1450 euroa. Se ei kata kuluja. 

PPO:lle kulut ovat 4000 euroa 

liittymää kohden, jos kaikki asi-

akkaat liittyvät verkkoon tietyltä 

alueelta.

Aikamme on muuttunut yhä 

kiireellisemmäksi, joten tiedon-

siirroltakin vaaditaan nopeutta. 

Esimerkiksi yhden digikuvan 

siirtäminen kuituyhteydellä kes-

tää 0,13 sekuntia, modeemilla 

yli 42 minuuttia. Dvd-elokuvan 

kanssa aikaa menee kuidulla 50 

sekuntia, modeemilla saa jauhaa 

melkein kaksi viikkoa.

- Pullonkaulana tiedonsiirto-

verkon rakentamiselle on kuidun 

saatavuus, koska viimeinenkin 

tehdas Suomesta on siirtynyt 

Hollantiin sekä ammattitaitoi-

sen työvoiman saanti, lisää Erk-

ki Harvala.

Tilaisuuden lopuksi tietoverk-

kopalveluiden tuotekehityspääl-

likkö Vesa Haapaniemi kertoi 

yrityksille tarjottavista kuitu-

kaapeloinnin mahdollistamista 

kokonaispalveluista.

Ritva Oja

Nopeat valokuituyhteydet yrityksiin

PPO:n toimitusjohtaja Pauli Korpi-Tassi. PPO kertoi kehityshankkeistaan nivalalaisille yritysten ja yhteisöjen edustajille.

Latinobic-tunnit starttasivat 

Kinevalla lokakuun alusta kes-

kiviikkoisin.  Sieviläisen tanssi-

nohjaaja Jukka Suorsan johdolla 

pääsee tutustumaan latinalais-

tanssien saloihin, rytmiin ja as-

keliin mukaansatempaavan mu-

siikin tahdissa.

Mitä on latinobic? 

Latinobic on tanssinopettaji-

en Juhani Tahvanaisen ja Liisa 

Kontturin sekä Kati Koiviston 

suunnittelema ja kehittämä lati-

nalaistanssiliikuntamuoto, jossa 

liikutaan tanssiaskelin mukaan-

satempaavan musiikin tahdissa ja 

jossa opitaan samalla latinalaisen 

tanssien askeleet ja tanssitekniik-

ka. Latinobicissä ei tarvita paria, 

mutta sitä voi tanssia myös pa-

reittain, rivissä tai ryhmissä. Lati-

nobicissä on omat askelryhmän-

sä, joita voidaan käyttää myös 

latinalaisparitansseissa. Laji sopii 

kaikille niin miehille kuin nai-

sillekin, tytöille ja pojille. Tämä 

tanssilaji ei tunne ikärajoja.

Latinobic-liikuntatunneilla 

tanssitaan mm. sambaa, rum-

baa, cha-chaa, merenqueta, sal-

saa, gongaa, jive ja paso-doblea. 

Liikkeelle lähdetään aina alkeista.

Vartalonkäyttöä painotetaan eri-

tyisesti, latinalaistansseissa onkin 

enemmän vartalotyöskentelyä 

kuin vakiotansseissa.

Sambaa, rumbaa, 
cha-chaata sekä 
"kastiketta"

Samba on meille suomalaisil-

le ehkä kaikkein tutuin latina-

laistanssi. Samba on kehittynyt 

Brasiliassa 1900-luvun alussa 

portugalilaisesta ja afrikkalai-

sesta  musiikkista.  Rumba on 

kuubalaisperäinen tunnelmalli-

nen tanssi, jossa on hitaita "vie-

koittelevia" liikeratoja. Rumba 

voitaisiin luokitella kosiotans-

siksi, jossa mies yrittää vietellä 

naista tanssillaan ja myös toi-

sinpäin. Cha-cha on 4-jakoiseen 

musiikkiin alunperin mambos-

ta kehittynyt tanssi, joka yleistyi 

1950-luvulla. Paso-doble on ns. 

"härkätaistelu" tanssi, jossa mies 

esittää härkätaistelijaa ja nainen 

on härkätaistelijan punainen vaa-

te. Tanssin luonteeseen kuuluu 

jämäkkyys ja kurinalaisuus ku-

vioiden suorittamisessa. Salsalle 

ominaista on kissamaisen viet-

televä olemus ja nopeat lantion 

liikkeet. Sitä tanssitaan salsa-mu-

siikkiin. Sana on espanjaa ja tar-

koittaa kastiketta. Tanssituntien 

ohjelmassa on lisäksi merenque-

ta, gongaa ja jiveä, mikä ei oike-

astaan kuulu latinalaistansseihin 

lainkaan. 

Koko keholle 
hyvinvointia

Latinalaistanssiliikunnan on 

todettu vaikuttavan koko kehon 

hyvinvontiin, etenkin se vahvis-

taa kehon syviä lihaksia ja vai-

kuttaa esim. selän hyvinvointiin. 

Jotta selkä pysyisi kunnossa, sitä 

pitää käyttää. Kuluma-sana  se-

län yhteydessä luo usein väärän 

mielleyhtymän, koska siitä tulee 

helposti ajatus, että jotain on käy-

tetty liikaa ja se on kulunut. Sel-

kä kuluu nimenomaan siitä, ettei 

sitä käytä riittävästi. Reipas lii-

kunta ikäänkuin voitelee selkää. 

Säännöllisesti harrastettuna tans-

siliikunta rasittaa elimistöä juuri 

sopivasti  ja on tehokas kuntoa 

ylläpitävä liikuntalaji.

Tanssiliikunta kehittää erityi-

sesti lihashallintaa, koordinaatio-

kykyä, rytmitajua sekä tasapai-

noa. Näistä taidoista on hyötyä 

monissa muissakin urheilulajeis-

sa ja meidän jokapäiväisessä liik-

kumisessa ja arkisissa askareissa. 

Luonnollisesti mukana tulee on-

nistumisen iloa ja musiikin kaut-

ta tanssi parantaa myös henkistä 

hyvinvointiamme.

 Nivalassa ja lähiympäristös-

sä järjestetään tanssikursseja mo-

nena viikon päivänä. Kinevan li-

säksi tunteja on Nuorisoseuralla 

maanantaisin, Ylivieskassa nuo-

risotalo Sputnikissa perjantai-

sin ja Haapajärvellä tanssikerho 

Kavaljeerin latinobic- ja paritans-

situnteja Monitoimitalon tiloissa 

keskiviikkoisin.

Ritva Oja

Latinalaisia rytmejä Kinevalla

Latinobic on mainio liikuntamuoto, jonka aloittaminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta 

tanssiurheilusta.
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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

Malerin valmislistat
metritavarana

Rajakatu 11, puh. 050 5311 580

Nivalan kaupunginvaltuusto hy-

väksyi Reisjärven kunnan osallis-

tumisen kuntajaon muuttamista 

koskevan selvityksen tekemiseen 

sekä osallistumisen ohjaus- ja 

muihin selvitystyöryhmiin.

Reisjärven kunnanvaltuusto 

on hyväksynyt lokakuun alussa 

lähtemisen mukaan selvitykseen. 

Nivalan kaupunginvaltuuston on 

tarkoitus päättää uuden kaupun-

gin perustamisesta kokouksessa, 

joka pidetään 29.11.2007. Noin 

22.000 asukkaan uusi kaupunki 

aloittaisi vuoden 2009 alusta.

Reisjärvi mukaan

kuntaliitosselvitykseen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 

vuoden 2008 veroprosentit, joi-

hin ei ole tulossa muutoksia tä-

män vuotiseen verrattuna.

Tuloveroprosentti on 19,75 %, 

yleinen kiinteistöveroprosentti 

0,85 %, vakituiset asuinraken-

nukset 0,35 %, muut asuinra-

kennukset 0,95 %, voimalaitokset 

2,50 %, yleishyödylliset yhteisöt 

0,20 % ja rakentamaton raken-

nuspaikka 3,00 %.

Kiinteistöverokertymäksi vuo-

delle 2008-2011 on arvioitu vero-

tusarvojen nousun tarkistuksen 

tuloksena 1 179 074 euroa. Vuo-

den 2007 talousarviossa vastaava 

arvio oli 990 012 euroa.

Veroprosentit

ennallaan

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen 

johtokunta piti 5.10.2007 koko-

uksensa Pyhännällä.

Merkittävimpänä asiana ko-

kouksessa oli vuoden 2008 ta-

lousarvio. Talousarvion laadin-

nassa on noudatettu soveltuvin 

osin Ylivieskan kaupungin vuo-

den 2008 talousarvion ja vuosien 

2008 – 2010 taloussuunnitelman 

laadintaohjeita. Lähtökohta-

na talousarvion laadinnalle oli 

kuntatalouden yhä synkkenevät 

näkymät seuraaville vuosille. 

Pelastuslaitoksen nettomenojen 

pieni kasvu, vain 1,9 % johtuu 

erityisesti investointien pienene-

misestä vuodelle 2008, mutta 

käyttötalouden tiukka viilaus 

osaltaan mahdollisti näin pienen 

kasvun kokonaismenoon. Käyt-

tötalouteen tuo paineita polt-

toaineiden ja vakuutusten sekä 

Virve-verkon käyttökustannus-

ten hinnannousut. Lisäksi kun-

ta-alan palkkaneuvottelujen tu-

loksena syntynyt palkkaratkaisu 

rasittaa ensi vuoden talousarvio-

ta noin 5 %:n henkilöstömenojen 

kasvulla. Käyttötalousmenoihin 

sisältyy kunnille paloasemara-

kennuksista maksettavia vuokria 

968 616 euroa. Käyttötalouden 

nettomenot vuodelle 2008 ovat 

8 820 710 euroa.

Investointiohjelmaa on myös 

jouduttu sopeuttamaan palve-

lutasopäätöksestä poiketen ta-

loudellisiin realiteetteihin. In-

vestoinneissa tulee vuosi 2008 

olemaan rauhallisempi välivuo-

si, hankintalistalla on vain kah-

den vanhentuvan, yli 25 vuoti-

aan sammutusauton uusiminen 

ja yhden raivausauton hankinta 

palvelutasopäätöksen mukaisina 

hankintoina. Pelastuslaitoksen 

raivausautot tullaan sijoittamaan 

vilkkaimpien valtateiden varsilla 

oleville paloasemille. Kaikkiaan 

niitä on suunniteltu hankittavan 

3 kpl. Vuoden 2008 investointien 

nettomeno on 630.000 euroa.

Pelastuslaitoksen taloudellis-

ten tavoitteiden toteutuminen 

tammi-elokuulta

Johtokunta merkitsi tiedok-

seen pelastuslaitoksen kuluvan 

vuoden kahdeksan ensimmäi-

sen kuukauden talouden toteu-

tuman. Nettomenojen toteutuma 

oli 73,1 %.

Vierailu Brysseliin

Suomen pelastustoimen johdon 

foorumi, johon kuuluu mm. si-

säministeriön pelastusosaston 

ylintä johtoa, hätäkeskuslaitok-

sen ylin johto ja kaikki maamme 

pelastusjohtajat, vierailee marras-

kuun loppupuolella Brysselissä. 

Ohjelmaan kuuluu mm. vierailu 

Suomen Kuntaliiton Brysselin 

edustustossa, Civil Protection 

Forumiin osallistuminen sekä 

kokous, jossa alustajina toimii 

Euroopan komission, neuvoston 

ja Suomen EU-edustuston asian-

tuntijat. Johtokunta hyväksyi pe-

lastusjohtajan osallistumisen ao. 

matkaan.

Pelastuslaitoksen ensi vuoden 
budjettiin vain pieni kasvu

A
rk
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to
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Uikossa järjestettiin viime sun-

nuntaina uintikilpailut 6-12. 

vuotiaille lapsille. Uintimatka-

na pienimmille oli 25 metriä ja 

isommille 50 metriä. Järjestäjinä 

toimivat Nivalan Saukot ry ja Ni-

valan Osuuspankki.

Tulokset (3 parasta):

Tytöt 2001: 1) Korkiakoski Tari 

38,68, 2) Savolainen Lumi 44,79, 

3) Pakkala Viivi 1.00,00.

Tytöt 2000: 1) Kaisa-Maria Kuja-

la 35,24, 2) Viitala Emmi 45,46.

Pojat 2000: 1) Niskala Oliver 

33,31, 2) Rautaoja Joonas 35,82, 

3) Niemikorpi Elmeri 39,07.

Tytöt 1999: 1) Laitala Emmi 

25,24, 2) Savolainen Ilona 27,80, 

3) Korkiakoski Siri 30,01.

Pojat 1999: 1) Kukkola Arttu 

31,21, 2) Lähdemäki Esko 33,69, 

3) Walta Teemu 38,23.

Tytöt 1998: 1) Herranen Pih-

la 26,23, 2) Laakkonen Henna 

28,66, 3) Arvola Jonna 39,78.

Pojat 1998: 1) Ylimäki Pekka 

25,39, 2) Anttila Joonas 26,09, 

3) Hosio Veeti 31,90.

Tytöt 1997: 1) Laitala Mila 22,18, 

2) Vierimaa Peppiina 23,30, 

3) Halmetoja Henna-Susanna 

25,32.

Pojat 1997: 1) Korkiakoski Matias 

20,55, 2) Korkiakoski Riki 20,93, 

3) Hietala Joonas 25,59.

Tytöt 1996: 1) Tanhuala Nelli 

38,83, 2) Jyrinki Jenni 46,75, 3) 

Ylimäki Elisa 51,71.

Pojat 1996: 1) Pakkala Ville 42,92, 

2) Uusitalo Teemu 43,65, 3) Läh-

demäki Santeri 54,65.

Tytöt 1995: 1) Aksila Marjut 

39,63, 2)Vierimaa Ninnu 40,77, 

3) Laurila Sofi a 43,38.

Pojat 1995: 1) Laitala Tuomas 

40,33, 2) Niemikorpi Eetu 41,58, 

3) Ainasoja Ilari 46,79.

Kilpailujen ulkopuolella: Ali-

Haapala Siiri 1.29,87, Vierimaa 

Johanna 1.37,56, Uusitalo Ville 

1,30,32.

Uintikilpailuissa 
vilskettä

Uintikilpailujen pienimmäiset palkintojenjaossa.

Kansaneläkeindeksiin sidottui-

hin etuuksiin tulee ensi vuoden 

alusta 2,5 prosentin indeksiko-

rotus. Korotus koskee kansan-

eläkkeen lisäksi perhe-eläkettä, 

rintamalisää, maahanmuuttajan 

erityistukea, vammaistukia sekä 

työttömyysturvan peruspäivära-

haa, työmarkkinatukea ja pitkä-

aikaistyöttömien eläketukea. 

Kansaneläkeindeksi seuraa 

elinkustannusindeksiä, jonka Ti-

lastokeskus laskee hyödykkeiden 

hintatietojen perusteella.

Yksinäisen pelkän kansan-

eläkkeen varassa asuvan hen-

kilön eläke nousee ensi vuonna 

558,46 euroon. Indeksikorotuk-

sen osuus kansaneläkkeen nou-

susta on 13,61 euroa kuukau-

dessa. Lisäksi eläkettä korottaa 

ensi vuonna kuntien kalleusluo-

kituksen poistaminen ja halli-

tuksen esitys kansaneläkkeiden  

tasokorotuksesta. 

Esimerkiksi toisessa kunta-

ryhmässä yksinäisen pelkkää 

kansaneläkettä saavan henkilön 

eläke nousee ensi vuonna 54,93 

eurolla kuukaudessa eli 503,53 

eurosta 558,46 euroon. Ensim-

mäisen kuntaryhmän kunnassa 

asuvan henkilön eläke nousee 

33,61 euroa kuukaudessa eli 

524,85 eurosta 558,46 euroon. 

Eläkkeen lapsikorotus nousee 

19,48 euroon kuukaudessa. Rin-

tamalisä on korotuksen jälkeen 

43,63 euroa kuukaudessa. Myös 

eläkettä saavan hoitotukiin sekä 

lasten ja aikuisten vammaistukiin 

tulee vuoden 2008 alussa 2,5 pro-

sentin korotus. 

Työttömyysturvan täysi pe-

ruspäiväraha ja työmarkkinatu-

ki ovat korotuksen jälkeen 24,51 

euroa päivää kohti. Korotus on 

noin 12,90 euroa kuukaudessa. 

Indeksikorotus lisää Kelan 

eläke- ja vammaistukimenoja 

arviolta 66,1 miljoonalla eurolla 

vuonna 2008. Maahanmuuttajien 

erityistuen korotus lisää menoja 

arviolta 0,5 miljoonaa euroa ja 

pitkäaikaistyöttömien eläketuen 

menoja arviolta 0,4 miljoonaa 

euroa. Kelan työttömyysturva-

menoihin korotus merkitsee 

arviolta 21,3 miljoonan euron 

kasvua.

Kansaneläkkeisiin 2,5 prosentin indeksikorotus
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ELME Studiota kehittänyt kol-

mivuotinen MetLab-hanke päät-

tyi kuluvan vuoden kesäkuun 

lopussa. 

Projektin käynnistyessä ohut-

levy- ja elektroniikan mekanii-

kan teollisuuden asiakkaat olivat 

hakeutumassa halvempien kus-

tannusten alueille. Myös alueen 

suurimmat teollisuusyritykset lo-

kalisoivat toimintojaan asiakkai-

den ja kasvavien markkinoiden 

vanavedessä muualle. MetLabis-

sa päätettiinkin keskittyä uudelle 

painopistealueelle keskiraskaa-

seen ja raskaampaan metallite-

ollisuuteen samalla kun ProMe-

tal-osaamiskeskusohjelma liittyi 

kansalliseen Meriklusterioh-

jelmaan. Tavoitteeksi asetettiin 

parantaa metalliteollisuuden 

tuottavuutta elektroniikan me-

kaniikan ohutlevyteknologioi-

den ja automaatio-osaamisen 

avulla. Projektissa nähtiin, että 

panostamalla osaamisen ja tek-

nologian siirtoon parannetaan 

yritysten kilpailukykyä, synnyte-

tään uusia työpaikkoja, yrityksiä 

ja toimialoja menetettyjen tilalle. 

Käynnistyneistä uuteen tekniik-

kaan ja automaatio-osaamiseen 

keskittyvistä hankkeista esimerk-

ki on Laser- ja suurnopeustyös-

tötekniikan erikoisosaaminen 

(LaSuTyö).

MetLabissa luotiin ELME 

Studioon yrityspalvelukonsepti, 

johon kuuluvat yliopistotason 

tutkimus ja yrityslähtöiset ke-

hitys-, kone- ja laitelaboratorio-

palvelut. Laboratorioon tehdyistä 

investoinneista tärkeimmät ovat 

työstökone, Kalajokilaakson 

koulutuskuntayhtymän kanssa 

hankittu 3D-lasertyöstölaitteis-

to sekä henkilöstöresurssit. La-

boratorion palveluita, koneita 

ja laitteita ovat alueen yritysten 

käytettävissä. 

MetLab-hankkeen kokonais-

budjetti oli 746 000 € ja sitä osa-

rahoittivat EAKR, yritykset, Ni-

vala-Haapajärven seutukunta ja 

Nivalan kaupunki. Hankkeeseen 

osallistui 24 yritystä ja yhteistyö-

tä tehtiin tutkimuslaitosten, yli-

opistojen ja ammatillisen toisen 

asteen toimijoiden kanssa. Han-

ketta hallinnoi Nivalan Teolli-

suuskylä Oy.

ELME Studio on elektronii-

kan mekaniikan tuotantostudio, 

jonka ydintoimijoita ovat Niva-

lan Teollisuuskylä Oy, Kalajoki-

laakson koulutuskuntayhtymä, 

Nivala-Haapajärven seutukun-

nan kehittämisyhtiö Nihak Oy, 

Oulun yliopisto ja sen alueyk-

sikkö Oulun Eteläisen instituutti, 

alueen yritykset ja Keski-Pohjan-

maan ammattikorkeakoulu sekä 

sen tutkimus- ja kehitysyksikkö 

CENTRIA. Yhteistyöverkostossa 

on mukana myös muita yliopis-

toja, kuten Lappeenrannan tek-

nillinen yliopisto, Tampereen 

teknillinen yliopisto, Helsingin 

teknillinen korkeakoulu ja Luu-

lajan yliopisto. ELME Studiota 

on kehitetty ProMetal-osaamis-

keskusohjelman osana. Vuoden 

2007 alusta ProMetal-osaamis-

keskusohjelma toimii kansalli-

sessa Meriklusterissa materiaa-

lien osaamisalalla. ELME Studio 

keskittyy materiaaliteknologian 

osaamiseen, metalli- ja ohutle-

vymekaniikkaan ja niitä palvele-

viin toimintoihin. Jatkossa ELME 

Studion toimintaa kehitetään EL-

ME Center -ympäristössä, jossa 

koulutus, tutkimus ja yritysten 

kehittäminen mm. hautomotoi-

minnan muodossa ovat entistä 

tiiviimmässä yhteistyössä.

�������	
���

�����
�

�������	
���
�����	
�
�������������
��
������������
����
�	
�������
�����������

��������� ����	
��� !�"
#������	
���


������������	
�������������
��������	�����	��������	��	���������
������	����	������
������	��
������	
�������	���������
������������	��������������

ELME-laboratorion ensimmäinen 
vaihe saatu päätökseen

ELME Studion tutkimus- ja kehittämishenkilöstöä. Vasemmalta oikealle: Markku Keskitalo, Jari 

Ojala, Jarmo Mäkikangas, Jari Tirkkonen, Juha Niemelä ja Pekka Takanen.

Veikko Huovinen on ollut kir-

joillaan armoitettu kansan haus-

kuuttaja. ”Pojan kuolema” -teos 

poikkeaa linjasta. Se kertoo hänen 

poikansa Pekka Huovisen elämäs-

tä ja omaehtoisesta kuolemasta. Ja 

kertomus on kipeän tosi.

Kirja alkaa yllättäen kuvauk-

sella Hailuodon saaresta ja sen 

eräällä niemellä kököttävästä 

kalamajasta. Kirjailija kertoo 

rakennuttaneensa sen omaksi 

pakopaikakseen kirjojensa ih-

misissä herättäneen tunkeilevan 

kiinnostuksen vuoksi.. Siitä tuli 

kuitenkin elämänotteensa me-

nettäneen Pekka-pojan viimei-

nen tukikohta: ”Silloin ei vielä 

tiedetty, että Hannuksennokan 

mökistä oli tuleva hänen koh-

talonsa, viimeinen yksinäisyy-

den ja toivottomuuden karmea 

ilmentymä, lahjakkaan miehen 

joutsenlaulu.” Vielä neljännessä 

luvussa jatkuu saaren kuvaus: 

”On varmaa, että Pekka rakasti 

Hailuotoa ja merta...Meri on aa-

va ja selkeä pinta. Kuu kulkee ja 

aurinko laskee mereen. Laivat ja 

kalastajien veneet menevät ja tu-

levat. Luotsialus Marjaniemestä 

rientää opastamaan rahtilaivoja 

väylälleen. Merenranta tuoksuu. 

Lokit ja tiirat ovat levottomia.

Syksyisin joutsenet kerääntyvät 

rannoille muuttomatkaa odotta-

en. Tuulet käyvät, milloin myrs-

kynä, milloin leppeämmin. On 

hellettä nummella, on jääkenttiä 

ahtojääröykkiöineen. Majakan 

valo viuhtoo seudun yllä öisin.”

Toisesta luvusta alkaa tarkka 

kuvaus Pekan syntymästä, lap-

suudesta ja varttumisesta opis-

kelevaksi nuorukaiseksi. Niissä ei 

ilmennyt mitään tavallisuudesta 

poikkeavaa, mutta oma, erikoi-

nen luonteensa Pekalla oli. Kaik-

ki vain ei mennyt suunnitelmien 

mukaan, ja lopulta hän eristäytyi 

yhteiskunnasta ja opiskelumaail-

masta. Perhe yritti auttaa häntä 

mahdollisuuksien mukaan, ja 

häntä hoidettiin myös sairaalassa 

raskaan masennuksen vuoksi.

Eräänä lokakuun puolivälin il-

tana Pekka pyysi auton avaimia 

lähteäkseen uimaan. Vanhem-

mat olivat hyvillään ajatellen, et-

tä poika on toipumassa ja alkaa 

kiinostua normaalista elämästä. 

He kuvittelivat, että Pekka menee 

Vuokatin uimahalliin, mutta tä-

mä menikin perheen kesämökil-

le Pienen-Kiimasjärven rantaan. 

Kuu paistoi, hämärsi, lämpötila 

oli laskenut lähelle nollaa, kun 

yksinäinen mies taitteli vaatteen-

sa siististi keinutuoliiin, puki ui-

mahousut ylleen ja lähti uimaan. 

”Lähden uimaan”, jäivät hänen 

viimeisiksi sanoikseen.

Kirja kertoo myös traagisen 

tapahtuman jälkeisistä asioista, 

kuten etsinnöistä, jälkipuinnista 

ja hautajaisista.

Veikko Huovinen on tunte-

nut tarvetta kirjoittaa tämä kirja 

päästäkseen siitä tunnemöykystä, 

johon kuului surua, syyllisyyttä ja 

häpeää. Kirjan tyyli on niukkaa, 

rauhallista, milteipä asiatyyliä. 

Ennen kaikkea se on rehellistä. 

Veikko Huovisen kertojanlah-

jat ovat omaa luokkaansa, joten 

kirjasta tulee vaikuttava luku-

kokemus. Kirjasta huokuu syvä 

ymmärrys elämää, sen kaikkia 

ilmiöitä kohtaa, lukija tuntee 

saavansa jotakin. Tekstiä elä-

vöittävät Pekan omat runot ja 

siteeraukset.

Kaiken huolen, hälyn ja surun 

jälkeen isä-Veikko ikään kuin 

päästää poikansa menemään 

antaen tunnustuksen: ”Poika-

ni, poikani...kauas jaksoit uida.” 

Kansilehden taitoksessa kirjailija 

mainitsee, ettei hän anna kirjan 

tiimoilta haastatteluja ja pyytää, 

ettei häneen otettaisi yhteyttä.

Raija Raudaskoski

Humoristin kiirastuli
Pojan kuolema
Veikko Huovinen
WSOY  2007 115 s.

Lukemista



14

Parhaat palvelut  

EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ
TÄLLÄ SIVULLA

Ilmoitus Nivalan Viikon Parhaat 
palvelut -palstalla

maksaa vain 5,50 €/viikko + alv!
www.aholatransport.fi

C
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Suoria kuljetuksia
- asiakkaan ehdoilla!
Ahola Transport on teollisuuden ja kaupan kuljetusten perusteellinen
osaaja. Yrityksellä on 50 vuoden kokemus kuljetusalalla ja se on yksi
johtavimpia kuljetusyrityksiä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Meille on
myönnetty ympäristöstandardi ISO 14001 ja laatustandardi
ISO 9001:2000. Tarjoamme päivittäisiä kuormauksia
Pohjoismaissa ja Baltiassa. Ota meihin yhteyttä
– tarjoamme luotettavan ja kilpailukykyisen kuljetus-
suunnitelman!

Pl 550  •  67701 KOKKOLA •  puh. 020 7475 111  •  fax 020 7475 333
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Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

MAASTURI Toyota 4-Runner 
-90 3,0 V6, ilmastointi, sähkö-
lasit, keskusl., varashäl., hyvin 
pidetty 2-renkaat, Puh. 0400-
284 396.

Peltisiä PUKUKAAPPEJA 4 kpl 
rivissä, lukollisia, ilmastoitu-
ja. Uudenveroiset. Hinta 80,- 
Puh. 044-544 0321.

MÖNKIJÄ Can-Am Outl. 500 
EFI, uusi, aj. 15 h., vinssi, pus-
kulevy. Pohjapanssari, takuu. 
Puh. 0400-284 396.

2 kpl matalaa traktorin PERÄ-
KÄRRYÄ uusissa puissa, hal-
poja. Puh. 044-264 5012.

3-istuttava SOHVA 250 e ja 
kaksi NOJATUOLIA 150 e/kpl, 
uudelleen verhoiltu Laura 
Ashleyn kankaalla. Voi ostaa 
myös erikseen. Puh. 046-884 
9567.

VOLVO -91 henk.farm. Kah-
det renkaat, katsastettu 
17.10.-07. Hintap. 1950 eu-
roa. Puh. 0400-892 542.

Mäntyinen RUOKAILURYH-
MÄ: pöytä 160 cm ja 6 tuo-
lia. Entisöity ja maalattu ker-
manvalkoiseksi. H. 300 euroa. 
Puh. 046-884 9567.

Nokia TALVIRENKAAT Opel 
Astran vanteilla 185/60/15. 
Puh. 0400-187 210.

KOPIOKONE / FAXI. Tied. 
puh. 020 6355 101 ma.-pe. 
klo 9-16.

KT-OSAKE keskeisellä paikal-
la Nivalassa. 2 h+k+kh 52 m2. 
Hyvin remontoitu huoneiso, 
kannattaa tutustua. Hinta 
55.000 euroa / tarjous. Puh. 
040-055 7754.

Tulossa piakkoin myyntiin 
persoonallinen 101,5 m2 
OMAKOTITALO + 40 m2 au-
totalli. Rv. 1998. P. 050-535 
1086.

Myydään Chrysler Voyagerin 
TALVIRENKAAT (uudenveroi-
set) Hakkapeliitta 2 215/65r-
16 Puh 040-544 1191

Halutaan vuokrata  

MUMMONMÖKKI (remontoi-
tu) tai pieni kaksio keskustan 
läheisyydestä. Pian! Puh. 040-
839 4257

ASUNTOAUTO! Puh 0400 647 
375

Ostetaan  

KESKUSLÄMMITYSKATTILA, 
kuumavesikierukalla. Puh. 
040-555 3948.

Henkilökohtaista  

50-60 v. välimaast. olevat 
itsen., fi ksut, vapaat naiset 
etsivät miesystävää lenkille, 
tansseihin ym. yksinäisyyden 
torjumiseksi. Kirj. vast. tämän 
lehden kontt. nimimerkille 
"Naapurikaupungin ladyt".

Kodin kirpputori  

ILMOITA ILMAISEKSI
Nyt yksityishenkilöt voivat ilmoittaa Kodin kirpputorilla aivan ilmaiseksi. 

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

Ilmaisia ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse.

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

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

Kodin kirpputori  

00€€
Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

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

 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

  VUONNA 00/02 SYNTYNEIDEN POIKAIN VANHEMPAIN  PALAVERI       

TUISKULAN HARKOISSA MAANANTAINA   22.10 KLO 18.30

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

Puheenjohtaja

Jari Mehtälä     

Pidisjärventie 42 B 6

85500 Nivala

p. 050-3265678

e-mail:nivalaluottamusmies@

nordicaluminium.fi 

Sihteeri

Sami Kourujärvi

Järvennöntie 8

85500 Nivala

p. 0440-550392

e-mail: sami.kourujarvi@luuk-

ku.com

Taloudenhoito,  Jäsenasiat

Pertti Karppinen

Kytölänpuhto 15

85500 Nivala

p. 044-5241919

e-mail:  taloudenhoitaja.ao353@

omanetti.fi 

Kotisivut osoitteesta

www.nivalanmetalli353.net

Nivalan Metallityöväen AO 353 

6.11. 2007 klo 19.00

Nivalan OP:n kokoustilassa.

Esillä sääntömääräiset 

syyskokousasiat sekä

Maatalouspolitiikan 

ajankohtaiskatsaus 

M. Tyhtilä MTK:n 

Pohjois- Pohjanmaan liitto

Yleiskeskustelua

Kokouksen osaanottajien kesken

 arvotaan 10 kpl 10:n kerran 

 sarjalippuja Uikkoon.

Tervetuloa!

Johtokunta

LYHTY r.y
PÄIVÄKAHVIT 

tiistaisin klo. 12-14 Pappilantiellä.

Tervetuloa!

MTK-Nivalan
SYYSKOKOUS
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