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Millainen onkaan helppo 
ja turvallinen tulisija-
remontti?

Sovi ilmainen 
kotikäynti
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Kysy myös
rahoitusta

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

Hae ilmainen 
Remonttiopas
ja Tulisijakirja!

www.uunisepat.fi

TosiPitkä asuntolaina on myös TosiVakaa

laina-aika jopa 60 vuotta
kiinteä korko jopa 20 vuotta

Handelsbanken
KOKKOLA - Mannerheiminaukio 2

Puh. 010 444 5330
kokkola@handelsbanken.fi 

www.hk-auto.fi

VAIHTO/EDULLINEN RAHOITUS

KOKKOLAN
HK-AUTO OY

Vanha Ouluntie 148,
Puh. 0400 747 655, (06) 822 4964

MB E 270 CDi Autom.tiptronic  -2003
421tkm, Sedan suomi-auto huoltokirja
2renk.aluv. sähkövar. met.väri  28800€

Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Aut.  -2000
177tkm, tosi hieno suomi-auto takuu
km.177tkm.täyd.huoltokirja 2om. runsain
varustein mm. ilmast. webasto,
sähkövarustus karjaraudat parkkitutka
ym... met.vih.  26500€

Rover 75 2.0 CDT Saloon  -2001
210tkm, Suomi-auto tosi hieno DIESEL
jalopuut sähköherkut ilmast.webasto
2renk.aluv.huoltokirja met.sin.  18900€

Peugeot 307 1.6i HB 5ov.  -2002
136 tkm, 80kw ilmastointi kesk.luk.
sähkövar. 2renk. aluv.vetok.huoltokirja
met.har.  10500€

VW Transporter 1.9TD Pitkä  -1997
288tkm, Pitkä malli pariovet takana
vanerointi 2renk. aluv. airbag cd.vetok.
kats.3/07 huoltok. tum.sin.  8500€

Renault Laguna Break 1.6 I Rxe  -1999
111tkm, 1om.7heng.farm.79kw abs airb.
sähköv.kesk.lukko cd. 2renk. vetok.
huoltokirja met.pun  7400€

Toyota HJ 61 4.0 DTurbo 3heng.  -1986
642tkm, paku 2renk.pieni D.vero kats.2/07
met.hop. HIRVIÄN HYVÄ  5500€

Saab 900 2.3 SE Hb Autom.  -1995
235tkm, 5ov 110kw abs airbag kattoluukku
kesk.lukko sähköl. 2renk. vetok.
huoltok.ym...met.vih  5200€

MP Yamaha Dragstar 650 Taxfree  -2000
53tkm, Erikoinen hieno! muokattu leveät
sarvet luotivilkut ym...ym...  4500€

Volvo 850 2.5i 20v Glt Sed.  -1992
314tkm, 170hv sähkövar puolinahka penkit
aluv.vetok.ym..kats.8/07 met.sin  4300€

MP Suzuki GSX-R 1100  -1993
54tkm, Syyshinta 4000€ siisti hyvä pyörä
uusilla renkailla täystehonen 155hv
pun/mus.  4000€

MP Suzuki Vz 800 Marauder  -1997
31tkm, Taxfree 1om.eritt.siisti  3990€

MB 200D W124  -1991
610tkm  2990€

Volvo 940 2.0i SE  -1992
330tkm, Sedan aluvanteet
kitkarenk.vetok.sähkölasit.keskuslukko
ABS ym.huoltokirja met.har.  2900€

Toyota Celica Turbo 4WD All-Trac -1992
126tml, Tax-Free, ABS, airbag, käynn. esto,
hälytin kattol, nahkasis, vak.nop.säädin,
ilmast. ym. 8500€

Toyota RAV4 2.0 VVT-i Luxyry 4WD -2006
13tkm, abs airbag, ajonvak.j, hälytin,
käynn.esto, luistonesto, sumuvalot, ajotk,
ilmast, keskusl, vak.nop.säädin, erikoisv,
huoltok, 2-renk, vetok. 35900€

Lumisadetta
viikonloppuna

Ilmatieteen laitoksen mukaan 

lauantain 3.11. ja sunnuntain 

4.11. aikana sadealue liikkuu 

maan etelä- ja keskiosan yli itään. 

Etelässä sataa vettä tai lunta, poh-

joisempana yksinomaan lunta. 

Lännestä lauantaina saapuva 

matalapaine tuo mukanaan lu-

misateita lounaisinta rannikkoa 

lukuun ottamatta. Lumen määrä 

voi olla paikoin yli 10 senttimet-

riä. Kohtalainen idänpuoleinen 

tuuli voi lisätä lumen kinostu-

mista. Ilmatieteen laitos varoittaa 

autoilijoita, sillä lumisade tulee 

paikoin vaikeuttamaan ajokeliä. 
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Nimipäivät  

Sunnuntai  
4.11.2007

Kalenteri

Lukijan ajatuksia  

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Sunnuntai: Hertta

Maanantai: Reima

Tiistai: Kustaa Aadolf

Keskiviikko: Taisto

Torstai: Aatos

Perjantai: Teuvo

Lauantai: Martti

Jos ihminen on avoin, ei 

se merkitse sitä, että te 

rymistelette 

hänen sisäänsä kuin 

tavarataloon.

Markku Lahtela

Minä riemuitsen sinun 

sanoistasi

niin kuin riemuitaan suuresta 

saaliista.

Valhetta minä vihaan ja 

kammoksun,

sinun lakiasi minä rakastan.

Seitsemästi päivässä minä sinua 

ylistän

vanhurskaista päätöksistäsi.

Ne, jotka rakastavat sinun la-

kiasi, elävät rauhassa,

mikään ei horjuta heitä.

Herra, minä luotan siihen, että 

sinä pelastat minut. 

Minä teen sinun käskyjesi 

mukaan.

Minä pysyn uskollisesti sinun 

liitossasi,

se on minulle ylen rakas.

Minä noudatan sinun liittosi 

säädöksiä -

missä kuljenkin, olen sinun 

edessäsi.

Ps. 119: 162-168 

Ajassa  

Ruotsalaisuuden päivä 6.11.

1. Kuka on veistänyt Helsingin 

Postitalon edessä olevan 

Mannerheiminratsastajapat-

saan?

2. Mihin veriryhmään kuulu-

valle henkilölle voidaan antaa 

mitä verta tahansa?

3. Mikä ylioppilaskirjoitusten 

arvosana tarkoittaa suomeksi 

” mielihyvin hyväksytään”?

4. Mikä on pinta-alaltaan 

suurin: Singapore, Gibraltar, 

Hongkong vai Macao?

5. Kuka ohjasi vuonna 1955 

elokuvan Nuori kapinallinen?

Vastaukset sivulla 4

Nuoruuden aikan ihannoimme 

seikkailua. Jännää oli mennä var-

kaisiin naapurien hernemaalle tai 

marjapensaille, vaikka niitä voisi 

syödä kotipensaistakin.

Sota-ajasta, kun olin alun toi-

sellakymmentä, on paljon jän-

nittäviä muistoja. Nyt kun niitä 

muistelee, saa havaita, että nii-

hin liittyy myöskin mielikuvi-

tusta. Jos tämän ei anna häiritä, 

saa niistä kokoon todentuntui-

sia tarinoita, joita voi nuorille 

kertoa. Jokainenhan tietää, ettei 

pelkät tosiasiat ole mielekästä 

kuunneltavaa.

Aina muistan kaksi Väinöä: 

Lehtomaan Väinön ja Esantalon 

Väinön. Siinä oli miehiä, jotka 

osasivat kertoa ja ruusata tari-

nansa. Tässä en kuitenkaan ker-

ro heistä, koska niistä on tullut 

jo ennen kerrottua. Pysyn omissa 

kokemuksissa.

Ensimmäinen pyssyni oli suus-

taladattava luodikko. Sillä am-

pumien oli vaikeaa, koska sen 

piippu ja lukot olivat eriparia 

eikä jengat sopineet, vaan ne ir-

tosivat ammuttaessa. Ihme, et-

tei tullut vahinkoja. Ampujilla 

oli otsat mustana kuin kesäisillä 

sonneilla.

Teimme sitten hirmuisen työn 

korjatessamme pyssyä: kaivoim-

me veivikairilla reijän piipun ja 

lukon lävitse ja linkkasimme ne 

yhteen rautatapin avulla. Kaiva-

mista oli toista tuumaa. Vaikka 

kaivajia oli kolme, jokaisen rinta 

oli vereslihalla, kun työ oli tehty. 

Ahkeruus maksoi palkan. Enää ei 

kotiväen tarvinnut ihmetellä ruu-

din mustaamia kasvojamme.

Pyssy kainalossa kuljin Kulise-

vankankaan polkuja. En kulke-

nut siellä yksin. Mieleni silmin 

valitsin seuralaiseni: Tom Savy-

er, Hukleperry Finn, Joe Harber. 

Myös Buxon Bill oli mieluinen 

kaveri. Kehittyäkseen nuori tar-

vitsee unelmia, sanoi Junttilan 

Eemil, kun ensikerran menin 

kirjastoon. Nyt muistellessani 

huomaan, hän oli oikeassa.

Noilla poluilla kulkeminen oli 

mukavaa. Voi silmäillä ympä-

ristöä ja antaa mielikuvituksen 

juosta. Sain tuntea jännittävän 

vaaran uhan, kun kuuli Jylynsaa-

ren takaa kaukaista ukkosen jy-

minää. Voi kuvitella vaarallisten 

desanttien väijyvän kylänväkeä, 

jotka pelastuvat, kun menen ja 

varoitan heitä.

Näillä reissuilla sain tuntea ai-

na kesän ihanuuden ja nauttia 

ukonilman jälkeisen ilman kuu-

laudesta, jolloin äänet kuuluivat 

selvinä kilometrienkin takaa. 

Tällaista ilmanalan kuulautta 

en ole tuntenut enää pitkiin ai-

koihin. Vieköhän ihmisten ti-

hentynyt asuminen ilmasta sen 

kuulakkuuden?

Nuo polut olivat niitä, jotka aut-

toivat ymmärtämään luonnon 

kauneutta, näkemään polunvar-

rella olevat männyt ja tiheässä 

kuusessa olevan oravanpesän, 

kuulemaan palokärjen huudon, 

tikan nakutuksen ja pikkulintu-

jen laulun, joka on polyfoniaa 

parhaimmillaa. Unohtaa ei sovi 

taiteilijoista suurimman: Luo-

jan mestaritöitä, joita näemme 

Kulisevankankaan pinnassakin; 

sammalen, jäkälän, kanervan, 

marjanvarsien ja monien pienten 

metsäkukkasten muodossa.

Sero

    Jännityksen kaipuuta

Loikoilipa Sepe tässä laajan ve-

den rantoja kulkevan lenkkipo-

lun varrella, kun kolmen kul-

kevaisen keskustelun korviinsa 

tavoitti. Kovin tohkeissaan olivat, 

erimielisiltä vaikuttivat, hyvä ett-

eivät käsirysylle käyneet. Heräsi 

Sepen mielenkiinto: mikähän ih-

miseloa nyt hämmentää.

Kas ilmeni että intteen aiheena 

hölkkätroikalla oli, että mitä joku 

hra H oli mennyt isoisten seu-

roissa sanomaan, vai oliko yli-

päätään mennyt sanomaan mi-

tään. Kuitenkin jotain oli, vieläpä 

pipliahenkisesti oikein kolmesti 

kiekaissut, että venäjävenäjäve-

näjä, maalle ainaisuhka ankara. 

Päälle joku ulkomaanasiain vete-

raanikonkari ilosta kiljunut, että 

olikin jo korkea aika suoraselkäi-

seksi ryhtyä ja ulos ääneen aja-

tella se, mitä ei aiemmin jonkin 

Kekkosen vuoksi tohdittu oltu. 

Tästä sitten siinnyt toru ja poru 

puolesta ja vastaan.

Kömpiekse Sepen muistilouhi-

kosta esiin opettavainen tarina. 

Asustelipa kerran laajaa kor-

pialaa mahtava mesikämmen 

naapurinaan pieneläjäin jouk-

ko piskuinen. Toimeen naapu-

rukset tulivat, milloin parem-

min milloin kehnommin, mutta 

kuitenkin. Vaan eräänä päivänä 

pikkuväki kadehtimaan karhun 

marja-ahoja, sienimaita, että on 

se väärin kun joku saa yksin tuol-

laista Tapion aittaa hallita, kun 

suita tällä perällä olisi ruokitta-

vana muitakin. Kun lisää muis-

telemaan alettiin, niin löytyihän 

syntilistalta tekonen jos toinen-

kin: milloin oli muurahaispesä 

hajalle tongittu, milloin pesäpe-

täjän kaarnakylki alas raavittu, 

milloin taas melkein päälle kä-

velty, kun ollaan niin uhoissaan 

oltu. Ei ole oiva naapuri tuo 

tuommoinen, naapuristo päät-

ti. Ääni kohosi, raikui salo kun 

oikein paheksuttiin. Äksy orava 

myrtsiä mieltään päällimmäisnä 

purki: ”Eroon on otsosta päästä-

vä, eroon, eroon, eroon!”

Vaan kuka tohtii metsän isännäl-

le ukaasit päin kuonoa heittää; 

siitä nousi pulma. Saattaisi uk-

ko suuttua päjähtää ja ties mille 

alkaa. Vaan tarjosipa luontoemo 

tilaisuuden. Oliko metsänomena 

väärää sientä syönyt, vai oliko 

haaska ylikypsä ollut, mutta oli 

pakkinsa ruikulle lyönyt. Niin 

ähkyili otso kyyköksillään niin 

että tuskan hiki kuonon kylkeä 

valahteli. Kovin voipuneelta vai-

kutti. Silloin naapuruston väki 

päätteli, että nyt oli hyvä nootil-

la nakata. Laitettiin orava asialle, 

kun oli äsken niin ylen innokas 

ollut. Puolustaa luvattiin, jos pei-

jjooni päälle käy. 

Viestiä viemään orava lähtee. 

Asettuu siihen ähkivän isännän 

tykö, aikomukset ilmi kertoo. 

Kuuntelee karhu attaseaa. Saa 

maha-askareensa toimitettua, al-

kaa ympärilleen silmäillä, kurren 

keksii. Koppaa kauheaan käm-

meneensä ja onnettomalla ku-

raisen karvalistonsa siistiksi su-

taisee. Lähtee sitten matkoihinsa, 

järkyttyneen naapurinsa silleen 

jättää. Kääntyy kuitenkin vie-

lä, kysäisee: ”Mikäpä sinulta 

tuonnottain unehtui?” Ei osaa 

utra arvata, niinpä kontio autta-

maan: ”Diplomatia, diplomatia, 

diplomatia!”

SepeSusi
 

Kolmesti lausuttua

Sutta ja sekundaa 

Sain joku aika sitten käsiini 

Marjatta Liikkasen Älä unohda 

minua -teoksen. Aloitin lukemi-

sen kyselevällä mielellä, sillä en 

tunne kirjoittajaa. Kohta kirjan 

sanoma tempaisi mukaansa. Kir-

joittaja kertoo tunnoistaan, kun 

isä vei hänet, reumaa sairastavan 

liikuntakyvyttömän pikkutytön 

kunnalliskotiin!

Luulisi, että siinä olisi jo ollut 

koettelemusta tarpeeksi. Mutta 

ei. Se oli vasta Marjatan kärsi-

mystien alkua. Kunnalliskodissa 

tyttö sijoitettiin kuolevien, seka-

vassa mielentilassa olevien ih-

misten osastolle! Siellä hän kokee 

kauhistuttavaa pelkoa omituises-

ti käyttäytyvien hoidokkien kes-

kellä. Kirjan henkilöhahmot on 

elävästi kuvattu. Eeva- mummos-

ta, osaston siivoojassa löytyi in-

himillistä lämpöä. Tyttö ystävys-

tyy kylvettäjä-Kustaavan kanssa. 

Huoneessa on 

erilaisia ihmisiä. 

Viereisen sän-

gyn tyytyväinen 

Mari, lähes kuu-

ro, rahanhimon 

riivaama Agatta, 

joka eli harha-

kuvitelmissaan, 

ruoan jakajan virkaa hoitava hoi-

dokki-Iita oli tyytymätön kunna-

liskodin antimiin. Sen hän myös 

ilmaisi äänekkäästi. Sadistisen, 

tylyn johtajattaren käytöstä on 

mahdotonta ymmärtää. Kuinka 

joku voi olla niin julma liikunta-

kyvytöntä tyttöä kohtaan.

Joitakin kohokohtiakin  Mar-

jatan päiviin kunnalliskodissa 

mahtui. Parhaimpia niistä olivat 

hänen veljensä vierailut. Ne olivat 

juhlahetkiä perhettään ikävöiväl-

le lapselle ja se auttoi jaksamaan. 

Ahdistuneena ja pelokkaana hän 

rukoili vuoteessaan peiton alla. 

Pian sen jälkeen hän sai ystä-

vän, Tuovisen mamman. Se oli 

rukousvastaus. 

Lääkärin asioihin puuttumi-

sen vuoksi tyttö pääsi pois kuo-

levien huoneesta. Johtajattaren 

vastustuksesta huolimatta hän 

pääsi Tuovisen mamman kanssa 

samaan huoneseen. Lapsen elin-

piiri laajeni. Toisiakin ystäviä löy-

tyi; kuten ystävällinen leskirouva, 

joka oli osaston hoitajana. Hänel-

lä oli kaksi tytärtä Helene ja Eli-

na. Hän ystävystyi pian Marjatan 

kanssa. Myös samanikäinen Jus-

si-poika toi vierailullaan tuulah-

duksen ulkomaailmasta. 

Mieltä lämmittävää oli lukea 

myös kunnalliskodin lääkäristä. 

Hänen määrätietoisen toimin-

nan ansiosta Marjatta sai osak-

seen edes vähän inhimillisempää 

huolenpitoa ja pikkuriikkisen 

rakkautta.

Kirjoittajan karmeat lapsuu-

den kokemukset eivät rajoittu-

neet pelkästään kunnal-

liskotiin. Ei, vaan ne 

laajenivat ja jatkuivat. 

Hänen kohtalokseen 

tuli sotalapsen ko-

kemukset Ruotsis-

sa. Jo matka kah-

den pikkuveljen 

kanssa Ruotsiin toi 

monenlaista kauhua. Ahdis-

tusta ei vähentänyt se, että sisa-

rukset sijoitettiin eri perheisiin. 

Onneksi ei kuitenkaa järin kauas 

toisistaan. Mutta ei niin pahaa, 

ettei jotain hyvääkin. Kirjoittaja 

sai hyvän sijaiskodin uskovaisten 

ihmisten luona. Onneksi lap-

set ovat sopeutuvia. Koti-ikävä 

hellitti. Kielitaito karttui. Lap-

set alkoivat sopeutua vieraisiin 

oloihin. Mutta neljän vuoden 

kuluttua oli edessä uudet järky-

tykset. Paluu kielitaidottomana 

takaisin Suomeen.

Marjatta Liikasen teoksessa on 

useita ulottuvuuksia. Kirjoittajan 

lapsuuskokemuksensa ovat ver-

taansa vailla. Myöhempinä vuosi-

kymmeninä 

hänen elä-

mäntaivaltaan 

valaistaan kirk-

kaammilla väreil-

lä. Vaikka sairaus, 

kipu ja tuska eivät 

lopu, niin Taivaalli-

nen Isä antoi hänelle 

aarteita kärsimyksen 

keskelle. Uskoontulo, 

seurakuntayhteys, rakastumien, 

avioliitto, ymmärtäväinen puo-

liso, lasten syntyminen, avasivat 

hänelle uusia voiman lähteitä.

Liikkasen teoksella on lukijalle 

paljon annettavaa. Hämmästyt-

tävää oli havaita, ettei kirjoittaja 

ole lainkaan katkera niitä ihmisiä 

kohtaan, jotka kohtelivat häntä 

kaltoin. Teos opettaa lukijalleen 

nöyrää, kiitollista mieltä. Toivot-

tavasti muös hitusen enemmän 

tyytyväisyyttä ja sairaan, kärsivän 

lähimmäisen huomioimista.

Jussi Jokisaari

Lukemista

Marjatta Liikkanen: Älä unohda minua

Muistelmat 363 s.  

Aikamedia 2006

Riipaisevan koskettava teos
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Kuusikymmenluvun jälkipuo-

liskolla kaveripiirini oli verra-

ten pieni.  Koulukaverit olivat 

koulukavereita.  

Läheisimmiksi tulivat osuus-

kaupan työtoverit.  Heistä eniten 

olin tekemisissä Vilho Isoahteen 

(Ville) ja Eero Haaraniemen 

(Valle) kanssa.  Molemmat oli-

vat Ojalan Jukan alaisuudessa 

osuuskaupan elintarvikeosastol-

la.  Heistä tuli erittäin ammatti-

taitoisia lihankäsittelijöitä.

Myöhemmin Ville lähti vai-

monsa kanssa aluksi Ylivies-

kaan ja sitten Etelä-Suomeen.  

Eero muutti naimisiinmenon 

jälkeen Lappiin, Pelloon.  Siellä 

hän oli paikallisen K-marketin 

(Kristo) lihamestarina.  Hän oli 

paikkakunnalla pidetty ammatti-

lainen. Hän hallitsi lihatiskin ra-

kentamisen Ojalan Jukan oppien 

mukaan.  Paikkakunnan rouvat 

pitivät Eeron hyväntuulisesta ja 

asiantuntevasta palvelusta.

Varastolla oli töissä Juntti-

lan Ahti (Lennu), joka joskus 

oli mukana porukoissamme.  

Rautaosastolta oli usein muka-

na Kopsan Seppo sekä Juhani 

(Jussi) Hyvärinen silloin tällöin.  

Jussi oli meitä kymmenen vuotta 

vanhempi, joten seurustelumme 

jäi näin ollenkin vähäisemmäksi.  

Myöskin Pelon Pekka oli aktiivi-

nen porukan jäsen alkuaikoina.  

Myös serkkuni Ahon Vesa roik-

kui mukanamme useita kertoja, 

vaikka hän oli aivan poikanen 

meidän seuraamme.  Hyvin kui-

tenkin pysyi mukana.

Tanssit

Nivalassa oli kaksi kuuluisaa tans-

sipaikkaa.   Nivalan Urheilijoiden 

”Tuiskula” talvella ja ”Tuiskuma-

ja” kesällä.  Vanha Tuiskula ve-

ti virallisesti 800 henkeä, mutta 

lauantaitansseissa väkimäärä 

tuplaantui lähes aina.  Orkeste-

rit olivat maakunnan huippuja 

ja lattia liukas.  Vanha Tuiskula 

jäi pieneksi ja seura rakensi uu-

den talon.  Se oli huomattavasti 

suurempi ja maakunnan kansa 

tykkäsi.  Muun muassa sanoit-

tajalegenda Juice Leskinen piti 

uudesta Tuiskulasta ja kävi siellä 

yhtyeidensä kanssa useita ker-

toja.  Kerrotaan, että Juicen vii-

meisin iso keikkakin oli Nivalan 

Tuiskulassa.

Kesäisin tanssittiin saman 

seuran lavalla, Raviradan lähei-

syydessä Tuiskumajalla.  Silloin 

elettiin tanssilavakulttuurin kul-

ta-aikaa.  Maja veti ihmisiä laa-

jalti maakunnasta ja ulkopuolel-

takin.  Kesäiset sunnuntai-illat 

tanssittiin Koskenperän lavalla.  

Maakunnan tanssinuoriso oli 

ottanut kulttuurikseen nimen-

omaan tämän aikataulun, lauan-

tait Tuiskumajalla ja sunnuntait 

Koskenperällä.  Muina viikon-

päivinä tilat eivät vetäneet väkeä.  

Koskenperällä tosin keskiviik-

kotanssitkin olivat kohtuullisen 

suosittuja.  Tuiskumajalta on jää-

nyt mieleen eräs tiistai, oli Dan-

ny-Show Nivalassa.  Ilta oli väärä, 

joten väkeä oli vain kourallinen.  

Ajatella, vaikka oli maankuulu 

tähti paikkakunnalla.

Valle (Eero Haaraniemi) oli 

ilmiömäinen tanssija.  Hän tai-

vutteli tyttöjä tangoon, kuten 

mestarit.  Valssi sujui kuin unel-

ma.  Me olimme Villen kanssa 

täysiä statisteja häneen verrat-

tuna.  Pikkuhiljaa tanssin aske-

leet tulivat tutuiksi ja kiersim-

me tiuhaan tahtiin maakunnan 

tanssipaikkoja.

Pojilla ei ollut ajokorttia, mut-

ta minä olin sen suorittanut.  Kus-

ki siis oli, mutta ei autoa.  Isäni 

ei juurikaan lainannut autoaan 

meidän tanssireissuillemme.  

Suomalaisen Otto ryhtyi harjoit-

tamaan autonvuokraustoimin-

taa.  Hänellä oli ensimmäisenä 

vuokrattavana autona Fiat 600:n 

lisenssillä tehty jugoslavialainen 

auto, Zagreb, se oli yksyhteen 

pikkufi atin kanssa.  Sitä vuok-

rattiin aluksi.  Pojat maksoivat 

kilometrit ja ostivat bensan, minä 

olin sitten kuskina.  Seuraavak-

si Otto investoi Ford Angliaan.  

Niitä oli kaksin kappalein, jotka 

molemmat tulivat tutuiksi.  Ang-

lia oli talvella kylmä.  Perä oli ke-

vyt, joten se heitti usein.  Olimme 

muutaman kerran penkassakin.  

Kerran särkyi etuoven lasi, joka 

meni lopulta kokonaan pirsta-

leiksi.  Paikattiin se pahvilla ja 

viikonlopun reissu voitiin tehdä, 

vaikkakin palellen.  Loppuaikoi-

na Otolla oli kuplavolkkareita.

Automuistoja

Teimmepä erään kerran reissun 

Oulaisiin myös Pelon Skodalla.  

Tämän Skoda-mallin virtaluk-

ko ei ollut monimutkaisuudella 

pilattu.  Autoon sai virran, kun 

työnsi sokkanaulan virta-avai-

men paikalle ja prikalla käänsi.  

Auto lähti vaivattomasti käyntiin.  

Niinpä ”lainasimme” Pelon Pekan 

kanssa isänsä Skodan ja lähdim-

me poikaporukalla kohti Oulaisia 

Haapaveden kautta.  Oli syystal-

vi, joten luntakin oli jo tien pen-

koilla.  Auto rupesi Haapaveden 

jälkeen ”keittämään”.  Tutkimme 

asiaa, mutta kokemattomina em-

me vikaa keksineet.  No laitoim-

me lunta jäähdyttäjän korkista 

sisään ja jatkoimme kotvan mat-

kaa.  Jälleen jäähdyttäjän täyttö 

ja matkaan.  Näin pysähdellen 

pääsimme vihdoin lauantai-ilta-

na yhdeksän jälkeen Oulaisiin.

Menimme paikalliselle huol-

tamolle, jossa selvisi vikakin.  

Kampiakselin päästä oli laturin 

hihnan urapyörä irronnut ak-

selistaan.  Saimme korjaamon 

osoitteen, jossa avulias ammat-

tilainen lupasi hitsata urapyörän 

paikalleen akselin päähän.  Näin 

saimme auton korjattua ja viikon-

loppu oli pelastettu.  Jäljestäpäin 

kävi käry.  Aake Pelo oli ruvennut 

ihmettelemään sitä, että tuulet-

tajan hihnoja kuluu normaalia 

tiheämpään.  Asiaa tutkittaes-

sa selvisi, että hitsauttamamme 

urapyörä olikin hitsattu hieman 

vinoon.  Tämä kulutti luonnol-

lisesti tuulettajan hihnoja. Näin 

paljastui auton ”lainauksemme”.

Aina ei Suomalaisen Oton au-

totkaan olleet vapaana.  Niinpä 

vuokrasimme autoja muiltakin 

autovuokraamoilta.  Muistan 

ainakin Fiat 1800 –merkkisen 

auton, joka vuokrattiin Haapa-

järveltä.  Oli iso ja ”loihakka” 

menopeli.  Tämän auton palaut-

tamiseen liittyy surullinen tapa-

us.  Pyysin rautaosastolta työka-

veriani, Sikalan Paulia, avukseni 

palauttamaan auto Haapajär-

velle.  Isäni lainasi volkkarin ja 

niin lähdimme.  Paluumatkalla 

Pauli halusi ajaa volkkaria.  Hän 

oli kokematon, joten soraises-

sa Korpirannan kurvissa auto 

karkasi käsistä.  Volkkari meni 

kyljelleen ja oikea sivu ruttaan-

tui.  Tuli korjaamoreissu.  Kave-

ri maksoi kulut, ei siinä mitään.  

Isälläni oli suunnitelmissa lähteä 

omalla kesälomallaan Lappiin, 

joten tämä romuttunut loma sai 

isäni raivoihinsa.  En ole ennen 

enkä jälkeen nähnyt sellaista im-

pulsiivista kohtausta.  Kerrottua-

ni tapauksen, hän heitti avatun 

limsapullon rautaosaston kont-

torikopin lattiaan ja kirosi niin 

perusteellisesti.

Muita autoja vuokrasimme 

myös Haapavedeltä Skoda Oc-

tavian ja Raudaskylältä Simca 

1000:n. Nämä jäivät yksittäista-

pauksiksi, sillä yhteistyökump-

panimme oli pääasiassa Suo-

malaisen Otto.  Otolta sai myös 

yleensä lauantai-iltaisin ”Koskis-

pullon”, kun omat eväät olivat jo 

päässeet loppumaan.

Taksillakin matkaan

Vuokra-autoilun lisäksi käytim-

me myös Nivalan takseja run-

saasti.  Villellä ja Vallella tuntui 

olevan rahaa.  Itselläni ei sitä 

juuri ollut ja joskus ihmettelin, 

mistä kaverit saivat rahoituksen 

huvielämäämme.  Palkat meillä 

olivat suunnilleen samansuurui-

sia.  Rahaa kuitenkin oli ja sitä 

pantiin palamaan.

Meillä oli vakiotaksina Par-

viaisen Kaukon renkinä ajanut 

Pääkön Mauri.  Hänellä oli alla 

Mercedes-Bents 190D aluksi vih-

reä ja myöhemmin sininen mer-

su.  Muut taksimiehet eivät oikein 

hyväksyneet, kun emme ottaneet 

vuorossa olevaa autoa vaan kär-

timme aina Pääkön Maurin kus-

kiksemme.  Hän oli hiukan meitä 

vanhempi, lähes samoja ikiä, jo-

ten hän sopeutui porukkaamme 

mainiosti.  Kerran Reisjärven 

Kalakankaan Nuorisoseuran ta-

lolla ollessamme Ville innostui 

tanssitauolla kuskiksi tarkoi-

tuksenamme käväistä kirkolla.  

Villellä ei ajokokemusta ollut.  

Hän karautti soratieltä ojaan,  

Mersun keula vaurioitui ja Ville 

joutui myöhemmin korvaamaan 

korjauksen.

Ympäri maakuntaa

Kuljimme näillä systeemeillä 

maakunnan tanssit.  Tutuiksi 

tulivat ainakin seuraavat tanssi-

paikat Nivalan lisäksi:  Oulaisten 

Huiman lava, Oulaisten nuoriso-

seuran talo, Oulaisten Piipsjärven 

Nuorisoseuran talo, Matkanivan 

ja Matkaselän talot Haapavedellä, 

Lumimetsä ja Metsäkylä Vihan-

nissa, Sievin Järvikylä, Haapajär-

ven Kiilojen Kasino, Kärsämäen 

Kataja, Kalajan ja Kalakankaan 

talot Reisjärvellä, Merijärvi, Py-

häsalmen Suurlava, Lampin Lava 

Toholammilla, Lestijärven lava, 

Kalajoki, Kokkola, ym. kaikkia 

ei muistakaan.  Joka ikinen vii-

konpäivä piti löytää jostain maa-

kunnan alueelta tanssipaikka.  Se 

oli menoa.

Ajoimme myös muilla Nivalan 

takseilla satunnaisesti.  Kuskeina 

olivat ainakin Tuomaalan Niilo, 

jolla oli siihen aikaan amerikan 

rauta Plymouth Valiant.  Samoin 

”Pitkä-Lassi”, jolla oli Dodge.  

Joskus oli kyydissä myös Saaren 

Veikko.  Tähän aikaan pantiin 

merkille, että mersu oli talvi-

sin kaikkein lämpimin.  Ame-

rikanraudoissa paleltui varpaat 

takapenkillä.

syysterveisin Olli Jaakola
olli.jaakola@pp.inet.fi 

Poikamieselämää 1960-luvun lopulla

Vasemmalta Eero Haaraniemi, Vilho Isoahde, Seppo Kopsa, Olli Jaakola ja Ahti Junttila.

Mangnus Minerals Oy on jättä-

nyt valtaushakemuksen Mako-

laan. Makolassa on aikoinaan 

toiminut kaivos, joka on ollut 

suljettuna vuosikymmeniä. Val-

tauksen hakija otaksuu alueella 

olevan kupari- ja nikkelipitoisia 

malmeja.

Valtausalueen pinta-ala on 

noin 95,5 hehtaaria, josta valtion 

metsämaata on noin 41,5 hehtaa-

ria ja yksityisten omistamaa met-

sämaata noin 54 hehtaaria.

Valtausalue sijaitsee Järviky-

lällä. Alueesta muutama kilomet-

ri koilliseen sijaitsee toiminnassa 

oleva Hituran kaivos.

Kauppa- ja teollisuusminis-

teriö on pyytänyt valtaushake-

muksesta lausuntoa Nivalan 

kaupunginhallitukselta. Kau-

punginhallitus antoi lausunnon, 

että sillä ei ole lisättävää aiemmin 

annettuun esteettömyystodistuk-

seen. Alueella ei ole asemakaavaa 

tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, 

eikä sinne ole rakenteilla uudisra-

kennuksia. Kunnan rakennusval-

vontaviranomaiselle ei myöskään 

ole jätetty vireille kyseistä aluet-

ta koskevia rakennuslupahake-

muksia. Alueen maankäytössä 

ei ole tapahtunut esteettömyys-

todistuksen antamisen jälkeen 

muitakaan sellaisia olennaisia 

muutoksia, jotka vaikuttaisivat 

valtauksen esteellisyyteen.

Kaupunginhallitus pyytää kui-

tenkin Kauppa- ja teollisuusmi-

nisteriötä huomioimaan valtaus-

alueen rajojen tarkastelussa, että 

kyseisen valtausalueen koillis-

puoleiselle sivulle on jätetty Hi-

tura Mining Oy:n rikastushiek-

ka-alueen laajentamista koskeva 

kaivospiirin laajentamista koske-

va hakemus.

Makolaan valtaushakemus
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

1. Aimo Tukiainen.

2. AB-ryhmään.

3. Lubenter approbatur.

4. Hongkong(1000    

neliökilometriä).

5. Nicholas Ray.

Maanantai: Jauhelihakastike, 

spagetti, tuoresalaatti.

Tiistai: Perunasose-kirjolohilaa-

tikko, punajuuri-omenasalaatti.

Keskiviikko: Nakkikastike, 

perunat, kaalisalaatti.

Torstai: Kaalilaatikko, 

puolukka.

Perjantai: Riisi-ohrapuuro, 

puolukka-vadelmakeitto, 

leikkele, ruispalat.

Lokakuun säätilastoja

Nivalassa

Koulukuraattori, matemaattisten 

aineiden lehtori, sairaanhoitaja, 

sosiaalityöntekijä, kauneuskon-

sultti, myyntiedustaja, myynti-

neuvottelija, pintakäsittelijä, kai-

vinkoneenkuljettaja, ylipalomies.

Työvoimakoulutus

Yrittäjän ammattitutkinto, ko-

ne- ja metallialan perustut-

kinto-koneistus,levytekniikan 

ammattitutkinto, hitsaajan am-

mattitutkinto, puualan perus-

tutkinto, puusepänalan am-

mattitutkinto / puutuotteiden 

valmistus, puusepänalan ammat-

titutkinto CNC / CAD / CAM, 

metallialan valmentava jakso 

- metallin perustiedot ja taidot, 

metalli- ja rakennusalan ammat-

titaitokartoitus, kone- ja metal-

lialan perustutkinto, levyseppä-

hitsaaja, tulityökorttikoulutus, 

hitsaajan pätevöitymiskoulutus, 

työturvallisuuskorttikoulutus, 

koneistajan ammattitutkinto - 

CNC koneistus, sosiaali- ja ter-

veysalan perustutkinnon osa, 

mekaanisen puuteollisuuden 

CNC -koneiden käyttäjä- sekä 

pintakäsittelykoulutus.

La 3.11.Pyhäinpäivä klo 10 mes-

su kirkossa, saarna ja lit. Vilja-

nen, kanttori Katajala, avustaa 

Nivalan Sekakuoro joht. O Mi-

hailova. Jumalanpalveluksessa 

luetaan vuoden aikana kuollei-

den seurakunnan jäsenten nimet 

ja Nivalaan haudattujen muiden 

seurakuntien jäsenten nimet se-

kä sytytetään kynttilät heidän 

muistolleen. Kolehti:  Diakonia-

työlle Kalajoen rovastikunnassa. 

Kirkkokahvit seurakuntakodissa.  

Klo 18 ehtoollispalvelus kirkossa 

(P Sippola, P-O Moberg, P Pelo, 

Viljanen). Klo 20 seurat jatkuvat 

Nivalan ry:llä (E Kautto).

Su  4.11. 23. sunn. helluntaista klo 

10 sanajumalanpalvelus kirkossa, 

saarna P Sippola, lit. Olli, kant-

tori Ylikoski, avustaa S Koskela, 

sello, S Koskela, viulu.  Kolehti: 

Nivalan Rauhanyhdistykselle. 

Klo 12.30 seurat jatkuvat ry:llä ( 

S Kaariniemi, P Tahkola, P Sip-

pola). Kolehti toimintakuluihin.  

Klo 18.30 seurat jatkuvat ry:llä (S 

Kaariniemi, P Tahkola).

Ma 5.11.klo 11 näkövammaisten 

kerho seurakuntakodissa. Klo 

18.30 Siionin virsiseurat Kalajo-

en seurakuntakodissa, lähtö klo 

17.30 seuratuvalta.

Ti 6.11. klo 11 kyläkammari 

Maliskylän Liittolassa, vieraana 

jalkahoitaja Heidi Orasaari. Klo 

13 päiväveisuut seuratuvalla, 

peruttu!

Ke 7.11. klo 18 virsipiiri seura-

kuntakodissa (Katajala).

To 8.11. klo 17 lapsikuoron har-

joitukset seurakuntakodissa (Ka-

tajala). Klo 18.30 ystäväkerhon

askarteluilta Nivalan ry:llä. Klo 

19 opistomyyjäiset ja seurat Vilho 

ja Liisa Linnalla (M Launonen).

Pe 9.11. klo 18 rippikoulun ko-

dinilta Nivalan ry:llä. Klo 18 

raamattupiiri seurakuntakodis-

sa (Olli).

La 10.11. klo 9-13 Uusheräyk-

sen lähetysmyyjäiset lähetyksen 

kirppputorilla Kanttorilassa, tar-

jolla leivonnaisia, laatikoita ym. 

käsitöitä ja arvontaa. Klo 11 Raa-

hen ry:n myyjäiset Nivalan ry:llä. 

Klo 18.30 seurat ja iltakylä Niva-

lan ry:llä, Raahen  puhuja.

Su 11.11. 24. sunn. helluntaista, 

Isänpäivä klo 10  sanajumalan-

palvelus kirkossa, saarna ja lit.

Junttila, kanttori Ylikoski, avus-

taa H Halmetoja, laulu. Kolehti: 

Yhteiselle diakoniatyölle  Oulun 

hiippakunnassa, Kirkkohalli-

tus. Klo 11-14 Isänpäivälounas 

seurakuntakodissa.  Tarjolla 

possun juhlarulla lisukkeineen, 

jälkiruokana puolukkakiisseli 

kermavaahdolla. Hinta 8 € ai-

kuiset, alle 7v. ilmaiseksi. Tuotto 

Kirkon Ulkomaanavun kautta 

lasten elinolosuhteiden paran-

tamiseen Afrikassa, erityisesti 

Ruandassa.

Klo 18.30 Isänpäiväseurat Ni-

valan ry:llä (T  Timlin, H Ohta-

maa). Klo 19 seurat seuratuvalla, 

(V Tuomi, H Junttila). 

Pyhäkoulutyö

Su 4.11. klo 12 Seurakuntakodil-

la pyhäkoulu,  To 8.11. klo 18.30 

Pyhäkoulunopettajien kokous 

seurakuntakodilla.

Varhaisnuorisotyö   

Tyttö-poikakerho torstaisin  

17–18 Karvoskylällä Kylätalolla 

( Huom! muuttunut aika )

Tyttökerho maanantaisin  16.30 

–17.30 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 sählykerho torstaisin  4–

6 luokkalaisille  16–17 Tuiskulas-

sa.Tyttöjen voimistelukerho 1–6 

luokkalaisille perjantaisin 16–17 

Tuiskulassa. Tyttöjen palloiluker-

ho perjantaisin 3–6 luokkalaisille 

16.30–17.30 Tuiskulassa. Tyttöjen 

ja poikien  puuhakerho 1–4 luok-

kalaisille torstaisin 16.30–17.30 

Kyösti Kallion koululla luokassa 

1 A. Musiikkikerho  4–6 luokka-

laisille   torstaisin   16–17 Niva 

Kaijan koulun musiikkiluokassa

Lisätietoja  Mauri Autio p.040 

539 1462

Nuorisotyö

Ti. 6.11 klo 18-19 Raamis Nuo-

risotiloissa.Ti. 6.11 klo 19-20.30 

Teema-ilta Nuorisotiloissa.

Pe. 9.11 klo 19-22 Avoimet Ovet 

Nuorisotiloissa. Maata Näkyvissä 

–festarit Turussa 16-18.11. Hinta 

n. 60€ (sis. matkat, majoitus, ruo-

at, ohjelma). Ilmoittaudu 31.10. 

mennessä Reettalle p. 040-532 

5578.

Rippikoulutyö

Su. 4.11 kirkossa kolehdin kan-

tavat Tapio Järvi, Antti Liima-

tainen, Arttu Liimatainen, Roni 

Nuolioja

Ole paikalla Kirkon Sakastissa 

viimeistään klo 9.45, jolloin saat 

ohjeet kolehdin kannosta.

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

Su 18.11.2007 klo 19 runo- ja 

musiikki-ilta seurakuntakodis-

sa, Nivalan kansanmusiikkiyh-

tye joht. H Haavisto, L Rentola, 

H  Saarikoski ja E Koponen, lau-

sunta, R Hannula, S Rajaniemi, S 

Ojalehto ja T 

Sikala, laulu. Kahvitarjoilu, vapaa 

pääsy, kolehti urkurahastoon.

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.

Kastettu

Sara Susanna Kantola, Janika 

Iida Tuulia Tervola

Kuollut

Heikki Juhani Jatkola  70 v.

Heikki Antero  Parviainen 65 v.

 Kirkolliset tapahtumat

Sunnuntai: Stroganoff , perunat, 

perunasalaatti, luumukiisseli.

Maanantai: Jauhelihakasti-

ke, perunat, porkkanaraaste, 

mustikkakiisseli.

Tiistai: Uunikala currykastik-

keessa, muusi, punajuuri-rae-

juustosalaatti, vadelmakiisseli.

Keskiviikko: Herkkuvuoka, 

puolukka, viili.

 

Torstai: Lihapullat, perunat, 

kastike, kiinankaali-per-

sikka-tomaattisalaatti, 

appelsiinikiisseli.

Perjantai: Sianliha-purjoperu-

naviipalelaatikko, punajuuri, 

huituvelli.

Lauantai: Kirjolohikeitto, juus-

to, mansikkakiisseli.

Sunnuntai: Palapaisti, perunat, 

kruunusekoitus, italiansalaatti, 

puolukkarahka.

Lähetä kannanottosi, mieli-

piteesi ja havaintosi kätevästi 

tekstiviestillä.

Puhelinnumero on

044-945 3763
Tj tekee itsestään vaan hölmön 

ku kyttää työntekijöitä jopa kes-

kellä yötä! huonosti mensty-

vän fi rman ekaoireet, ei mitään 

luottamusta.

Palvelut eivät ainakaan parane 

kun ambulanssinkuljettajat vaih-

tuvat. T. Tyytyväinen asiakas.

Jäähallin ja uimahallin välinen 

sola meleko sotkunen paikka.

Koulukiusaus ja työpaikkakiusa-

us voivat aih. elinikäsen vamman 

ei esim. pysty työhön ja tulee yht.

kunnalle kalliiksi. Se on tosi raa-

kaa pahoinpitelyyn verrattavaa. 

Miettikää ja lopettakaa toisten 

kiusaus ja arvo kaikille.

Valoa kansalle joka pimey-

dessä vaeltaa. Nimimerkillä 

sumuvalot.

Sitä ihmettelen, kun nuorisolla 

on sylkyä paljon enemmän kuin 

muilla, sitä pitää sylkiä kaikki 

paikat täyteen.

Leviksiä löytyy ainakin oulusta 

rintamäen urheiluliikkeestä.nim. 

itse sieltä hakenut.

Ihanaa kun tulee joulu, eikö kau-

pat vois jo alottaa ja jouluvalot 

sytyttää niin pääsis tästä pimey-

denajasta yli kevääseen. Nim. yks 

pimeästä masentuva.

Löytyykö Nivalan kaupoista len-

täjän lakkeja?

Kerran vuosia sitten tuli haapape-

rän koulun kohdalla koulutyttö-

jä vastaan, posket niin pullollaan 

kuin ikinä ilmaa niihin mahtui. 

Ihmettelin moista, tytöt meinaa 

kohdalla, että meissä on siko-

tauti. Todella huvittava ja mie-

lenkiintoinen kokemus, arvelin 

että eikös vain ja sikatauti teissä 

on. Kuten tiedämme haapaperän 

koulukkaathan ovat mukavia.

Nivalan kaupungin veleka hir-

viästi kasvanut, mukava siirtää ne 

liitoksessa haapajärvisille ja rei-

sikkäille hoidettaviksi ja pannaan 

reporahat kiven koloon oottaan 

kun suuruudenhulluus ja suu-

rekonomia on tässä maassa ohi. 

Hajuaa se eu:kin joskus.

Virsi 415. Hyviä neuvoja 

esimiehille!

Mix Nivalan kadut ain täyn ros-

kia? Oli kesä tai talvi! Ja surkee-

kuntoiset muutenki! No Pirt-

tikujalle sentään tie uusittiin! 

Mikskähän???

Paljon samoja piirteitä kahdella 

asialla: Sotilasjuntta värvää lapsi-

sotilaita ja vanhemmat manipu-

loivat lapsia omien tavoitteiden 

toteuttamiseen, kuten kuntalii-

toksen vastustamiseen. Mietti-

kää! t. juntta.
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Kotikeskukseen on saatu kolme 

uutta nostolaitetta helpottamaan 

potilassiirtoja tapauksissa, joissa 

asiakas ei itse pysty nousemaan ja 

siirtymään joko sänkyyn, pyörä-

tuoliin tai tuoliin. Kattoon asen-

nettujen kiskojen puitteissa nos-

tettavaa henkilöä voi liikutella eri 

paikkoihin.

Aiemmin käytössä ollut rul-

lilla lattialla liikuteltava nosturi 

vie suurikokoisena paljon tilaa 

huoneissa, sen jalat ovat tiellä 

asiakasta autettaessa ja muuten-

kin se on hankalampi käyttää 

nyt saatuihin kattonostureihin 

verrattuna. Laitteiden myyjä 

asensi ne käyttökuntoon yhdes-

sä päivässä.

Uudet nostolaitteet ovat pieni-

kokoisia ja ne liikkuvat kattoon 

kiinnitettyjen kiskojen avulla. 

Nostovoimaa yhdessä laitteessa 

on 170 kilolle. Kaksi kattonosturia 

on kaupungin hankkimia, mutta 

yksi on saatu yksityislahjoituk-

sena. Arvokkaan nosturin lisäk-

si lahjoituksella hankittiin vielä 

uudenaikainen suihkutuoli.

Lahjoituksen vastaanoton 

kunniaksi Rantakodissa juotiin 

täytekakku- ja voileipäkakku-

kahvit viime keskiviikkona.

Hoitajien mielestä uusi nos-

tolaite on kätevä ja asiakkaalle 

miellyttävä. Käsin nostaminen 

on hoitajille raskasta eikä asiak-

kaille mukavaa, koska kiinni on 

tartuttava lujasti ja esimerkiksi 

kainaloihin sattuu herkästi.

"Toivon, että
perinne jatkuu"

Lahjoituksen teki Kotikeskuk-

sessa pitkään asuneen ja jo 

edesmenneen Hanna Keskisen 

poika Timo Keskinen. Ylioppi-

laaksi  kirjoittamisen  jälkeen 

agronomiksi opiskelu ja työ-

paikat ovat olleet muualla Suo-

messa, mutta hän vieraili usein 

Kotikeskuksessa äitinsä luona, ja 

halusi kiitokseksi äidin hoidos-

ta antaa lahjoituksen. Nykyään 

Timo Keskinen asuu perheensä 

kanssa Kälviällä.

– Äitini on käyttänyt Han-

gasmaan Reijon lahjoittamaa il-

matyyny-erikoispatjaa seitsemän 

vuoden ajan. Ajattelin panna hy-

vän kiertämään ja toivon, että tä-

mä perinne jatkuu, hän mietti.

– Hoitohenkilökunta sekä 

lahjoitustilaisuudessa mukana 

ollut laitoshoidon johtaja Riit-

ta-Liisa Kujala olivat kiitollisia 

lahjoituksesta.

– - Se on arvokas lahjoitus 

ja kalliskin se on. Se on asukkail-

lemme hyvä, mutta täytyy ajatel-

la myös sitä puolta, että paljon-

ko maksaa, jos hoitaja loukkaa 

käsivoimin nostaessaan selkän-

sä tai olkapäänsä ja jää viikon 

sairauslomalle. Tai voi olla, että 

hän ei pysty palaamaan työhön 

ollenkaan. Tulevaisuudessa on 

muutenkin miettimistä, mistä 

hoitajia saadaan riittävästi alal-

le, Riitta-Liisa Kujala pohti lah-

joitusta kiittäessään.

Potilassiirtojen 
oltava turvallisia

Potilassiirtojen on oltava turval-

lisia niin työntekijöille kuin au-

tettavillekin. Työturvallisuuslaki 

edellyttää, että työnantaja huo-

lehtii työntekijöidensä tervey-

destä ja turvallisuudesta työstä. 

Potilassiirtojen osalta lain velvoi-

tetta täsmentää valtioneuvoston 

päätös käsin tehtävistä nostois-

ta ja siirroista työssä. Nuorten 

työntekijöiden suojelemiseksi 

on vielä erityisiä suosituksia. Ter-

veydenhuoltoalan töihin kuuluu 

potilaiden siirtoja ja liikkumisen 

avustamista. Tässä menetelmäs-

sä siirroksi katsotaan kaikki po-

tilaan siirtymisen tai liikkumisen 

avustaminen, jossa tarvitaan kä-

sin avustamista ja/tai avustettua 

siirtovälineiden käyttöä. Myös 

potilaan nostaminen käsin tai 

mekaanisen nostimen avulla 

luetaan kuuluvaksi siirtoihin. 

Potilaan liikkumisen turvalli-

suuden varmistamista ei katsota 

potilassiirroksi.

Potilassiirtojen fyysisen kuor-

mittavuuden luokitellaan ole-

van kunnossa, jos hoitaja kokee 

potilassiirtojen olevan kevyitä 

tai melko kevyitä, osittain kun-

nossa, jos siirrot ovat fyysisesti 

keskiraskaita tai melko raskaita, 

mutta kunnossa ne eivät ole, jos 

potilassiirrot ovat fyysisesti hyvin 

raskaita.

Potilassiirtojen toistuvuutta 

arvioidaan niiden siirtojen osal-

ta, joissa hoitajan tarvitsema 

lihasvoima ylittää 15 kilon siir-

tämiseen tarvittavan voiman. 

Käytännössä tämä ylittyy lähes 

aina, kun aikuinen potilas tar-

vitsee runsaasti apua. Kunnossa 

toistuvuus on, jos lihasvoimin 

tehtäviä potilassiirtoja on työ-

vuoron aikana alle kuusi kertaa, 

osittain kunnossa, jos niitä on al-

le 12 kertaa tai vain harvoin yli 12 

kertaa. Kunnossa asia ei ole, jos 

lihasvoimin tehtäviä potilassiir-

toja on yli 12 kertaa työvuorossa. 

Kaikki koskevat yli 15 kilon pai-

noista tehtävää.

Arvokas yksityislahjoitus Rantakodille

Lahjoituksen tehnyt Timo Keskinen sanoi nostotapahtuman ollevan miellyttävä ja turvallisen 

tuntuinen.

Nostoliina asennetaan sängyssä hoidettavan alle, se kiinnitetään 

nostolaitteeseen, joka nostaa ja siirtää henkilön esimerkiksi 

pyörätuoliin. Auttamassa Terttu Alasalmi ja Oivi Pelo sekä 

laitoshoidon johtaja Riitta-Liisa Kujala. Tytär Maria Keskinen halusi kokeilla laitetta useammankin 

kerran.

Nivalan, Haapajärven ja Reisjär-

ven valtuustojen puheenjohtajat 

kertoivat yhteisessä tiedotusti-

laisuudessa kuntien yhdistymis-

hankkeen etenemisestä, heti kun 

ohjausryhmien kokoontuminen 

oli päättynyt.

Nivalan valtuuston puheen-

johtaja Veikko Linna sanoi, että 

selvitys on vasta raakakopio, mut-

ta 29.11. mennessä ohjausryhmi-

en sorvaamat yksityiskohdat pi-

täisivät olla valmiina päätöksien 

pohjaksi. Veikko Linna kertoi 

myös, että ohjausryhmien pu-

heenvuorot ovat olleet rakentavia 

ja maltillisia, mutta peruspalve-

lusopimus Kallio mietityttää. 

- Kallio elää kuitenkin omaa 

elämäänsä ja Nivala liittyy siihen 

joka tapauksessa ensi vuoden 

alussa, Linna sanoi.

Haapajärven valtuuston pu-

heenjohtaja Veikko Ekman 

mietti, että kun Haapajärvellä 

on toimiva ja uusi terveyskeskus, 

miten sen yhdistäminen Kallioon 

onnistuu. 

- Kuherruskuukausi ei ole vielä 

ohi. Tulen lähiaikoina kertomaan 

avoimesti valtuutettujen kantoja. 

Ei tiedetä, olemmeko oikeassa ju-

nassa vai ei, hän sanoi.

Reisjärven valtuuston pu-

heenjohtaja Ilkka Niskanen sa-

noi, että kuntalaisia mietityttää, 

miten palvelut järjestetään, kun 

tulee lisää ihmisiä ja alue laajenee 

reilusti.

Veikko Ekman piti aikataulua 

tiukkana, mutta yhdistymishank-

keen koordinaattori Esa Jussila 

piti sitä riittävänä.

- Koska virkamiehet ovat kes-

kenään tuttuja ja liikutaan tutul-

la maaperällä. Aikataulussa py-

sytään eikä lisäaika toisi mitään 

uutta, kertoi yhdistymishank-

keen koordinaattori Esa Jussila.

Liitoskuntien yhdistymishanke
etenee aikataulun mukaan

Valtuustojen puheenjohtajat Reisjärven Ilkka Niskanen, 

Haapajärven Veikko Ekman ja Nivalan Veikko Linna 

suunnittelevat yhteistyötä.
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Nivalan naisyrittäjien järjestämät 

messut olivat huippumenestys 

sekä kävijämäärän että näytteil-

leasettajien tarjonnan suhteen. 

Yleisöä myös riitti koko päiväk-

si ja eritoten muotinäytösten 

aikana väkeä oli vieri vieressä 

yli puolen salin. Messuvierai-

den joukossa oli myös paljon 

naapurikuntalaisia.

Muotinäytöksessä tuli oivalli-

sesti esille se, että Nivalasta kyllä 

löytyy runsaasti tarjontaa jokai-

sen makuun. 

Messuille osallistuneet yrittä-

jät olivat nähneet suuren vaivan 

jo messujen organisoinnissa ja 

järjestelytöissä. Omien osasto-

jen rakentaminen on myös suu-

ri työ, mutta messuilla saikin 

sitten oman yrityksensä tuottei-

ta ja toimintaa esitellä suurelle 

yleisömäärälle. 

Kauppakin kävi mukavasti ja 

hyvät palkinnot houkuttelivat 

yleisöä täyttämään sadoittain, jos 

ei tuhansittain, arpalippuja.

Nivalan Viikkoon ei 
toivota urheilua
Nivalan Viikon arpajaislaatik-

koon tuli sadoittain vastauksia. 

Arpalapussa kysyttiin: "Täytyy-

kö Nivalan Viikossa olla urhei-

lujuttuja". Ylivoimainen enem-

mistö vastaajista oli ruksannut 

tai kirjoittanut "Ei" -vastauksen. 

Sivuhuomautuksina oli mm. et-

tä "urheilujuttuja on joka paikka 

täynnä", "katson tulokset netistä", 

"lasten tulokset ok",  "urheilujutut 

Kalajokilaaksosta tuoreina" jne.

Arvonnan palkintona oli Ni-

valan Yrittäjien 50 euron lahja-

kortti, millä voi ostaa useimmista 

nivalalaisista yrityksistä. 

Onnettarena toimi Leena Su-

simaa Pikku-Akasta. Voittaja on 

Kyösti Ainasoja, Kalliontie 31 B 

15. Lahjakortin voi noutaa Niva-

lan Viikon toimituksesta.

Messut onnistuivat hienosti

Yrittäjät olivat nähneet paljon vaivaa messuosastojensa 

rakentamisessa. Tässä Hämekosken Pukimon tyylikäs osasto. Muotinäytös oli toteutettu hienosti ja sitä seurasi suuri väkijoukko vieri vieressä.

Vaikka kävijöitä oli paljon, Tuiskulan tilat riittivät hyvin. Messuihin saattoi tutustua myös vaunuissa 

nukkuvan vauvan kanssa.

Kahvilasta sai kahvin ja virvokkeiden lisäksi mainiota hirvisoppaa ja maukkaita voileipiä. 

Nivalan Optiikan osastolla oli tungosta, kun messuvieraat halusivat kokeilla kehysmalleja. 

Esittelemässä Berith Strack-Anttila.

Messuvieraita oli erikoisen paljon ja heitä riitti koko messujen aukioloajaksi.
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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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Kiinteistö Oy Nivalan Vuok-

rakodit peruskorjauttaa lisää 

nykyajan vaatimukset täyttäviä 

vuokra- asuntoja. Kalamiehenpo-

lulla rakennustyöt ovat jo hyvässä 

vauhdissa ja viime keskiviikkona 

allekirjoitettiin urakkasopimuk-

set Tarhinpuhto 4:n peruskorjaa-

misesta. Senkin rakentaminen al-

kaa välittömästi ja asunnot ovat 

valmiina ja muuttokunnossa elo-

kuun lopussa 2008.

Tarhinpuhto 4:ssa on kolme 

vuokrarivitaloa, joissa on huo-

neistoja 12 kappaletta ja asunto-

alaa 844 neliömetriä sekä lisäksi 

huoneistovarastot.

Peruskorjaus ja muutostyö on 

laaja ja niinpä korjauksen han-

kinta-arvo tulee olemaan noin 1,1 

miljoonaa euroa. Se rahoitetaan 

pääosin valtion asuntorahaston 

myöntämällä korkotukilainalla.

Urakan sisältö

Nykyisellään talossa on 12 huo-

neistoa ja jokaisessa huoneistossa 

on oma sauna. 

Nyt kohteessa tehdään perus-

teellinen peruskorjaus. Kaikki si-

säpinnat ja huoneistojen sisäiset 

väliseinät puretaan. Sisäpinnat 

uusitaan höyrysuluista lähtien 

kokonaan.

Vanha Minerit-vesikatto 

puretaan ja rakennetaan uusi 

profi ilipeltikatto.

Osassa asuntoja on todet-

tu sisäilman suhteen ongelmia. 

Suunnitteluvaiheessa on tarkoin 

tutkittu ongelmien aiheuttajia.  

Kohteessa on tehty kuntoselvityk-

sen lisäksi 13 erilaista tutkimusta. 

Kaikista asunnoista näytteitä ei 

ole otettu, mutta peruskorjaus 

toteutetaan näiden tutkimusten 

perusteella joka asunnossa yhtä 

perusteellisena.

Ongelmien suurimpana syynä 

on todettu olevan ulko- ja par-

vekeovien kynnyspeltien  puut-

tuminen. Peltien puuttuminen 

on aiheuttanut sen, että ulko-

seinärakenteisiin ovien alle on 

päässyt pitkän aikaa kosteutta. 

Kosteus on aiheuttanut laho- ja 

homevaurioita rakenteissa. Näis-

tä vauriokohdista on päässyt si-

säilmaan ongelmia aiheuttaneita 

mikrobeja. Tämän peruskorjauk-

sen yhteydessä poistetaan kaik-

ki vaurioituneet rakenteet ja ra-

kennetaan uudelleen määräysten 

mukaisena.

Ongelmaa on aiheuttanut 

myös se, että talojen sisäpinnan 

höyrysulku ei ole ollut tiivis. 

Tämä on aiheuttanut kylmä-

vuotoja ja myöskin päästänyt 

rakenteiden läpi epäpuhtauksia 

huoneilmaan.

Huoneistojen ilmastointi ei 

ole myöskään ollut täysin kun-

nossa. Painovoimainen ilmas-

tointi ei ole ollut riittävä. Myö-

hemmin asuntoihin on asennettu 

koneellisia huoneistokohtaisia 

poistopuhaltimia, jotka pahim-

millaan ovat voineet aiheuttanut 

lisää hallitsemattomia vuotoja si-

säilmaan, koska asennettuja kor-

vausilmasäleikköjä on joissain 

asunnoissa peitetty. 

Lattioiden alla olevassa täyte-

sorassa on todettu mikrobipi-

toisuuksia. Tampereen Yliopis-

ton teettämässä tutkimuksessa 

todetaan, että ”kosteus ja runsas 

mikrobikasvusto ei ole merkki 

alapohjalaatan kosteusvauriosta”. 

Näiden mikrobien pääsy huone-

ilmaan on kuitenkin estettävä tii-

vistämällä lattian ja seinän väliset 

saumat huolellisesti. 

Ulkoseinien alaosan rakenne 

on myös tämän hetken raken-

nusmääräysten vastainen, vaik-

ka se rakennusvaiheessa on ol-

lutkin hyväksyttävä. Ulkoseinän 

puurunko ja alajuoksu ulottuvat 

betonilattiapinnan alapuolelle. 

Lisäksi ulkopuolen maanpin-

ta on lähes samalla korkeudella 

kuin lattiat eli puurunko menee 

myös pihan pintarakenteiden 

alapuolelle. Tutkimuksissa on 

todettu näiden puurakenteiden 

olevan terveitä muualla paitsi 

ovien alla edellä mainitun pel-

tien puuttumisen johdosta. Tä-

män peruskorjauksen yhteydessä 

kuitenkin ”kengitetään” ulkosei-

nä kauttaaltaan eli lattian alapuo-

liset puurakenteet vaihdetaan 

kivirakenteisiksi. Lisäksi ulko-

puolen maanpintaa pudotetaan 

sokkelin vierustoilla n. 300 mm 

ja piha-alueiden kallistukset uu-

sitaan viettämään sadevesikai-

voihin. Salaojat ja routalevyt 

uusitaan sekä asennetaan uusi 

sadevesiviemäröinti.

Routavaurioituneet sisään-

käyntikatokset uusitaan ja teras-

sit rakennetaan uudelleen.

Asuntojen ilmastointi uu-

sitaan, asunnot varustetaan 

koneellisella huoneistokoh-

taisella ilmastoinnilla ja läm-

mön talteenottojärjestelmäl-

lä. Pesuhuoneisiin asennetaan 

lattialämmitykset.

Iso urakka

Rakennuttaja: Suunnitteluvai-

heen projektin johdon on hoita-

nut Pohjanmaan YH-Rakennut-

taja Oy / projektipäällikkö rak.

ins. Saara Ala-Luhtala.

Urakkasopimuksen allekir-

joittivat Vuokrakotien puolesta 

hallituksen puheenjohtaja Jar-

mo Kivimäki ja toimitusjohtaja 

Johanna Laitala ja urakoitsijoi-

den edustajat.

Urakoitsijat: rakennusurak-

ka rakennusliike Junttila & Vie-

rimaa Nivalasta, LVI-urakka 

Haapajärven Vesi ja Lämpö Ky, 

sähköurakka Päivärinnan Säh-

köliike Ky.

Suunnittelijat: arkkitehti-/

pääsuunnittelu Suunnittelutoi-

misto Hietala Oy, pääsuunnitteli-

jana rkm. Alpo Hietala, rakenne-

suunnittelu Suunnittelutoimisto 

Hietala Oy, suunnittelusta vas-

taavana ins. AMK Teppo Välimä-

ki. Sähkösuunnittelu Selkämaan 

Suunnittelu / Tiina Eskelinen. 

LVI-suunnittelu Ahoplan Oy / 

Pentti Ahola.

Valvonta: Työmaa-aikaisen 

projektijohdon hoitaa Pohjan-

maan YH-Rakennuttaja Oy / 

tekninen rakennuttaja Oiva Nyr-

hilä ja työmaavalvontaa ins. Juha 

Moilanen.

Tavallisina kuntalaisina ihmet-

telemme suuresti, mikä on la-

maannuttanut täysin Nivalan 

kunnan päättäjät, hallituksen ja 

valtuuston.

Ei minkäänlaista kritiikkiä 

Kärsämäki -kuntasekoilusta, 

Kallion sote-piiristä ja äkillisestä 

takinkäännöstä Haapajärvi-Reis-

järvi -seikkailuun. Eikö yhden-

kään päättäjän ajatus herännyt 

pohtimaan, mitä tässä ollaan 

tekemässä ja mitä mahdollisella 

liittymisellä saavutetaan. Mikä 

saa selväjärkisenä pidettyjen val-

tuutettujen muuttamaan kahdes-

sa kuukaudessa täysin kantansa.

Kesällä lehtitietojen ja gal-

luppien mukaan valtuutetut va-

kuuttivat, että Nivala säilyy itse-

näisenä seuraavatkin 140 vuotta. 

Oletteko tosiaan edes hetkeksi 

pysähtyneet miettimään, mitä 

tällä liitoksella saavutetaan, kun 

puolet kuntaa on jo myyty Kallio 

-liitokseen. Pakka on niin sekai-

sin, että kukaan kuntalainen ei 

pysy enää perässä, eikä kuntalai-

sille ole järjestetty minkäänlaista 

informaatiota.

Oletteko ajatelleet, että tässä 

kaupassa Nivala menettää säh-

köyhtiön lisäksi myös kaikki 

muut kuntalaisten rakentamat 

ja maksamat omat laitokset, ku-

ten vesihuollon, viemärilaitok-

sen, kaukolämmön. Siinä menee 

myös ns. Reporahat.

Valtuustossa tehtiin aloite, että 

kaupunginhallitus alkaisi valmis-

tella yhtiöjärjestyksien muutok-

sia, joilla kuntalaisille palautettai-

siin omat laitokset, jotka he ovat 

jo maksaneet. Millä oikeudella ja 

ilman minkäänlaisia perusteluja 

kaupunginjohtaja Marjakangas 

esittää lyhyesti ja tylysti, että 

aloite ei anna aihetta enempään. 

Marjakankaalle asia ei tietenkään 

merkitse mitään, koska hän on 

vain luultavasti läpikulkumat-

kalla Nivalassa lyhyen aikaa. 

Sen sijaan monet nivalalaiset sa-

toja vuosia täällä asuneet ovat it-

se olleet rakentamassa ja maksa-

massa näitä laitoksia. Tiedämme 

jo nyt, että ulkomaiset pääoma-

sijoittajat ostattelevat sähköyh-

tiöiden ohella myös kaatopaik-

koja, jätteenkuljetusta, vesi- ja 

viemärilaitoksia ja ennen kaikkea 

kaukolämpöyrityksiä.

Eikö Nivalassa löydy min-

käänlaista heräämistä. Haapa-

järvellä nuoret ovat huomanneet 

tilanteen järjettömyyden. He tu-

levaisuudessa vastaavat oman ko-

tikuntansa asioista, kun nykyiset 

päättäjät pian poistuvat. Heissä 

on parempaa itsetuntoa ja koti-

seuturakkautta kuin tämän het-

ken päättäjissä, joiden vihdoinkin 

tulisi herätä kysymään itseltään, 

mitä ollaan tekemässä ja mitä täl-

lä kaikella saavutetaan.

Pro Nivala

Minne menet, Nivalan kunta?

Lukijan ajatuksia  

Vuokra-asuntoja peruskorjataan lisää

Kiinteistö Oy Tarhinpuhto 4:n rivitalot korjataan perusteellisesti ja niihin tehdään tarvittavia 

muutostöitä. Ensi syksynä Nivalassa on tarjolla entistä enemmän nykyajan vaatimukset täyttäviä 

vuokra-asuntoja.

Suomalaiset kuluttajat etsivät uu-

sia autonrenkaita yhä useammin 

myös internetistä, jossa hintoja 

ja ominaisuuksia pystyy vertaile-

maan nopeasti ja helposti. Tänä 

syksynä perinteisten nastaren-

kaiden suosio on ylittänyt kitka-

renkaat ylivoimaisesti. 

Sääolosuhteet vaativat Suo-

messa renkaiden vaihtoa kak-

si kertaa vuodessa. Renkaiden 

tilaus ja vertailu verkossa on 

lisääntynyt selkeästi tänä vuon-

na. Vertailuportaali Vertaa.fi :n 

mukaan rengasvertailussa käy-

neiden määrä kasvoi huomat-

tavasti jo edellisenä renkaiden 

vaihtokautena huhtikuussa ja 

saavutti huippunsa tänä syksynä 

lokakuussa. 

Nastarenkaita etsitään nyt in-

ternetistä lähes kaksi kertaa niin 

paljon kuin kitkarenkaita. Kah-

desta talvirengasvaihtoehdosta 

nastarenkaat tehoavat paremmin 

jäiseen tiehen. Niiden jarrutus-

matka on kitkarenkaita lyhyempi 

ja ajoneuvon hallittavuus tehok-

kaampaa. Nastarengas on suo-

malaisten kuluttajien suosikki, 

sillä sitä pidetään kotimaisissa 

olosuhteissa turvallisempana, 

Vertaa.fi :stä arvellaan. 

Kitkarenkaat taas tehoavat lu-

misella tiellä hyvin, mutta jäisel-

lä tiellä auto voi helposti joutua 

sivuluisuun. Vaikka kitkaren-

kaat tuottavat vähemmän melua 

ja niitä voi periaatteessa käyttää 

ympäri vuoden, ne eivät sovellu 

kesäkäyttöön. 

Osoitteessa www.vertaa.fi  

kävijä voi hakea tuotteita ren-

gastyypin, leveyden, profi ilin ja 

vannekoon mukaan. Vertailluin 

tuote tällä hetkellä on Nokian 

renkaiden nastarengas, joka on 

kooltaan 65, 15 ja 195.

Talvirenkaat nousivat nettikaupan suosikkituotteeksi
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Viitottu puhe on luotu kuurou-

tuneiden ja huonokuuloisten 

kuulon ja huuliltaluvun tueksi. 

Joskus  viitotua puhetta käyte-

tään myös niiden kanssa, joilla 

on jokin puhehäiriö (dysfaatikot, 

kehitysvammaiset).

Vaikka viitottu puhe ei ole 

varsinainen kieli, noudattaa se 

kuitenkin suomenkielen lauseen 

rakennetta. Viittomat ovat pää-

osin samoja viitotussa puheessa 

ja viittomakielessä, mutta kielten 

rakenteen erilaisuudesta johtuen 

viitottua puhetta ja viittomakiel-

tä käyttävät kuurot henkilöt ei-

vät välttämättä ymmärrä toisi-

aan. Puhumisen aikana samaan 

aikaan viitotaan sanoja lähiten 

vastaavat viittomakieliset viitto-

mat, sidos- ja pikkusanat kuten 

ja, että, vaan on luettava huulilta, 

siksi onki tärkeää selkeät huulten 

liikkeet. Viitottu puhe on mah-

dollisimman konkreettista ja 

arkielämää lähellä olevaa vuo-

rovaikutusta. Aidossa kommu-

nikoinnissa tarvitaa myös ilmei-

tä ja eleitä tunteiden, kuten ilon, 

surun, vihan ilmaisemiseen. 

Viittotussa puheessa voi-

daan käyttää luonnollisia viit-

tomia esim. tule, mene hei, et 

saa. Osoittavia viittomia ovat 

eimerkiksi minä, sinä, tuo, liäksi 

on kuvailevia tai jäljitteleviä viit-

tomia sekä sormiaakkosia, joita 

käytetään ilmaisemaan puhutun 

tai kirjoitetun kielen kirjaimia 

visuaalisessa muodossa. Visu-

aalisuutensa vuoksi sanajärjes-

tys poikkeaa suomenkielestä. 

Sormiaakkosviestintä on huu-

liltaluvun tukimenetelmä, jossa 

käytetään viittomakielen sor-

miaakkosia. Huuliltaluvun hel-

pottamiseksi näytetään jokaisen 

sanan alkukirjain sormiaakkosil-

la. Jos sana on vaikeasti huulilta 

luettava, sormitetaan koko sana. 

Useimmiten sormiaakkosia käy-

tetään silloin, kun henkilöllä tai 

paikalla ei ole omaa viittomaa. 

Sormiaakkosviestintää käyttä-

vät huonokuuloiset ja aikuisena 

kuuroutuneet. Kansainväliset 

sormiaakkoset otettiin käyttöön 

yleisesti 1970-luvulla.

Innostuneita 
opiskelijoita 
Lukiolla

Viitotun puheen opiskeleminen 

kiinnostaa ihmisiä vuosi vuodel-

ta.  Kansalaisopisto on järjestänyt 

kursseja jo useiden vuosien ajan. 

Tämän syksyn alkeiskurssilla on 

aloittanut innostunut ja moti-

voitunut opiskeloiden ryhmä. 

Opettajana toimii Liisa Rytky 

Haapavedeltä. Hänellä on taka-

naan kolmenkymmenen vuoden 

kokemus viitotun puheen ja viit-

tomakielen opettajana. 

- Nopeasti edistyneitä opis-

kelijoita, kehuu hän oppilaitaan. 

Alkeiskurssilla opiskellaan yksin-

kertaisia ja helppoja jokapäiväi-

seen elämään liittyviä esineitä  ja 

asioita kuvailevia viittomia. Niis-

tä muodostetaan lauseita suo-

menkielen mukaisesti. Kerralla 

tulee noin kaksikymmentä uut-

taa viittomaa.

Henkilöviittomissa voidaan 

käytää esimerkisi etu- ja suku-

nimien alkukirjaimia tai jotain 

henkilön ominaisuutta kuvaile-

vaa viittomaa. -Mielellään henki-

lön myönteissävyistä pirrettä tai 

ominaisuutta, mainitsee opetta-

ja Liisa Rytky. Omia viittoma-

nimiä käytetään myös esimer-

kiksi paikkakuntien, valtioiden 

viittomissa.

Viittomakieli ei ole kansainvä-

linen, kuten usein virheellisesti 

luullaan. Joka maalla on omat 

viittomistonsa, jotka ovat sidok-

sissa kunkin maan tapoihin ja 

kulttuuriin. Kansainväliset yhte-

ydet ovat kuiutenkin viittomakie-

lisillä tavallista helpompia. 

Teksti ja kuvat Ritva Oja

Viittomakielen ja viitotun puheen opettaja on opettanut Nivalassa 

yli kymmenen vuoden ajan.

Opiskelijoiden mielestä viittomien omaksuminen ei ole kovin vaikeaa. Opiskelijat (vas.) Virve Närhi, 

Tarja Kesseli, Paula Vähäsöyrinki ja Taimi Tölli.

Viitottu puhe - toisenlainen tapa kommunikoida
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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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YSIKAKS' NIVALA RY

Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

Suloisia KANINPOIKASIA. 
Luovutetaan vk. 48 H. 20e. 
Lisätietoja iltaisin puh. 
0500-449372.

Hyvä jousella ja kiekkoleik-
kurilla oleva LAITOMA-AURA. 
Void. käyttää myös yksisiipi-
senä kyntöaurana. Hinta 300 
euroa. Puh. 040-515 5705.

2 istuttava SOHVA, nahka-
keinonahka 150 euroa. Puh. 
0400-387 851.

Kuivaa KOIVUHALKOA met-
risinä sekä klapina. Puh. 040-
555 3949.

SUKSIBOXI Mont Blanc, vä-
hän käytetty. Leveys 70 cm. 
Hp. 200 euroa. Puh. 0400-995 
704.

Omakotitalon TONTTI kes-
kustan läheisyydessä. Puh. 
044-280 9507.

Philips kokovartalo SOLA-
RIUM, kirkasvalolla. Juoksu/
kävelymatto. Höyläpenkki. 
Alumiinitikkaat. Puh. 040-
718 1708.

VOLVO 740 GL -91, henk.farm. 
Hyvät talvi- ja kesärenk., väri 
tum. vihreä. Kats. 16.10.-07. 
Hintap. 1590 euroa. Myyd. 
tarpeett. Kuka ehtii ensin. 
Puh. 0400-892 542.

MOOTTORIKELKKA Artic Cat 
Thundercat 900 vm.-97. Uusi 
tela. 165 hv tehopakkaus. Hy-
vä. Puh. 044-555 3908. Kysy!

Kuivaa metristä seka-POLT-
TOPUUTA 20 euroa metri. 
Puh. 044-264 5012.

FORD Mondeo Farmari 2.0 
vm-94, rek. 7 hengelle. Kats. 
7.7. HP. 2600 euroa. Puh. 044-
265 2820

Ostetaan  

OKT-TONTTI noin 6 km. pääs-
tä keskustasta, esim. Haika-
ra tai Haapaperä ym. 1 ha 
tai suurempi. Puh. 050-531 
7498.

Ostetaan tai vuokrataan pie-
ni OK-TALO 5 km. säteellä Ni-
valasta. Puh. 050-344 0288.

Halutaan vuokrata  

Halutaan vuokrata 2 H + K + 
SAUNA keskustasta mahd. 
pian. Puh. 044-564 7067 / 
045-1110811.

Savuton ja rauhallinen 
naishenkilö etsii yksiötä 
tai kaksiota keskustasta. 
Puh.040-5276956

Vuokrattavana  

Lämmin AUTOTALLI. Kallion-
tie. Puh. 0400-387 851. 

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

    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 1 9 . 0 0 - 2 0 . 3 0

Naisten jalkapallojoukkue etsii uusia pelaajia.

Harjoitukset alkavat 4.11 ammattikoululla 

Kaikki kiinnostunet mukaan!

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

   NIVALA-PESIS

     Pesäpalloharjoitukset alkavat seuraavasti: 

ti   klo  18.30 – 20.00     Tuiskula      T 96-97 + T/P 98-99

ti   klo  17.30 – 18.30     Amis           T 92-93 + naiset

ke klo  18.00 – 19.30     Amis           P 96-97

to  klo  16.15 – 17.30    Amis       T 94-95

pe klo  17.30 – 19.00        Amis           P 94-95 

la  klo   13.00 – 14.00    Amis           T 92-93 + naiset

la  klo   14.00 – 15.30    Amis           Miehet

Sählymailat mukaan!

Punttisali ammattikoululla

ma klo  19.00 – 20.00    miehet ke klo   19.00 – 20.00    naiset

Tervetuloa myös uudet pelaajat rohkeasti mukaan!

Tiedustelut: Satu Kontiola puh. 040 – 5311 713

LYHTY r.y
PÄIVÄKAHVIT 

tiistaisin klo. 12-14 Pappilantiellä.

Tervetuloa!

JALKAPALLOKAUDEN

PÄÄTÖSTILAISUUS
perjantaina 9.11. Nuorisoseuralla. Kahvitus alkaa kello 18.30 ja tilaisuus 

kello 19.00. Tervetuloa!

Puheenjohtaja

Jari Mehtälä     

Pidisjärventie 42 B 6

85500 Nivala

p. 050-3265678

e-mail:nivalaluottamusmies@nor-

dicaluminium.fi 

Sihteeri

Sami Kourujärvi

Järvennöntie 8

85500 Nivala

p. 0440-550392

e-mail: sami.kourujarvi@luukku.

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 

Nivalan Sos.Dem.Työväenyhdistys ry:n 

sääntömääräinen SYYSKOKOUS pidetään Kinevalla su 18.11.-07 

klo 16.00.Keskustellaan myös mahd.kuntaliitosten  aiheuttamista 

muutoksista järjestötoiminnassa.Tervetuloa, kahvia ja pullaa 

tarjolla!

    Keskustan
Nivalan kunnallisjärjestön  

johtokunnan ja 

paikallisyhdistysten 

puheenjohtajien

KOKOUS ti 13.11.-07 klo 

19 kirjaston alakerran 

kokoushuoneessa.Käsitellään 

syyskokouksen tulevat asiat. 

Tervetuloa!

    Keskustan 
Nivalan kunnallisjärjestö ryn

SYYSKOKOUS ti 20.11.-

07 klo 19 kirjaston alakerran 

kokoushuoneessa. Mukana 

kaupunginvaltuuston pj. Veikko 

Linna.

   MTK-
       Nivalan 

Vuokatin LOMAPAIKAN 

VARAUKSIAtulevalle talvelle 

otetaanjo vastaan. Vielä on jonkin 

verran vapaita aikoja myös ennen 

joulua. Soita Irjalle p. 040 7587123. 

Voit tutustua lomapaikkaan inter-

netissä www. mtk-nivala.fi 

PÄIVÄKIRPPIS 

Kinevalla
ti 6.11.-07 klo 11-17. Tule 

tekemään löytöjä!

Kinevalla 

Marras Markkinat 
la 17.11.klo 10.00-14.00. Tule 

myymään, pöytämaksu 10 

euroa. Pöytävarauksia ottaa 

vastaan Ilona 044 2824805. 

Tehdään tunnelmaa, kahvila 

auki kunnon puff etilla!

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

  MTK-
Nivalan

SYYSKOKOUS
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talomyyntivesasavolainen




