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Nimipäivät  

Sunnuntai  
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Kalenteri

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Jos on vähän aikaa, mutta haluaa 

matkustelulla piristystä arkeen, 

antaa pikamatka Tallinnaan sii-

hen hyvän mahdollisuuden. Pi-

meimpänä vuodenaikana joulun 

alla tehty matka toi mukavasti 

vaihtelua syksyn puurtamiseen. 

Hinnallakaan matka ei ole pi-

lattu, sillä linja-autokyyteineen 

ja hytteineen se on sadan euron 

molemmin puolin hytin sijain-

nista riippuen.

Kamusen Liikenne tekee lä-

hes kuukausittain niin sanottuja 

takuulähtöjä, eli matka tehdään 

vaikka bussi ei olisi täynnäkään. 

Tarvittaessa linja-auto lähtee Ou-

lusta asti ja poimii matkan var-

relta matkustajia. Auto kulkee 

Nivalan kautta, mikäli täältä on 

matkaan lähtijöitä. Ja lähes aina 

on. Joulun alla tekemällemme 

reissulle Nivalasta lähtijöitä oli 

kahdeksan.

Bussimatka Nivalasta Hel-

sinkiin alkoi lauantaiaamuna 

yhdeksän maissa. Helsingissä, 

Länsisatamassa bussinkuljetta-

ja hakee maihinnousukortit ja 

jakaa ne autossa matkustajille. 

Sitten vain terminaaliin odotta-

maan laivan lähtöä. M/s Galaxyl-

le pääsee kuudelta ja laiva lähtee 

matkaan puoli seitsemältä.

Illalla alus kiinnittyy Tallin-

nan satamaan, mutta maihin 

pääsee vasta aamulla puoli yh-

deksän maissa. Takaisin laivalla 

täytyy olla yhden jälkeen ja laiva 

lähtee paluumatkalle puoli kah-

delta. Vähän vaille viideltä ollaan 

takaisin Helsingissä ja bussimat-

ka kotiin alkaa

Väkeä riittää

Länsisatamassa on aina tungos-

ta, mutta väki liikkuu erityisen 

runsaasti kesällä. Tämä matka 

oli viimeinen, kun passintar-

kastukseen täytyi jonottaa. Kun 

Viro liittyi joulukuussa Schngen 

-sopimukseen, passia ei enää tar-

vitse ja liikkuminen sujuu entistä 

nopeammin.

M/s Galaxy on uudehko, hie-

no laiva, jossa on 2800 matkus-

tajapaikkaa ja lähes 1000 hyttiä. 

Pituutta aluksella on yli 200 met-

riä. Sujuvasti se kuitenkin imai-

see väkimäärän uumeniinsa, ei-

kä ahtauden tuntua ole. Pitkiä, 

kiiltäviä hyttikäytäviä riittää, 

mutta selkeillä opasteilla välttyy 

eksymästä.

Lähtöpäivänä myrskyää rajus-

ti. Pienemmät alukset ja nopeat 

katamaraanit jäävät satamaan. 

M/s. Galaxy on kuitenkin niin 

suuri, ettei sitä helposti myrsky 

haittaa. Pientä heilumista kui-

tenkin on, mutta ei haitaksi asti.

Laivan myymälöiden hinnat 

eivät ole erikoisen halpoja. Ainoa 

selvästi halvempi artikkeli on olut 

ja alkoholi, ja sitä kyllä Suomeen 

tulee paljon. Olutlaatikoita voi 

ostaa vetokärryineen päivineen, 

sillä juomista on tehty valmiita 

myyntieriä. Osa hamstraajista 

hakee juotavat maista, jossa se 

on vielä halvempaa.

Muuta tuotavaa Virosta ei 

enää ole, sillä hinnat ovat nous-

seet Suomen tasolle. Ehkä kris-

talli on vielä selvästi Suomea 

edullisempaa. Myös palvelut ovat 

edullisempia, kuten silmälasien 

Pikamatka Tallinnaan

hankinta, kauneusleikkaukset, 

kylpylälomat jne., mutta niiden 

hyödyntämiseen ei lyhyellä ris-

teilyllä ole aikaa.

Laiva on huvikeskus

Mitä laivalla sitten voi tehdä? Siel-

lä on useita tanssipaikkoja, baa-

reja ja ravintoloita, lapsille oma 

leikkiosastonsa, alakerrassa on 

sauna uima-altaineen. Kesällä on 

mukava istuskella laivan kannel-

la, mutta talvella on pysyteltävä 

sisätiloissa. Kahviloissa voi istua 

katsellen merelle, syödä ja tehdä 

ostoksia. Suosittu ajanviettomuo-

to on karaoken laulaminen.

Tunnelma laivalla on mieliku-

vista poiketen suhteellisen rau-

hallinen. Tosin aikaisin nukku-

maanmenijä ei yön tapahtumista 

ole tietoinenkaan. Omaisuudes-

taan kannattaa kuitenkin pitää 

tarkasti huoli.

Päivä kuluu mukavasti Tal-

linnassa kävellessä. Aikaa on 

kuitenkin niin vähän, että kau-

aksi ei voi lähteä. Karun sataman 

terminaalissa on nahkatakkisten 

miesten joukko - epävirallisia 

takseja - odottamassa kyytiläisiä. 

Pihasta löytää turvallisen, viralli-

sen taksin. Taksilla vanhassa kau-

pungissa ja kauempanakin ehtii 

kyllä käydä.

Laivasta maihin mennään 

pitkien ja mutkaisten matkus-

tajakäytävien lävitse. Korkean-

paikan pelkääjille maihin me-

no Tallinnassa ei ole kovinkaan 

miellyttävää.

Matkavaluutta kannattaa 

vaihtaa lähtösatamassa. Eurokin 

käy joissakin paikoissa, mutta ei 

läheskään niin yleisesti kuin EU-

maalta odottaisi.

Maritta Raudaskoski

Tallinnan Vanha kaupunki laivan kannelta kuvattuna. Erikoisen kaunis se on kesällä. Sataman kauneudessa ei ole kehumista. 

Ympäristöön rakennetaan koko ajan uusia rakennuksia.

M/s Galaxyllä on useita ruoka- ja tanssiravintoloita, viisi baaria ja kolme kauppaa.

Sängyt pedataan päivällä ja nostetaan seinälle.  Näin laiva pääsee 

paluumatkalle nopeasti uusien matkustajien kanssa.

Kiiltäviä käytäviä riittää satoja 

metrejä.

1. Mikä elokuva tehtiin Harri 

Sirolan romaanin Abiturientti 

pohjalta?

2. Mistä Ernest Hemingwayn 

romaanin Vanhus ja meri pää-

henkilö on kotoisin?

3. Millä tyylillä sekauima-

rit aloittavat henkilökohtaiset 

kilpailunsa?

4. Missä kaupungissa J.V. 

Snellman toimitti Saima-lehteä?

5. Kenen tunnetun suomalai-

sen kirjailijan syntymän sata-

vuotisjuhlavuosi on 2008?

Sunnuntai: Nuutti

Maanantai: Sakari, Saku

Tiistai: Solja

Keskiviikko: Ilmari, Ilmo

Torstai: Toni, Antoni, Anttoni, 

Antto

Perjantai: Laura

Launatai: Heikki, Henrik, Henri, 

Henrikki

15.1. Suomen sanomalehdistön 

syntymäpäivä

18.1. Rukouspäivä

Ajassa  

Elämä on kompromissi kahden 

asian välillä; sen mitä itse tahtoo 

ja sen mitä toiset tahtovat.

John Updike

Herra on meidän kilpemme,

Israelin Pyhä meidän kunin-

kaamme! Näyssä sinä kerran 

vakuutit palvelijoillesi:

»Minä olen valinnut nuorukai-

sen kansan joukosta, olen pan-

nut kruunun sankarin päähän.

Minä olen löytänyt palvelijani 

Daavidin ja voidellut hänet py-

hällä öljylläni.

Minun voimani vahvistaa häntä

ja käteni on hänen tukenaan.

Hän sanoo minulle: ’Sinä olet 

minun isäni, olet Jumalani, 

turvakallioni.’ Minä otan hänet 

esikoisekseni, nostan kunin-

kaista korkeimmaksi.

Koskaan en ota häneltä pois 

armoani, minun liittoni kestää 

horjumatta. Minä annan hänen 

sukunsa säilyä iäti, annan hä-

nen valtaistuimensa pysyä

niin kauan kuin taivas kaartuu 

maan yllä.»

Ps. 89: 19–22, 27–30 
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Lukijan ajatuksia  

Kaupungin paikallislehtiä on in-

formoitu alkanutta vuotta kos-

kevista kaupungin talousasiois-

ta vähän epämääräisesti ja osin 

myös virheellisesti. Informaation 

epämääräisyys ja virheellisyys 

näyttää koskevan erityisesti Pe-

ruspalvelukuntayhtymä Kallion 

toiminnan taloutta. Kaupungin 

v. 2008 tulo- ja menoarvio kun 

kertoo (juoruaa) olennaisesti 

toista kuin mitä lehdistölle on 

kerrottu.

Verrattaessa valtuuston vuo-

delle 2008 hyväksymää talousar-

viosta vuoden 2007 talousarvioon 

ja sen muutoksiin, niin kaupun-

gin käyttötalouden toimintakat-

teen alijäämä (=nettomenot) kas-

vavat 3.059.962 euroa eli n. 6,7 %. 

Tämä johtuu toimintatuottojen 

lähes 4 milj. euron alentumasta, 

joka alentuma menee Peruspal-

velukuntayhtymä Kallion budjet-

tiin. Siellä se ei kuitenkaan tule 

alentamaan kansalaisten palvelu-

maksuja nykyisestä tasosta Kalli-

olta saatavien palvelujen osalta.

 Kallioon siirtyvien toimin-

tojen osalta Nivalan kaupungin 

aiemmin tuottamien ja kustan-

tamien palvelujen toimintakat-

teen osan alijäämä (=nettome-

not) kasvavat em. talousarvioista 

poimituista tiedoista laskettuna 

3.856.137 euroa eli huimat 13,1 

%. Kallioon menevien nettome-

nojen kasvua osaltaan selittää 

mm. päivähoitopalvelujen Kal-

liolta tapahtuvan oston kasvuun 

varatut m-rahat, mutta vain n. 

600.000 euron osalta, eli muun 

kasvun osaksi jää 11,1%.

 Kallioon siirtyneiden palve-

lutoimintojen jälkeen Nivalan 

kaupungin hallinnon ”itsenäises-

ti” päätettäväksi jäävä toiminta-

katteen osan alijäämä pienenee 

796.175 euroa eli 4,9 % ja on 

enää vain n. 32 % koko toimin-

takatteesta eli käyttötalouden 

nettomenoista. Kallion päätettä-

väksi menee siis n. 68 % osuus 

toimintakatteesta.

 Kun ottaa huomioon, että 

Sailaksen infl aatioennuste on 

kuluvalle vuodelle n. 3 %, niin 

Kaupungin koko toimintojen 

nettomenojen kasvu 6,7 % on ko-

va ja erityisen huikea se on Kalli-

on siirtyvien palvelujen 13,1 %:n 

suuruisen kasvun osalta. 

Toiminnan nettomenojen 

kovaa kasvua ei selitä syksyllä 

tehdyt palkkaratkaisut, koska ne 

ovat reippaasti alle sen tason mitä 

em. kasvuluvut ennustavat. 

 Nähtäväksi jää toteutuuko 

talousarviot suunnitellun mukai-

sena. Toivottavasti talousarvioi-

den nettomenot on ylimitoitettu 

ja erityisesti Kallion osalta. Kun 

katsoo netistä Kallion organisaa-

tiorakennetta, joka näyttää liian 

moniportaiselta, epätarkoituksen 

mukaiselta ja monimutkaisel-

ta, niin pelättävissä on että em. 

kuntayhtymän nettomenot en-

nemminkin tullevat ylittymään 

kuin alittumaan.

On sanonta, että kun ”se” on 

housuissa, on myöhäistä pidä-

tellä eli kritisoida. Näinkin on, 

mutta on ilmeisen selvää se, että 

Kallioon liittymisessä ja ko. kun-

tayhtymän toiminnan käynnistä-

misessä pidettiin turhaa kiirettä. 

Laki ei nähtyä kiirettä edellyttä-

nyt. Edellä olevalla pyrinkin vain 

täydentämään ja/tai oikaisemaan 

talousarvoista annettuja puutteel-

lisia ja osin virheellisiä tietoja ja 

kannustamaan Kallion ja yleen-

säkin kuntataloudesta vastaavien 

johtajien ja johtavien luottamus-

henkilöiden toimintaa avoimeen 

kaupungin strategian mukaiseen 

informaatioon ja huolelliseen 

asioiden valmisteluun.

Eräät kaupunkilaiset ovat 

kyselleet kaupungin ja kaupun-

kikonsernin velkojen määrää. 

Alkaneen vuoden lopussa koko 

vieraan pääoman määrä (pitkäai-

kaiset + lyhytaikaiset) kaupungin 

taseissa kasvanee n. 4300 €/as. ja 

konsernitaseissa n. 6800 €:n/as.

Heikki Häyrynen

Budjetti "juoruaa" toista

N
yt on paikattu taas yksi aukko sivis-

tyksestä. Minä nimittäin kävin ensim-

mäisen kerran uimassa Uikossa. Syynä 

tähän asian pitkittymiseen on ollut näkökyky-

ni, jota ilman silmälaseja ei ole oikeastaan juuri 

ollut. Silmälasien kanssakin uimassa voi käydä, 

vaikka hankalaahan se on. Ja tytärkin vielä sanoi, 

ettei aio sukeltaa minun lasejani altaan pohjasta. 

Vahvuuksilla olevia uimalasejakin on, mutta ei 

minulle sopivia. Nyt kaikki oli toisin.

Olen kokemuksesta aivan hurmaantunut. Uik-

ko päihittää monta vanhempaa kylpylää, joissa 

olen  vieraillut. Uikossa tilaa on reilusti sauna- ja 

pukeutumispuolella, kaikki on uutta, siistiä ja toi-

mivaa. Allasosastolta löytyy jokaiselle mieluinen 

tapa liikkua ja terapia-altaan vesihieronnassa on 

hyvä hierottaa jäykistyneet lihaksensa, mikä on 

minun kohdallani tärkeää erikoisesti niskan ja 

hartioiden seutuville.

Kävijöistä suuri osa tiistai-iltana oli lapsia. 

Ajatelkaa, miten hieno ja terveellinen liikun-

ta- ja ajanviettomuoto on lapsille olla uimassa. 

Uimataito sinänsä on tärkeää, mutta myös lii-

kunnalliselta kannalta Uikko ja sen yhteityö-

kumppanit tekevät hyvää työtä lasten parissa. 

Erilaisia ohjattuja vesiliikuntamuotoja löytyy 

toki kaikenikäisille.

Muistelen että rakentamisvaiheessa säästö-

syistä jätettiin suunnitelmissa ollut poreallas pois. 

Olisikohan tuo pieni lisä siinä kovin paljon paina-

nut? Mutta todella hyvä paikka on näinkin.

* * *

V
iime aikoina tekstiviestipuhelin on 

tukkeutunut kahdesta kaupunkilaisia 

puhuttavasta asiasta. Ensimmäinen on 

ollut sairaankuljetusasia, josta viestejä on tullut 

molempien yritysten puolesta ja vastaan todella 

runsaasti. Tämä on niin tunteisiin vetoava asia, 

että se on saanut ihmisten mielet kiihdyksiin. Osa 

viesteistä on asiallisia, osa asiattomia haukkumi-

sia. Ambulanssi kehotetaan nyt viranomaisten 

taholta tilaamaan hätänumerosta 112. Asiaa ei 

ole kuitenkaan vielä lopullisesti ratkaistu, sillä 

tarjouskilpailusta on meneillään valitus markki-

naoikeudessa. Tämän vuoden ajaksi kaupunki on 

kuitenkin tehnyt sopimuksen tarjouksen voitta-

neen TSE-Tienvieri Oy Pohjanmaan Ensihoidon 

kanssa. Toinenkin yrittäjä jatkaa toimintaa, joten 

jonkinlainen käymistila on edelleen meneillään. 

Pääasia, että sairaankuljetus- ja ensihoito pelaa 

ja että kaupunkilaisille on tarvittavat palvelut 

saatavilla. 

Toinen asia, mikä on paljon viestejä tuonut, 

on Suvantokodin jouluruokailu. Asia ei koskenut 

ainoastaan Suvantokotia, vaan muitakin palvelun 

piiriin kuuluvia, esimerkiksi vanhainkodin kaik-

kia osastoja. Eräässä tekstiviestissä tehtiin ehdo-

tus, että kerättäisiin kansalaisvoimin kattilat, kau-

rapuuropaketit ja kauhat osastoille, että hoitajat 

saisivat itse keittää hätätilassa ruokaa asukkaille 

- onhan osastoilla käytössä hellat.

Kyllähän nämä vanhat mummot ja papat on 

sen verran kovista oloista tämän maan meille ra-

kentaneet, että voisi heitä kunnon jouluruualla 

muistaa. Itse he eivät enää pysty asiaansa puolus-

tamaan, vaikka nälkä kurnii vatsassa.

Parhaalla tahdollakaan ei voi väittää, että jou-

lun juhlaruoka olisi ollut asiallinen. Siihen kuu-

lui aamupäivällä puuro ja maito, alkuiltapäivällä 

pääruoka ja illalla jogurtti. Ei mitään muuta. Ja 

seuraavana päivänä taas vasta kymmenen maissa 

puuro. Oliko teidän kotonanne näin vähäinen 

jouluruoka? Työvuorossa olleet, asian kanssa 

tekemisiin joutuneet työntekijät yhtyvät ajatuk-

seen, että vaikeuksia vanhusten ruokkiminen oli 

tuottanut. Lisäksi osa vanhuksista ei pysty pures-

kelemaan esimerkiksi joululimppua tai kinkkua, 

vaan tarvitsee sosemaisen ruoan.

Kaikessa täytyy säästää ja tehdä tulosta. Ehkä-

pä tästä asiasta noussut kohu takaa vanhuksille 

ensi jouluna runsaammat ateriat, vaikka luulta-

vasti kaikki eivät ole siitä enää nauttimassa. Pe-

riaatteessa on sanottava, että normaalisti Koti-

keskus on paikka, jossa on varmasti riittävästi 

ruokaa tarjolla. Olisiko tämä jouluruoka ollut 

jonkinlainen epähuomiossa tapahtunut juttu?

Joulun alla valmistunut ETM Merja Suomi-

sen väitöskirja kertoo, että vanhusten ravitse-

mustilassa on Suomessa yleisesti ottaen yllättä-

vän paljon ongelmia. MNA-testin mukaan 11-57 

% tutkituista kärsi virhe- tai aliravitsemuksesta 

ja 40-89 %:lla riski virheravitsemukselle oli kas-

vanut. Ravitsemustila oli hyvä vain 0-16 % van-

hainkotien asukkaista.

Tutkimuksen mukaan aliravitsemus tunnis-

tetaan huonosti. Tavallisimmat syyt siihen olivat 

dementia, nielemisvaikeudet ja ummetus. D-vi-

tamiinilisää vanhainkotiasukkaille annettiin vain 

vähän, vaikka sen käytöstä on olemassa suosituk-

set. Yksi ongelma liittyy viherravitsemukseen, eli 

salaatteihin, marjoihin ja hedelmiin. Vanhukset 

kun voivat syödä ateriasta vain osan tai jättää 

välipalat kokonaan syömättä. 

Useilta vanhuksilta on ruokahalu ja näläntun-

nekin kadonnut. Siksi on tärkeää, että se mitä hän 

syö, on ravintoarvoiltaan rikasta. Tyhjiä kaloreja 

ei silloin tarvita.

Maritta Raudaskoski

Maritta Raudaskoski <maritta.raudaskoski@omanetti.fi >

Toimittajan tarinoita

Viherpeukaloiden tämän vuoden 

ensimmäisen kokoontumisen ai-

heena 7.1. oli omenapuut. Tuo-

mo Vähäsarja esitteli videokuvin 

koristeomenapuita, kuten puna-

kukkaiset Makamikin ja Luunan, 

nämä uutuuksina.

Varsinaisesti keskityttiin kää-

piöiviin puihin. Niiden korkeus 

on 2-2,5 m ja istutusväli 1,5-2 m, 

siis tilantarve on pieni ja koko lat-

vus hoitotoimia varten mukavasti 

ulottuvilla.

Jotta tavallinen lajike saadaan 

kääpiöitymään, se on jalovarttee-

na liitettävä kääpiöivään perus-

runkoon. Puun koon määrää 

siis perusrunko. Parhaaksi on 

osoittautunut kääpiöperusrunko 

B396, muitakin on ja uusia tulee. 

Kääpiöpuilla on hyvät puolensa, 

mutta myös heikkoutensa.

Uusi ja taas parempi menetel-

mä saada matala puu on käyttää 

varrennuksessa välirunkoa. Me-

netellään niin, että perusrun-

kona ei käytetäkään kääpiöivää 

runkoa, vaan esim. Antonov-

ka-lajikkeen siemenestä kasva-

tettua, sillä Antonovka on suu-

ri- ja tehokasjuurinen ja lisäksi 

varmasti talvenkestävä. Tähän 

Antonovka-perusrunkoon liite-

tään kääpiöivästä lajikkeesta pät-

kä välirungoksi, ja välirunkoon 

vartetaan halutun lajikkeen ver-

so, josta sitten kasvatetaan satoa 

tuottava latvusosa. Tässä jalos-

teessa perusrunko kasvattaa laa-

jan ja pitkäikäisen juuriston, joka 

ottaa tehokkaasti maasta vettä ja 

ravinteita. Kääpiöivä välirunko 

kuitenkin kuristaa rungon vir-

tauksia eikä päästä latvusosaan 

liikaa ravinteita. Tuloksena on 

matalakasvuinen välirunkopuu, 

helppohoitoinen ja kestävä.

Mutta kehitys kehittyy! Venä-

jältä on löytynyt jo itsessään kää-

piöiksi jääviä, hyvähedelmäisiä 

omenapuulajikkeita. Näistä la-

jikkeista saadaan tänä keväänä 

tiettävästi ensimmäiset jalovart-

teet Nivalaan Tuomo Vähäsarjan 

tarhaan. Tässä menetelmässä ei 

ole tarpeen käyttää lyhytikäisik-

si ja heikohkoiksi osoittautuneita 

perusrunkoja, kuten B396, vaan 

hyvähedelmäinen kääpiöivä jalo-

varte liitetään hyväksi osoittau-

tuneeseen Antonovka-perusrun-

koon. Latvus pysyy matalana, 

mutta tuottaa omenia hyvin, 

kun tehokas perusrunko painaa 

ravinteita oksistoon. - Kaikkien 

kääpiöpuiden etu on, että ne tu-

levat varhemmin satoikään kuin 

tavalliset lajikkeet. Niinpä esim. 

Punakaneli olisi edullista aina 

kääpiöittää, muuten sen satoa 

saa odottaa 5-8 vuotta.

Nyt viherpeukalot odottavat 

kopolla kourin, millaisia Vähä-

sarjan tarhan siperialaiset itses-

sään kääpiöivät lajikkeet ovat ja 

milloin niistä saadaan jalovarttei-

ta. Sitten ruvetaan saamaan ma-

talampia puita ilman kääpiöpe-

rusrunkoja, suoraan tehokkaalta 

Antonovka-perusrungolta.

Tänä keväänä vartetaan aina-

kin 180 uutta puuta. Jos jollakulla 

perusrunkotilaus on vielä teke-

mättä, niin heti soitto numeroon 

442254.

Eero Elovaara

Viherpeukaloista ja omenapuista
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Lukijat voivat lähettää mie-

lipiteitään ja havaintojaan 

tekstiviestillä. 

Puhelinnumero on

044-945 3763.
Viestit edustavat lähettäjän nä-

kemyksiä - eivät lehden.

Eikö kouluilla ole enää varaa 

antaa nälkäisille pitkän päivän 

oppilaille edes välipalaa! Kyllä 

on muihin hössötyksiin silti. T. 

Nälkäinen oppilas.

Nivalan kaupungilla on menos-

sa kyseenalaisia investointeja 

miljoonien eurojen edestä. Hal-

lituksen jäsenet ilmoittaneet, et-

tä sehän on vain rahaa. Nivala-

lehdessä Anita Turunen kertoo 

koskettavasti Suvanto-kodin jou-

luruuasta. Eikö siellä toimikaan 

samat vapaamieliset käsitykset 

rahasta. Nim. Anna mun kaikki 

kestää.

Kyllä Nivalan kaupunki arva-

si 7.1. maanantain lumisateen 

hyvin, ku kylymäharjoitteli he-

ti aamusta vaikka ei vielä lunta 

satanukkaan.

Hei! oletteko huomanneet että 

nivalassa liikkuu polkupyörän 

osa varkaita ja satula varkaita 

iltaisin. On olemassa lukitsin, t. 

pyöräilijä.

Sinulle syntinen syömäri, olisitpa 

vaikka ovesta kurkistanu kyökin 

puolelle niin ois asia valjennut 

sinulle miksi (hell.srk:n salin) 

luukku on pieni. Kaapit sattuu 

olemaan sillä seinällä. Kiitolli-

sia saadaan olla kun he jaksavat 

ruokkia vähäosaisia ym., ei pal-

kita heitä ilkkumalla, siunatkaa 

heitä, jaksamista heille. Nimi-

merkki vielä kirkkoon kuuluva.

Its. ym. juhlien järjestäjät, muis-

takaa juhlakahvituksessanne sai-

raatkin. T. Jotain heillekin.

Sama juttu meidän työpaikalla. Ei 

työpaikka oo nykyään hyvänteke-

väisyyslaitos tai suojatyöpaikka, 

vaan tulosta pitää tulla. Järkikin 

sen sanoo ettei yrityksenkään ra-

hat tipu taivaasta. Teen mielellä-

ni jos toisetkin tek. osansa. Nim. 

Työhön opetettu.

Nivalan kauppiaille. Eiköhän oo 

sama ku paatte kaupat kiinni ku 

uuden vuoden tinatkin piti hakea 

ylivieskasta!

Hei, kehittämissuunnitelmassa 

kaikki pieni palvelu on pantu na-

rikkaan. Mutta ollut 2 kerttaa kau-

nis ilotulitus. Kaupunkilainen.

Kun grillillä lukee mausteena ma-

joneesi, mistä lähtien majoneesi 

on ollu salaatinkastiketta!?! Mun 

mielestä se on aivan eri asia.

Se pikkukissa oli harmaavalkoi-

nen, jota yritin auttaa - eläinte-

nystävä -

Eikös Nivalaan pitänyt tulla Lidl? 

Missäs se viipyy? Onko Nivalan 

kaupoilla monopoliasema?

Pitäsköhän saipualla pestä sel-

laisen henkilön suu joka kiroilee 

työpaikallaan.

Raamattu kiinnostaa kiireistä ih-

mistä. Harva on silti lukenut joka 

kodin kirkkoraamattua. Kustan-

tajat tarjoavat pikaraamattuja ja 

Raamatun lukuoppaita lyhyeen 

nettiviestintään tottuneille ai-

kuisille. Suomen Lähetysseura 

julkaisi englannista käännetyn 

Raamattu sadassa minuutissa - 

kirjasen keskeisistä kertomuksis-

ta. Likeltä ilmestyi Edinburghin 

entisen piispa Richard Hollo-

wayn varsinkin ateisteille suun-

nattu Kuinka Raamattua luetaan 

–opas. Kirjapajalta ilmestyy Mal-

min seurakunnan rippikoulu-

teologi Terhi Paanasen kirja eKr.-

jKr -polkuja Raamattuun.

Suomen Lähetysseuran julkai-

sema Raamattu sadassa minuu-

tissa on käännetty englannista 

jo kymmenelle kielelle muun 

muassa islanniksi, persiaksi ja 

kiinaksi. Aikaa Raamatun pika-

lukuun tarvitaan vain sata mi-

nuuttia. Raamatun kertomuk-

set on koonnut ja kirjoittanut 

anglikaanipastori Michael Hin-

ton. Englannissa kirja rynnisti 

myydyimpien kirjojen listoille. 

Piispa Wille Riekkinen on laa-

tinut kirjaseen esipuheen, jossa 

hän korostaa sitä "ruokahalun 

herättäjänä", joka lisäisi rak-

kautta Raamattuun.  Hän toivoo, 

että pikaraamattua luettaisiin 

työpaikkojen kahvipöydissä ja ai-

kuisrippikoulussa. Se sopii kiirei-

sille ihmisille ja kertoo Raamatun 

tarinat nopeasti ja selkeästi. 

Raamattubuumi 
tulossa? 

Piispa Wille Riekkisen mu-

kaan Sveitsissä yllätti uusi kään-

nös Neue Zürcher Bibel, jonka 

painokset loppuivat kaupoista. 

”Ihmisillä on hengellinen nälkä. 

Uskonnollisuus kiinnostaa. Ei 

olisi ihme, että Raamatun luke-

misesta nopeasti nykykielellä tu-

lee samanlainen buumi kuin vir-

silevyistä. Tarvitaan uusia tapoja 

pitää hengellisyyttä esillä. Ihmis-

ten on saatava lukea Raamattua 

äidinkielellä. Kukaan ei tulkitse 

Raamattua puolestamme. Täs-

tä voisi syntyä isompi trendi", 

arvelee Kuopion piispa Wil-

le Riekkinen. (KT 8.1.2008 ik) 

  

Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

1. Apinan vuosi (ohj. Janne 

Kuusi).

2. Kuubasta.

3. Perhosuinnilla.

4. Kuopiossa.

5. Mika Waltarin.

 

Maanantai: Uunimak-

kara, perunamuusi,  

porkkana-pikkelssisalaatti.

Tiistai: Kanakeitto, tuore-/herk-

kukurkku, rouheleipä.

Keskiviikko: Capellijauheliha-

pasta, tuoresalaatti.

Torstai: Porkkanapihvi, muusi, 

makaronikinkkusalaatti.

Perjantai: Hernekeitto, juusto, 

rieska.

Sunnuntai 13.1. Stroganof, peru-

nat, lounassalaatti, marjavaahto.

Maanantai: Jauhelihakasti-

ke, perunat, porkkanaraaste, 

mustikkakiisseli.

Tiistaina: Uunikala, currykas-

tike, muusi, punajuuri-raejuus-

tosalaatti, hedelmävanukas.

Keskiviikko: Herkkuvuoka, puo-

lukka, viili.

Torstai: Lihapullat, perunat, kas-

tike, kiinankaali-mandariini-to-

maattisalaatti, appelsiinikiisseli.

Perjantai: Sianliha-purjoperuna-

viipalelaatikko, kruunukasvisli-

säke, huituvelli.

Lauantai: Kirjolohikeitto, juusto, 

mansikkakiisseli.

Sunnuntai: Riistakäristys, muusi, 

italiansalaatti, mango-rahka.

Nivalassa

Projektijohtaja, toimittaja, sai-

raanhoitaja, perhepäivähoitaja, 

vakuutussihteeri, myyntineuvot-

telija iltavuoroon, kokki, baari-

tarjoilija, siivooja, pelinhoitaja.

Ylivieskassa

Projekti-insinööri / työmaa-

päällikkö, asiantuntija EU-

hankkeeseen, lähitukihenkilö, 

Avon-kauneuskonsultti, myyn-

tineuvottelijoita, osa-aikainen 

myyjä, CNC-koneistaja, palvelu-

vastaava (siivooja), pelinhoitaja 

Ylivieskaan.

Haapajärvellä

Hammaslääkäri, fl oristi, tuotan-

totyöntekijä, puusepänteollisuus, 

kasinopelien hoitaja.

Sievissä

Fysiikan ja matematiikan lehto-

rin sijaisuus, äidinkielen ja kau-

pallisten aineiden lehtori, vai-

heompelija, tuotantotyöntekijä 

(jalkineteollisuus).

Su 13.1. I sunnuntai loppiaisesta 

klo 10 sanajumalanpalvelus kir-

kossa, Jukkola, kanttori Kataja-

la. Kolehti: Hiippakunnalliseen 

toimintaan nuoriso- ja kasvatus-

työn, lähetystyön ja diakoniatyön 

saralla Oulun hiippakunnassa. 

Kirkkokahvit seurakuntakodissa.  

Klo 13.30 Jokisaaren, Katajasaa-

ren ja Ruuskankylän diakonia-

toimikuntien ja kyläläisten vie-

railu Kotikeskukseen (Jukkola). 

Klo 13 Junttilan kinkerit, Pirkko 

ja Heikki Junttilalla, Junttilantie 

37 (Viljanen, Katajala). Klo 14 

Korpirannan ry:n  seurat Sääs-

kelässä (P Eskola). Klo 17 gos-

pelkuoron harjoitukset seura-

kuntakodissa (A Rautio). Klo 17 

seurat Nivalan ry:llä (E Savela, J 

Tölli). Radiointi Pookissa. Klo 18 

Herättäjäyhdistyksen  Nivalan 

paikallisosaston vuosikokous ja 

seurat seuratuvalla(A Marjakan-

gas, S Jukkola). Klo 19 Peltolan 

kinkerit Katri ja Elli Marjonie-

mellä, Vainiontie 1 (Viljanen, P 

Hautamäki). 

Ma 14.1. klo 19 johtokuntien yh-

teinen kokous Nivalan ry:llä. Klo 

19 Karvos-Pahkakylän kinkerit

Ritva ja Keijo Toivoniemel-

lä, Makkaratie 330 (Viljanen, 

Katajala).

Ti 15.1. klo 12 (huom! Aika) 

päiväveisuut seuratuvalla, uudet 

Siionin virret tutuiksi (A Seppä). 

Klo 13.30 yleiset Siionin virsiseu-

rat Kotikeskuksessa (S Junttila). 

Klo 18 naisten piiri seurakunta-

kodissa.  Klo 19 Ahteen kinkerit 

Leena ja Timo Sandvikilla, Ran-

talantie 37 (Jukkola, Katajala).

Ke 16.1. klo 18 virsipiiri seura-

kuntakodissa (Katajala). Klo 19 

Jokisaaren kinkerit Pirkko ja 

Jorma Kankaalla, Kiipelinkuja 

17 (Jukkola, P Hautamäki).

To 17.1. klo 17 lapsikuoron 

harjoitukset seurakuntakodis-

sa (Katajala). Klo 19 Jokikylän 

kinkerit Sirkka ja Esko Laurilal-

la, Autiorannantie 29 (Junttila, 

Katajala).

Pe 18.1 Kristittyjen ykseyden ru-

kouspäivä. klo 18 raamattupiiri 

seurakuntakodissa. Klo 18.30 

raamattuluokka Nivalan ry:llä. 

Klo 19 Hourupuhdon kinke-

rit Sisko ja Mauno Niemelällä, 

Raitalantie 8 (Jukkola, Hau-

tamäki). Klo 18 raamattupiiri 

seurakuntakodissa.

La 19.1.Pyhän Henrikin muisto-

päivä klo 19.30 nuorten keskus-

teluilta Nivalan ry:llä (K Tölli), 

järj. Nivalan ry.

Su 20.1. 3. sunnuntai ennen paas-

tonaikaa klo 10 sanajumalanpal-

velus kirkossa, Viljanen, kanttori 

Hautamäki.  Kolehti:  Kristittyjen 

yhteyden edistämiseen, Suomen 

ekumeeninen neuvosto. Klo 13 

seurat Nivalan ry:llä (P Paukke-

ri). Klo 13 Pidisjärven kinkerit 

Niva-Onnin kerhohuoneessa 

(Junttila, Hautamäki). Klo 18.30 

seurat Nivalan ry:llä ( P Paukke-

ri, R Österberg). Klo 19 Töllin-

perän kinkerit Sirkka ja Kauko 

Raudaskoskella, Jokitie 51 (Vil-

janen, Hautamäki).

Diakoniatyö: Ti 22.1 klo 11-

14.00 Kohtaamispaikka Ranni,  

Peltolan pappilassa, Asematie 

7.  Poikkea lämpimille pulla-

kahveille ja  suunnittelemaan 

toimintaa.

La 26.1  klo 9.00 alkaen diakonia-

toimikuntien koulutuspäivä Vin-

nurvan leirikeskuksessa. Ilmoit-

tautuminen pe 18.1 mennessä 

puh.  (08) 440 025, 442 144, 442 

063.

Päiväkerhotyö: Päiväkerhot jat-

kuvat seuraavasti: Ma 14.1. klo 9 

seurakuntakodissa, klo 13 seura-

kuntakodissa ja Aittolan koulul-

la, ti 15.1. klo 13 seurakuntako-

dissa kaksi ryhmää, to 16.1., klo 

13 seurakuntakodissa ja  Malilan 

koululla, pe 18.1. klo 9 seurakun-

takodissa ja klo 13 seurakuntako-

dissa ja Haikaran koululla.

Pyhäkoulutyö:  To 10.1. klo 

18.30 pyhäkoulun opettajien ko-

kous seurakuntakodissa. 

Su 13.1. klo 12 pyhäkoulu seu-

rakuntakodissa, klo 12 Vilkunan 

alueen pyhäkoulu Visurilla.

Perhekerhotyö: Perhekerhot jat-

kuvat viikolla 4.

Rippikoulutyö: Lisätietoja Reet-

ta Nummela p. 040 532 5578

Nuorisotyö:  Ti. 22.1 klo 18-19.30 

Isoskoulutus nuorisotiloissa.

Pe-la. 1-3.2 Isoskoulutusleiri 

Vinnurvan leirikeskuksessa.

Lisätietoja Reetta Nummela p. 

040 532 5578

Kolehdinkantajat:

Su 13.1. Jenni Palovaara, Petri 

Ruostetsaari, Ann-Mari Kujala, 

Jonna-Maria Vehkalahti

Su 20.1. Jenni Viljamaa, Anna 

Hautalahti, Juhani Hyvärinen, 

Juuso Jokela

Su 27.1. Kimmo Junno, Olli Ki-

vioja, Niina Koutokangas, Kata-

riina Laurila

Lähetystyö: Lähetyksen  kirppu-

tori Kanttorilassa, avoinna ke ja 

la klo 9-13,  saatavana varastossa 

olevaa ilmaista vaatetavaraa.

Tavallisen miehen viikonloppu 

Kalajoen Kristillisellä Opistol-

la 25.-27.1.2008. Viikonlopussa 

mukana mm. piispa Jorma Lau-

laja, joka alustaa aiheesta Kir-

kon kipeät kysymykset, mukana 

myös Mika Myllylä, aiheena Voi-

ton makeus ja tappion karvaus. 

Tule latautumaan, tule vaikka 

hetkeksi! Lisätiedot ja ilmoit-

tautumiset 15.1.2008 mennessä 

Kalajoen Kristillinen Opisto  p. 

(08) 4639 200.

Rovastikuntien maallikkokou-

lu alkaa! Kalajoen Kristillisellä 

Opistolla  alkaa 15.2.2008 rovasti-

kuntien yhteinen maallikkokou-

lu,  kurssiohjelmia on saatavana 

kirkon ovelta ja kirkkoherranvi-

rastosta p. (08) 440 025. Lähde 

mukaan koulutukseen!

Kanttori päivystää yleensä kes-

kiviikkoisin klo 11-12.30 kän-

nykkänumerossa: Liisa Katajala 

p. 044 344 2174 tai Paula Hauta-

mäki p. 040 532 9051. Vapaapäi-

vät ma ja ti.

Perheasiain neuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pihan 

puolelta) 84100 Ylivieska,

puh. (08) 425 990.

Palveleva puhelin 010 190 071. 

Palveleva puhelin päivystää joka 

päivä, su-to klo 18-01, pe ja la klo 

18-03. Palvelevaan nettiin (evl.

fi /palvelevanetti.fi )voit lähettää 

viestin, joihin vastataan viiden 

päivän kuluessa.

Kastettu

Jere Markus Kilpeläinen, Lilja 

Karoliina Alatalo

Avioliittoon 
kuulutettu
Jyrki Ilari Alpua ja Marika Han-

nele Hosionaho

Kuollut

Aina Kyllikki Ainasoja s Soini   

79 v.

Kustantajat ennakoivat 
Raamattu-buumia

Kirkolliset tapahtumat
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Jokilatvan opistossa ovat maa-

hanmuuttajat voineet opiskella 

suomen kieltä viime syyskaudelta 

lähtien Nivalan lukiolla. Alkeis-

kurssilla aloitti opiskelunsa  kuu-

dentoista opiskelijan innostunut 

ryhmä. Opettajana on toiminut 

Päivi Moilanen.

Osa alkeisryhmän opiske-

lijoista jatkaa kevätkaudella, 

muutama on  muuttanut pois 

paikkakunnalta.

Viime maanantai-iltana jat-

koryhmäläiset olivat kokoontu-

neet ahkeroimaan suomen kielen 

parissa. Ryhmässä opiskelee ve-

näläisiä, thaimaalaisia sekä yksi 

opiskelija Yhdysvalloista.

- Mukava opettaa tiedonha-

luisia ja motivoituneita opiske-

lijoita, kehuu opettajansa Päivi 

Moilanen oppilaitaan.

- Kurssin lähtökohtana on, 

että opiskelija saa käsityksen 

suomen kielen perusteista ja 

ominaispiirteistä ja tavoitteena 

on auttaa opiskelijaa selviyty-

mään arkipäivän kielenkäyttöti-

lanteista. Ei jumiuduta kieliopin 

hienouksien pänttäämiseen. Pu-

hekieli on tärkein, kielioppi on 

ikäänkuin tukena kielen raken-

teen hahmottamisessa,  mainit-

see hän kurssin sisällöstä.

- Suomen kielen ominaispiir-

teet kuten pitkät yhdyssanat ja 

monet murteet ovat tuottaneet 

aluksi päänvaivaa opiskelijoille, 

vaikka kielten erilaisuus ei välttä-

mättä ole mikään este opiskelulle, 

jatkaa Päivi Moilanen.

Sortavalasta, 
Thaimaasta ja 
Yhdysvalloista 
Nivalaan
Tanja Vaaramaa on muuttanut 

Suomeen kolmisen vuotta sit-

ten. Hän on työskennellyt sai-

raanhoitajana Sortavalassa  lähes 

kolmekymmentä vuotta, joista 

kolmetoista viimeistä vuotta ollut 

laboratorion- ja röntgenhoitaja-

na. Tällä hetkellä hän opiskelee 

lähihoitajaksi, joten hän tarvit-

see hyvää suomen kielen taitoa. 

Tanja Vaaramaan suomenkielen-

taito onkin jo hyvä. Hän puhuu  

ihailtavan sujuvasti ja kauniisti 

suomea.

Olga Telli on muuttanut poi-

kansa Andrein kanssa Nivalaan 

vajaa kaksi vuotta sitten. He mo-

lemmat opiskelevat AIKU:ssa 

puualan peruskurssilla. Toinen 

Olgan pojista  asuu perheensä 

kanssa Karjalassa.

- Vaikeaa, hyvin vaikeaa, 

kommentoi Olga Telli suomen 

kielestä.

Somchit Kaikam-Konttila, 

yhdekänvuotias tyttärensä Miu 

Chatkaeo ja viisitoistavuotias 

poikansa  Th avatchai Chatkaeo 

ovat kotoisin Th aimaasta. Lapset 

käyvät peruskoulua.

- Hyvin ovat pärjänneet kou-

lussa. Saivat hyvät todistukset, 

kehuu äiti Somchit lapsiaan.

Amber Bischop-Kainu tulee 

Yhdysvalloista. Hän on  asunut 

Nivalassa vasta nelisen kuukaut-

ta. Hänen suomalainen miehen-

sä työskentelee opettajana Niva-

Kaijan koululla.

Kielen ja kulttuurin oppimi-

nen on tärkeällä ja kekeisellä 

sijalla maahanmuuttajien ko-

toutumisessa kulloiseenkin ym-

päröivään yhteiskuntaan.

Ritva Oja

Koululaiset kannattaa evästää aamuisin tukevalla ja terveellisellä aamiaisella, mistä saa puhtia 

aamupäivän ajaksi.

Nivalan kaupungin sivistyslau-

takunta päätti viime vuoden 

lopulla, että peruskouluissa ja 

lukioissa tarjotaan 2.1.2008 al-

kaen maksuton välipala kaikille 

oppilaille. Talousarviokäsitte-

lyssä välipalaan tarkoitettu mää-

räraha kuitenkin pyyhittiin yli, 

eikä välipalaa siten ole tarjolla 

kenellekään.

Viime vuonna Niva-Kaijan 

koulu, Kyösti Kallion koulu ja 

lukio ovat tarjonneet maksuton-

ta välipalaa oppilaille. Välipalaan 

on kuulunut maito, leipä, ravin-

torasva ja varsinaiselta aterial-

ta ylijääneitä leikkeleitä. Kyösti 

Kallion koululla on ollut sään-

tönä, että välipalan saa, jos kou-

lupäivä on koulumatkoineen yli 

seitsemän tuntia. Niva-Kaijalla 

ja lukiolla kaikki halukkaat ovat 

voineet käydä välipalla. Välipala-

käytäntöä oli myös Järvikylällä ja 

Haapalassa.

Voimassa oleva lainsäädäntö 

ei edellytä välipalan tarjoamista. 

Sellaisiakin vaihtoehtoja muualla 

Suomessa on ollut, että oppilas 

voi ostaa maksullisen välipalan. 

Siinä on ongelmana ollut se, että 

kaikille lapsille ei ole mahdol-

lisuutta antaa rahaa kotoa väli-

palaa varten ja toinen ongelma 

se, että joskus välipalarahalla 

on ostettu makseisia kaupasta. 

Joissakin kouluissa on käytetty 

vaihtoehtona sitä, että oppilailla 

on ollut lupa ottaa omia eväitä 

mukaan kouluun.

Joillakin koululaisilla esimer-

kiksi Niva-Kaijan koululla on 

päiviä, jolloin koulu alkaa kah-

deksalta ja päättyy neljältä. Pitkä 

matka lisää päivän pituutta vielä 

tästäkin. Lisäksi osa oppilaista 

lähtee kouluun täysin ilman aa-

mupalaa, ja jos päivässä on vain 

yksi ateria, ei ravitsemustila ole 

tasapainossa enää iltapäivän vii-

meisinä tunteina. Voileipä ja me-

hu- tai maitolasi iltapäivällä ko-

hentaisi jaksamista kummasti.

Pitkän koulupäivän oppilaiden 

välipalaan esitetty määräraha oli 

26896 euroa kuluvalle vuodelle. 

Yli seitsemän tunnin koulupäiviä 

on lähinnä yläasteella ja lukiossa. 

Koska välipalaa aiottiin laajentaa 

koskemaan kaikkia kouluja, oli-

si määrärahaa täytynyt olla noin 

78 000 euroa. Välipalan hinnaksi 

ruokapalvelu oli laskenut 50 sent-

tiä kappaleelta.

Uusi käytäntö 
tyrmistytti

Niva-Kaijan koulun Vanhemmat 

ry kokoontui viime keskiviikko-

na. Pääaiheena keskusteluissa oli 

välipalan poisjäänti.

- Olen saanut kauhean paljon 

yhteydenottoja vanhemmilta, 

opettajilta ja oppilailta. Välipa-

la täytyy saada takaisin ainakin 

Niva-Kaijan koululle, jossa op-

pilailla on pitkiä koulupäiviä ja 

oppilaat kovimmassa kasvuiässä, 

yhdistyksen puheenjohtaja Ar-

to Saartoala sanoo kokouksen 

terveisinä.

Yhdistys oli pyytänyt asiasta 

selvitystä sivistystoimenjohtaja 

Riitta Kaarlelalta.

Sivistystoimenjohtaja anta-

man selvityksen mukaan suun-

nitteluryhmän mallin perusteel-

la koulujen budjettiin esitettiin 

tuota 26896 euroa välipaloihin. 

Sivistyslautakunta päätti kuiten-

kin vanhasta käytännöstä poike-

ten esittää tarjottavaksi välipalaa 

kaikille Nivalan peruskoulun ja 

lukion oppilaille, joten määrä-

rahaesitys ei olisi siihen edes 

riittänyt, vaan olisi tarvittu noin 

78 000 euroa. Määrärahan pois-

taminen kokonaan on talousar-

vion valmistelussa tapahtunutta 

talousarviomenojen ja toimin-

tojen karsintaa. Valtuusto on 

myös kaupungin ylin päättävä 

elin, joten lautakunnan päätös ei 

sido sitä, saadussa selvityksessä 

sanottiin.

Välipala-asiaa 
käsitellään ensi 
torstaina

Sivistyslautakunta käsittelee vä-

lipalakäytäntöä uudelleen ensi 

viikon torstain kokouksessaan. 

Niva-Kaijan koulun Vanhemmat 

ry. on jättänyt kokoukselle kirjel-

män/esityksen asiasta. Siinä esi-

tetään, että Niva-Kaijan koululle 

palautetaan välittömästi välipala 

“kevyellä” tarjoilulla, esimerkik-

si näkkileipä, voi, juusto, maito. 

Oppilailla on jo nyt havaittavis-

sa terveydellisiä ongelmia, kuten 

päänsärkyä ja verensokerin heit-

telyä. Osa oppilaista on 5-6 tuntia 

ilman suuhunpantavaa.

Kirjelmässä todetaan myös, 

että omien eväiden kuljettami-

nen on jokseenkin mahdotonta, 

ei ole paikkaa, missä välipalat 

syötäisiin ja oppilaat pelkäävät 

leimautumista, jos menee omia 

eväitä syömään ruokalaan. 

“Perusturvan strategiassa, jo-

ka on laajennettu koskemaan Ni-

valan strategista päämäärää mai-

nitaan pykälässä 2.1 Kuntalaisten 

terveyden edistäminen. Mieles-

tämme välipalan lopettaminen ei 

ole tukemassa tätä ajatusta. Kus-

tannus on erittäin pieni saatuun 

hyvinvointiin nähden”, sanotaan 

kirjelmässä.

Maritta Raudaskoski

Välipala halutaan takaisin

Motivoituneita suomen kielen opiskelijoita

Suomen kielen opiskelun parissa jatkavat vas. Amber Bischop-Kainu, Olga Telli, Somchit Kaikam-Konttila, Miu Chatkaeo, Tanja 

Vaaramaa sekä Th avatchai Chatkaeo. Opettajana toimii Päivi Moilanen.
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Joulukuun puoliväliin tuli kulu-

neeksi vuosi siitä, kun Hämekos-

ken Pukimo sai uuden yrittäjän.

- Vuosi on ollut kiireinen. Päi-

vät ovat olleet työntäyteisiä, mut-

ta tosi tyytyväinen olen, kertoo 

omistaja Hilkka Laurila.

Vuosipäivän tienoille valmis-

tui liikehuoneiston remonttikin, 

mikä lisäsi kiireitä. Heti joulun 

jälkeen alkanut alennusmyynti 

on lähtenyt hyvin käyntiin.

- Meillä on ollut tosi vilkas-

ta alennusmyynnin alkupäivistä 

lähtien. Kaikki ale-tavarakin kun 

on uutta ja kausitavara vaihtuu, 

joten asiakkaat ovat kiinnos-

tuneita. Uniikkikappaleet ovat 

myös suuren mielenkiinnon koh-

teina. Niitä kun on yksi koko ja 

yksi kappale, ja jos sopiva koh-

dalle osuu, niin niitä kannattaa 

metsästää. 

- Asiakkaita käy säännöllisesti 

noin 130 kilometrin säteeltä. Ny-

kyisin 100 kilometrin ostosmat-

ka ei ole pitkä, jos jotakin tiettyä 

lähdetään hakemaan. Kauempaa 

tulevia asiakkaita on usein auto-

lastillinen samalla kertaa, Hilkka 

kertoo.

Hämekosken Pukimo avataan 

aamuisin yhdeksältä, mikä on 

saanut asiakkailta kiitosta. Omis-

tajan lisäksi on yksi vakituinen 

työntekijä ja tytär työskentelee 

osapäiväisesti. Toukokuusta elo-

kuun loppuun on niin kiirettä, 

että väkeä tarvitaan enemmän-

kin. Lisäksi vaatteiden korjaukset 

vaativat oman aikansa.

- Hihojen ja lahkeiden ly-

hennykset ja muut korjaukset 

tehdään ilmaiseksi asiakkaiden 

ostamiin vaatteisiin. Pitkämat-

Hämekosken Pukimolla onnistunut vuosi
kalaisille korjaukset tehdään sa-

mantien ja lähellä asuvat saavat 

ostoksensa korjattuna seuraa-

vana aamuna. Näitä töitä ei voi 

jättää pitkäksi aikaa odottamaan, 

Hilkka kertoo.

Nivalassa vaatteiden, kenkien 

ja asusteiden tarjonta on todella 

hyvä.

- Täältä löytyy kaikkea ja kai-

kenikäisille. Yrityksistä kukaan ei 

kilpaile toisten kanssa, vaan me 

täydennämme toisiamme.

Hämekosken Pukimon vaat-

teiden kokovalikoima on saanut 

kiitosta. Kokoja on numerosta 32 

numeroon 52 ja esimerkiksi fark-

kuja tätä suurempiakin. Alusvaa-

te- ja liiviosasto on myös raken-

nettu niin, että kunnolla istuvia 

vaatteita löytyy jokaiselle.

- Miehille valikoimaa löy-

tyy myös. Ei ole vielä niin isoa 

miestä ovesta tullut, etteikö hä-

nelle pukua olisi löytynyt, Hilkka 

sanoo.

Hyvä pohja 
yritykselle
Hämekosken Pukimolla on Ni-

valassa maineikkaat perinteet ja 

siitä Hilkan oli hyvä jatkaa. Myös 

omistajalla itsellään on erikoisen 

vahva pohja tämän alan yrittä-

miseen. Hilkalla on kaupallinen 

koulutus ja vahva taloushallinnon 

työkokemus. Lisäksi hän on suo-

rittanut vastikään toimitusjohta-

jakoulun. Hän on melkein valmis 

artesaani ja teollisuusompelijan 

työkin onnistuu. Aikoinaan hän 

on työskennellyt vaatekaupassa 

ja ommellut paljon, esimerkiksi 

lastensa vaatteet alusvaatteista 

päällysvaatteisiin. Neulominen-

kin on mieluista.

- Käsityö- ja vaateasiat ovat ai-

na olleet lähellä sydäntäni. Liekö 

suvun perintöä, ukki oli suutari ja 

äiti kova käsityöihminen.

Kun Hilkka sai tietää, että 

sijaisuus kirjanpitäjänä päättyy, 

hän tarttui tilaisuuteen ja osti 

jatkajaa etsineen Hämekosken 

Pukimon.

- Yrittäjyyteen kuuluu aina ris-

ki, mutta se kai tässä kiinnostaa-

kin. Olen yrittäjähenkinen ja aina 

halunnut kokeilla uutta ja omia 

ideoita. En ole oikein kellokortti-

ihminen. Vuosi on mennyt hyvin, 

ja olen todella iloinen ratkaisus-

tani, Hilkka Laurila kiittelee.

Maritta Raudaskoski

Hämekosken Pukimon ensimmäinen vuosi uuden omistajan, Hilkka Laurilan, vetämänä on ollut kiireinen ja onnistunut. Vilske jatkuu 

alennusmyyntien merkeissä.

Lukijan ajatuksia  

Kun parikymmentä vuotta olen 

saanut kilvoitella Siionin lau-

massa, menevät ajatukset usein 

aikaan, jonka vietin epäuskoise-

na. Silloin en tajunnut sitä, että 

elämässämme koetut vaikeudet 

olivat Jumalan kehotusta totiseen 

parannukseen.

Epäuskoisenakin rukoilin 

Jumalaa, mutta en ymmärtänyt 

Hänen vastauksia, koska ne eivät 

tulleet materiaalisessa muodos-

sa, kuten rukoillessani pyysin. 

Myöhemmin me vaimoni kans-

sa ymmärsimme, että Jumalan 

vastaus epäuskoiselle on, että 

hän näkee syntisyytensä ja tekee 

parannuksen.

Vaimoni kuolemasta tulee 

kohta kuluneeksi seitsemän vuot-

ta. Yksin jäätyäni olen joskus ris-

tinyt käteni ja pyytänyt taivaan 

Isää lähettämään minulle uuden 

elämänkumppanin.

Mutta, kun olen sellainen 

kuin olen, niin hartainkin ruko-

us tahtoo olla kuin tuttavallista 

porinaa Nipurisen kanssa. Uskon 

taivaan Isän leikkiä ymmärtäväk-

si. Seruraava näyte voi vaikuttaa 

lukijasta ehkä liian omatekoisen 

sievistellyltä:

 Rakas taivaallinen Isäni anna 
minulle voimaa pysyä uskomas-
sa, Sinun Poikasi lunastuveren 
päälle. Anna lapsilleni ja kaikille 
epäuskoisille halu tehdä paran-
nus. Lähetä minun yksinäiseen 
elämääni uskovainen nainen, 
joka tulisi vaimokseni. En ase-
ta ehtoja vaan uskon, että tiedät 
millainen minulle on sopiva.

 Rukous tuohon tyyliin kuul-
tiin taivaassa, kun menin vuo-
teeseen. Narisin usein, ettei 
Hän kuule rukouksiani, vaikka 
ne mielestäni olivat hyvinkin 
tärkeät.

 Mutta kuultu ne oli. Erää-
nä päivänä soi puhelin. Langan 
päässä oli nainen eräästä lähipi-
täjästä. Hän oli viidenkymmene-
kahden ikäinen. Hänen ääntään 
kuuntelin mielelläni ja keskus-
telutaito hänellä oli hyvä. Tämä 
ensipuhelumme kesti lähes kol-

me tuntia. Pian pari vuotta kes-
täneessä puhelinseurustelussam-
me taisi tuokin aika ylittyä. Pidin 
häntä Jumalan lähettämänä. Hän 
vastasi naisihannettani. Puhuin 
avioliitonkin solmimisesta.

 Asia kuitenkin raukesi, koska 
molemmat olimme kukuripäitä, 
emmekä luopuneet kannastam-
me: minä vaadin, että hän tuli-
si Nivalaan ja hän tahtoi minua 
omaan pitäjään. Tähän hänellä 
oli syynä talonsa ja  kaksi kehi-
tysvammaista veljeä, joista hän 
äidilleen oli luvannut huoleh-
tia. Laiskana miehenä en voi-
nut myydä taloa kaupungista ja 
lähteä syrjäkylän asukkaaksi, 
jossa olisin joutunut uudelleen 
rakentamaan.

 Kun lopetimme seurustelun, 
alkoivat taas rukouspyynnöt. 
Arvelin kyllä Taivaan Isän ärty-
neenä ärähtelevän: tuosta hyväk-
käästä se myrkyn lykkäsi! Mut-
ta miten ollakaan. Napurin Onni 
se tulla möyhelsi yhtenä päivänä 
ja oli salaperäinen – niin salape-

räinen! Kuin taivaan lähetti hän 
ojentaa paperilapun, jossa oli pu-
helinnumero ja kirjaimet LV. Oli-
ko Onnin tulo johdatusta, minun 
oli vaikea uskoa, eikö Jumalalla 
ollut parempaa asiamiestä näin-
kin tärkeässä asiassa.

 Niinpä sitten soittaa pirautin 
tuhon numeroon ja nainen se-
kuin nuortui. Sisar, jonka kans-
sa nyt aloin seurustella, oli ko-
toisin toisesta naapuripitäjästä. 
Ihmisenä hän oli älykäs, kuten 
edellinenkin. Hän oli miellyttä-
vä, sekä naisena ihana. Hän oli 
leski ja hänellä oli neljä tytärtä. 
Kaksi heistä jo aikiuisia ja nuo-
remmat yhdeksän ja neljätoista 
vuotiaita. 

 Äitinsä lailla tyttäret olivat 
älykkäitä ihmisiä. Kun ensiker-
ran tapasimme, ihmettelin, eikö 
Taivaan Isällä ole suurempaa 
valikkoa, sillä hän oli miltein 
edellisen kaksoiskappale, joskin 
pituutta oli hieman enemmän. 
Epäilin, ovatko Nipurin Onnin 
sormet pelissä. Pian selvisi, ett-

eivät olleet. Seurustelu tapahtui 
puhelimen kautta, joskin muuta-
mia kontakteja oli.

 Seurustelu tällaisen perheen 
äidin kanssa ehkä aiheutti sen, et-
tä seurustelumme päättyi, kestet-
tyään vajaan vuoden. Joka tapa-
uksessa he ovat jääneet mieleen 
ja muistelen heitä aina suurella 
arvonannolla.

 Kului vuosi, vähän toistakin. 
Tänä aikana sai puhelimeni le-
vätä. Sitten tuli toinen hyväkäs, 
Mehtälän Anssi ja puoliväkisin 
vei minut Kallion leirikeskuk-
seen Haapajärvelle. Leirin alet-
tua epäilivät sisaret, että lattian 
alla on vesisuoni. Hietalan Tau-
no otti avainnippunsa ja asian-
tuntevasti näytti, ettei niistä ole 
pelkoa: avainnippu pysyi pyöri-
mättä hänen hyppysissään. 

 Silloin minäkin päätin näyt-
tää taitojani ja avainnippuineni 
menin paikalle. Miten ollakan, 
kourassani oleva nippu alkoi 
pyöriä. Se johti minua erään nai-
sen luokse, jolloin huudahdin: -

Vesisuoni on läytynyt! Naisen 
vieressä istui eräs rouva. Hän teki 
tilaa penkissä heidän väliinsä ja 
takinhelmasta kiskaisemalla ve-
täisi minut penkkiin, hihkaisten: 
-Istu sitten vesisuones viereen! 
Tein huomion – että tuo vesisuo-
ni oli kaunis nainen. Miltei sa-
maa kaliberia kuin edellisetkin. 
Hän sanoi nimekseen Anja. Tästä 
alkoi tuttavuus, joka pian näytti: 
vain kuolema meidät erottaa.

 Kaksi vuotta on kulunut sii-
tä, kun me avioliiton solmimme. 
Olemme keskustelleet usein tä-
män leirin tapahtumista ja ha-
vainneet, että eri puolilla maata 
asuen ja toisistamme tietämättä, 
meistä kumpikin vastahakoises-
ti leirille lähdimme, mutta sieltä 
me löysimme toisemme. Nyt us-
komme, että menomme sinne oli 
johdatusta.

Sero

Johdatusta
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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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Lupaukseni mukaan aloitan nyt 

Lapin reissujen selostukset.  Ot-

sikon nimi – HUOMSKUE – käy 

selville myöhemmistä jutuista.  

Alkuvuosina en ollut itse mu-

kana, joten nämä ensimmäiset 

tarinat ovat isäni Urhon muis-

tiinpanojen perusteella.

Jo 1960-luvulla olivat eri yh-

teisöt varanneet itselleen vapaa-

ajanviettopaikkoja eri puolille 

Lappia.  Myös SOK:lla oli sel-

lainen Saariselän liepeillä Laa-

nilassa.  Paikka oli mainio lo-

manviettopaikka pienehköille 

ryhmille. Osuuskauppojen hen-

kilökunnista koostuneet ryhmät 

reissasivatkin Lapin maisemissa 

etenkin kevättalvella hiihtoret-

killä.  Nivalan Osuuskauppakin 

pääsi osallistumaan, sillä johtaja 

Heino Myllylä oli tunnetusti lii-

kunnalle omistautunut mies.

Tältä pohjalta alkoi Urhon-

kin vaellusvietti, nimenomaan 

Lappiin.  Jo aikaisemmin viisi-

kymmentäluvulla Urho oli teh-

nyt muutaman Lapin reissun.  

Nämä matkat olivat autoretkiä, 

joten kosketus itse Lapin lumoa-

vaan luontoon jäi vähäisemmäk-

si.  Kuitenkin vaellusvietti jollain 

tavalla asui sisimmässä ja kaipa-

us tuohon kiehtovaan Lappiin oli 

olemassa sielussa.

Saariselkä 1971

Keväällä 1971 ennen kesälomia 

johtaja Heino Myllylä otti esille 

lomanviettomahdollisuuden, jo-

ta aloimme kehitellä.  Hänellä oli 

tuntuma Saariselän maisemiin 

talviliikunta-ajoilta.  Hän esitti 

yhteistä lomaviikkoa osuuskau-

pan toimihenkilöille - ryhmäl-

le, johon Urhollakin oli kunnia 

kuulua.  Pidettiin palavereja ja 

suunniteltiin lomien järjestely-

jä.  Päästiinkin kompromissiin, 

vaikka ns. johtoporras oli poissa 

työpaikalta tuon viikon ajan.

Osuuskaupan kuljetuksista 

vastasivat yksityiset autoilijat, 

Mattilan Martti ja Stenrothin 

Oiva rekka-autoillaan.  Heillä 

ei juurikaan ollut lomaa tarjol-

la. Niinpä Heino ehdotti, että 

hekin ottaisivat viikon löysät ja 

liittyisivät porukkaan.  Mattilan 

Martillahan oli liikuntaharrastus 

entuudestaan verissä, mutta Oi-

valle se oli jotenkin uutta.

Palaverissa päädyttiin tulok-

seen, että retki Suomen Lappiin 

tehdään seuraavalla porukalla: 

johtajana Heino Myllylä sekä 

osallistujina Jukka Ojala, Kaarlo 

Taanila, Aimo Mäenpää, Urho 

Jaakola, Martti Mattila ja Oiva 

Stenroth - seitsemän riuskaa, 

tervettä miestä.  Kartat hankittiin 

Saariselän maastoon, joka Myl-

lylän Heinolle oli talvikäynneil-

tä tuttu.  Lähtöpäiväksi sovittiin 

Juhannuksen jälkeinen viikko 

alkaen 27.6.1971.

Kaikki oli porukalle joten-

kin uutta.  Ei ollut kokemusta 

kesävaelluksista, ei tarvittavista 

varusteista eikä mistään muus-

takaan.  Jokainen sai tehdä val-

mistelunsa oman sormituntu-

mansa mukaan.  Ojalan Jukan 

huoleksi jäi viikon muonituksen 

järjestäminen ja muonan määrä 

todella riitti viikon ajaksi – jäi 

ylikin.  Varustus oli hyvin eri-

lainen ja osin sopimatonkin La-

pin oloihin.  Kunnon rinkkaa ei 

ollut muilla kuin Myllylän Hei-

nolla.  Useimmilla oli tavallinen 

selkäreppu, jonka kantohihnat 

viikon aikana painuivat syvälle 

olkapäihin.  Urholla oli vanha 

satulareppu, joka oli aikoinaan 

rakennettu pojan partiohom-

miin.  Repun satulan raudat oli-

vat liian kapeat ja ne hakkasivat 

viikon aikana lantiot vereslihalle.  

Suuria puutteita oli muutenkin 

varustautumisessa.  Kantamista 

oli liian paljon repun painaessa 

matkaan lähtiessä reilusti yli kak-

sikymmentä kiloa.

Kokoonnuimme Osulan kah-

vioon aamuaikaisella 27.6.1971 

lähtökahville puolisoiden saatta-

mina ja hyvästelemänä.  Matkaan 

lähdimme kahdella autolla, toi-

nen oli Osuuskaupan melko uusi 

Fiat 125 johtaja Myllylän ohjaa-

mana ja toinen Mattilan Martin 

omistama ja ohjaama Volvo, jolla 

oli ajettu jo yli 200 000 kilomet-

riä.  Matka taittui mutkattomasti.  

Aurinkoisen sään vallitessa saa-

vuimme Kemiin.  Heino tarjosi 

talon puolesta tuhdin aamupalan 

Keminseudun hotelliravintolas-

sa.  Urho oli ollut Keminseudun 

Karihaaran myymälänhoitajana 

vuosina 1946-1947.  Paljon oli 

Kemi muuttunut.  Köröttelim-

me täysin vatsoin kohti pohjois-

ta.  Sodankylässä poikkesimme 

sikäläisessä osuuskaupan kahvi-

lassa päiväkahvilla.  Matka jatkui, 

määränpään tiesi ainoastaan Hei-

no. Kiilopäälle saavuimme yösy-

dännä noin kello kahden maissa.  

Varsinaisesta vaellussuunnitel-

masta ei oltu keskustelu.  Martin 

autokunnassa ajattelimme, että 

varaamme Kiilopään retkeily-

keskuksesta huoneet ja käymme 

ansaitulle levolle pitkän automat-

kan jälkeen.

Toisin kuitenkin kävi.  Heino 

kävi varaamassa huoneet paluu-

tamme silmällä pitäen, siis loppu-

viikolle.  Hän tuli autojen luokse 

ja ilmoitti kylmästi varusteiden 

vaihdosta.  Rupesimme vaat-

teiden vaihtoon valtavien sääs-

kiparvien myötävaikutuksella.  

Oli tuskallista riisua ilkosilleen 

ja antautua sääskien syötäväksi.  

Niin kuitenkin saatiin varusteet 

vaihdettua, aseteltiin reppu py-

kälään ja lähdettiin aamuyöllä 

kello 3.15 nousemaan Kiilopään 

rinteitä kohti tuntematonta 

tulevaisuutta.

Taanilan Kalle tunnettu-

na suunnistajana otti Mattilan 

Martin kanssa johdon käsiinsä 

Heinon laatiman suunnitelman 

mukaan.  Suuntana oli Suomun-

ruoktun  tunturitupa.  Maasto oli 

nousevaa kanervikkokangasta, 

varsin hyvää käveltävää.  Poro-

erotteluaita oli oikealla puolel-

lamme suunnan antajana.  Heti 

alussa otimme periaatteen, että 

varsinaisia polkuja tulemme kart-

tamaan.  Vaellus tehdään karttaa 

ja kompassia käyttäen.  Laskeu-

duimme Nilanpään etelärinnettä 

alas Suomujokivarteen.  Aamulla 

seitsemän paikkeilla saavuimme 

Suomunruoktun uudelle autiotu-

valle.  Elämä tuntui väsymyksestä 

huolimatta ruhtinaalliselta.  Keit-

tovälineet olivat Urhon repussa, 

joten kokkihommat lankesivat 

luonnostaan hänelle.  Toisten 

ottaessa levon kannalta, kokki 

keitteli ensimmäiset kahvit maas-

tossa. Aamupalan jälkeen pieni 

lepohetki olikin paikallaan.  Ko-

kille lepotauko jäi lyhyemmäksi, 

koska kattilat oli myös pestävä.

Matka kuitenkin jatkui.  En-

simmäiseksi varsinaiseksi leväh-

dyspaikaksi oli Heinon suunni-

telmaan merkitty Tuiskukurun 

autiotupa.  Sen saavutimme ilta-

päivällä kello kahden paikkeilla.  

Oli ilo pudottaa reppu selästään 

ja valmistautua kiusanpeluuseen, 

josta muuten muodostuikin tu-

levienkin retkien suurin vapaa-

ajanvieton kohokohta.  Kiusaa 

pelataan normaaleilla pelikor-

teilla.  Rinkiin tarvitaan neljä 

pelaajaa.  Aloitetaan ristiseiskalla 

ja sitten pelisääntöjen mukaisesti 

lyödään korttia pöytään.  Pyrki-

myksenä  on ”pihistää” ja ”kiusa-

ta” muita pelaajia.  Jos ”luhuvaa” 

ja jää siitä kiinni, saa ”mölöperin”.  

Kenelle tämä mölöperi jää pelin 

päätyttyä, saa ylimääräiset vir-

hepisteet kortin silmien lisäksi.  

Voittaja on se, jolta kortit ensin 

loppuvat.  Muut laskevat sitten 

pisteensä.  Rahapeliä ei siis har-

rastettu.  Täällä valmistimme en-

simmäisen tukevan ateriamme 

maastossa.  Aineksia kyllä oli ja 

ruokahalua myös.  Ruokailun jäl-

keen otimme ”Oivan oivalliset”, 

joka termi käy selville myöhem-

missä tarinoissa.

Ruokailutauon jälkeen matka 

jatkui.  Marssitahti oli reippaan-

puoleista ja maasto mitä parhain-

ta vaellusmaastoa.  Noin tunnin 

käveltyämme pidimme sopivak-

si katsotun tauon nauttien jotain 

suuhunpantavaa.  Sää jatkui au-

rinkoisena, joten helle oli pian 

kiusanamme.  Sääskistä ei tänä 

kesän päiväsydännä ollut hait-

taa.  Poikkeuksen teki eräs tun-

turilaakson pieni kuusikko, joka 

oli kerännyt katveeseensa noita 

pikkuolijoita.  Täällä laaksoalu-

eella tuli myös suunnistajille 

pientä erimielisyyttä, koska pu-

rot tuntuivat juoksevan väärään 

suuntaan karttaan nähden.

Silloin tällöin kohtasi väsy-

mys matkalaisia.  Onneksi yö oli 

kuitenkin viileää marssiaikaa ja 

aamutuimaan lähestyimme Lui-

rojärveä. Ennen majoille saa-

pumista oli kuitenkin ylitettävä 

Luirojoki.  Ylityspaikan valitsi 

tietenkin Heino.  Onnettomuu-

deksemme se sattui järven suul-

la miltei syvimpiin paikkoihin.  

Tämä oli ensimmäinen vesis-

töylityksemme.  Arvelimme, et-

tä kapea paikka on nopeimmin 

ylitettävissä.  Vettä oli kaulaa 

myöten ja kylmää kaiken lisäksi.  

Sata metriä ylempänä vettä oli-

si riittänyt hädin tuskin polviin 

saakka.

Yli kuitenkin päästiin ja saa-

vuttiin autiotuvalle, joka sattui 

olemaan tyhjä.  Olimme valmiit 

aamutoimiimme.  Autiotupa ei 

ollut niin siisti, kuin aikaisem-

mat.   Siivosimme sen olosuhtei-

siin sopivaksi.  Nautimme kun-

non aterian ja valmistauduimme 

ansaitulle lepotauolle.  Tämä oli 

sikäli harvinainen autiotupa, et-

tä sen läheisyyteen oli rakennet-

tu sauna, tosin vaatimaton.  Oi-

tis panimme sen lämpiämään.  

Otimme kunnon löylyt ja välillä 

uimme vuolaassa Luirojoessa.  

Hyvän päivällisen jälkeen pää-

timme tehdä käynnin läheisen 

Sokosti-tunturin (718 m meren-

pinnasta)  huipulle ilman kan-

tamuksia.  Nousimme rinteelle 

väärästä suunnasta, tarkoitukse-

na lyhin reitti huipulle.  Vierivät 

kivet tuntuivat noustessa hiukan  

vaarallisilta.  Sokostin takarin-

teessä tuli yllättäen rinteen sisäl-

tä pieni salainen puron silmäke, 

jossa vesi oli jäätävän kylmää.  

Siinä virkistäytyessämme keh-

keytyi kilpailu, kuka pisimpään 

pitää puron pohjassa paljasta jal-

kaansa.  Voittajaksi selviytyi Mat-

tilan Martti, jonka aika oli vähän 

yli kymmenen sekuntia.

Sokostin huippu kuitenkin 

saavutettiin.  Kukin lisäsi kiven-

lohkareen kivikekoon, joka oli 

huipulle rakentunut aikaisem-

pien kävijöiden toimesta.  Kir-

joitettiin nimet vieraskirjaan, 

nautittiin konjakkinapanterit ja 

varustauduttiin palaamaan leiri-

paikalle.  Sokostin käynti veikin 

päiväsydämen, joten paikallaan 

oli annos ”rotanmyrkkyä”, kiu-

sanpeluutuokio ja iltatee lisuk-

keineen.  Hyvissä ajoin väsy-

mys ajoi meidät vaakasuoraan 

asentoon.

Jatkoa seuraa – terveisin 

Olli Jaakola
olli.jaakola@pp.inet.fi 

HUOMSKUE - Lapin lumoissa, osa 1

Vasemmalta Kalle, Aimo Martti ja Heino.

Vasemmalta Urho, Kalle, Heino ja Oiva.
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LC Nivala-Pidisjärvi lahjoitti Punainen Sulka -keräyskampanjasta saamansa palautusrahat 

nivalalaisille vapaaehtoistyötä tekeville tahoille. Punainen Sulka -keräyksen tuotosta paikkakunnalle 

palautuu 40 prosenttia. Viime keskiviikkona pidettiin lahjoitustilaisuus Vinnurvan leirikeskuksessa. 

Tukea saivat Pelastakaa Lapset ry., Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Nivalan kehitysvammaisten 

Tuki ry. ja Niva-Kaijan koulun tukioppilastoiminta. Kuvassa vastaanottajien edustajia sekä 

LC Nivala-Pidisjärven puolesta lahjoituksia jakamassa ollut klubin presidentti Risto Häkkilä, 

rahastonhoitaja Teuvo Viita-aho ja Punainen Sulka -asiamies Seppo Löytynoja.

 

LC Nivala-Pidisjärvi lahjoitti 
Punainen Sulka -keräystuloja

tänä
VIIKONLOPPUNA! 

Talonäytös
la 12.1. klo 12–15 Ylivieskassa,  Tasalantie 10
T l ä tö

TALOTAPAHTUMIA! UUTUUSMALLEJA!
TARJOUKSIA! XTRA-ETUJA! ARVONTAA!

2008

Ajo-opastus Koskipuhdontieltä. Esittelyssä valmis, 
yksikerroksinen Kastellin Hovineito 86 (Suosikki 2) -talo.
YLIVIESKAN KASTELLI
Pajalankatu 3 L, Ylivieska
Pekka Palokangas p. 046 850 6780
www.kastelli.fi

Tämän lehden voi 
lukea kokonaan 

ilmaiseksi 
internetissä

www.nivalanviikko.fi 
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Parhaat palvelut  

EDULLISTA 
NÄKYVYYTTÄ

TÄLLÄ SIVULLA
Ilmoitus Nivalan Viikon

Parhaat palvelut -palstalla
maksaa vain 5,70 €/viikko + alv!
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Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

RUMMUT, Premier-perus-
setti, Hintapyyntö 95€, Puh. 
0451370268.

Rauhall. paikalla oleva havu-
puustoinen OMAKOTITONT-
TI n. 0,5 ha, 2 km. keskustasta, 
päiväkodin läheisyydessä. Li-
sätietoja 0440 281 871.

TYPPISALKKU, Kemiran Typ-
pilaukku 2, testiliuskat (nitr. 
ja amm.typpi) 
vanhentuneet, muuten ok. 
Hintapyyntö 122€+alv, Puh. 
0451370268.

Myydään vanha KAAR-
MISÄNKY. Harri Tölli 
puh.0440282129.

NISSAN PICK UP -85 2.3 D. 2-
renk., aj. 243 tkm. Hp. 1150 
euroa. Puh. 040-840 3378.

Tehokas LÄMMITYSKAMI-
NA. Soveltuu autotalliin, 
varastoon ym. tiloihin. Tu-
kevatekoinen. Ei vesitilaa, 
puilla lämpiävä. Puh. 050-
372 6994.

Hyväkuntoinen Askon Ca-
rolina 3+2 SOHVAKALUSTO. 
Puh. 044-270 8653.

Ostetaan  

Halpa VAATEKOMERO, missä 
vaatetanko ja hyllyt. Puh. Ilo-
na 044-282 4805.

Halutaan vuokrata  

Kolmihenkinen perhe halu-
aa vuokrata tilavan KAKSION 
tai KOLMION. Mahd. pian., 
varma vuokra. Puh. 041-788 
6088.

Vuokrattavana  

Vuokrattavana YKSIÖ 43 m2 
keskustassa. Vapaa 1.2.08. 
Vuokratakuu 1 kk:n vuokra. 
Puh. 040-585 9831 tai 08-440 
464.

YKSIÖ 38 m2. Vuokr. myös 
kalustettuna. Puh. 0400-876 
679.

Huippuvar. 6 h. HUONEISTOT 
Isosyött. rinteessä. Ovelta rin-
teeseen. Lask.välin. sis. hint. 
Tunturin edullisin. Lunta on. 
Puh. 040-555 3549.

Kadonnut  

2.1.2008 harmaa KISSA Tiu-
kusaaresta, tuntee nimen 
CIMO (Simo), kaulassa musta 
panta, johon raaputettu nimi 
CIMO. Vasemmassa poskessa 
arpi. Puh. 0415761219.

Löydetty  

Musta POIKAKISSA, valkoi-
set töppöset Urheilutien lä-
heisyydestä, ollut syksystä 
asti. Urheilutie 13, puh. 08-
442 442.

Löydetty 5.1. pieni musta-
valk KISSANPENTU. Kysy 
Eläinhoitola Onnelasta, puh 
044-510 3834.

Annetaan  

Sisäsiisti KISSANPENTU to-
della suloinen. Puh. 044-268 
1116.

Kodin kirpputori  

ILMOITA ILMAISEKSI
Yksityishenkilöt voivat ilmoittaa Kodin kirpputorilla aivan ilmaiseksi. 

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

Sähköpostilla: rivit@nivalanviikko.fi 

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.

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 95 €/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 2008

        P-00-02 Ma 18.30-20.00

T-93-94           Lukiolla vk. 2 alkaen La 13.00-14.30

P-97 Ke 18.30-20.00

Ammattikoulun sisäharjoitukset kaudella 2008

T-95-96-97-98 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

 Antti Hautakoski, puh. 045-125 3349  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. 

G-juniorit (00-02) tytöt ja pojat, harjoitukset la. klo 10.30-12.00 Tuis-

kulassa. Tervetuloa mukaan.

  Tiedustelut: Satu Kontiola puh. 040 – 5311 713

LYHTY r.y.

 PÄIVÄKAHVIT tiistaisin klo 12-14. Pappilantiellä.

Nivalan Metallityöväen Ammat-

tiosasto 353 

Yhteystiedot 

 Puheenjohtaja

Jari Mehtälä     

Pidisjärventie 42 B 6

85500 Nivala

p. 050-3265678

e-maili  nivalaluottamusmies@

nordicaluminium.fi 

Sihteeri

Sami Kourujärvi

Järvennöntie 8

85500 Nivala

p. 0440-550392

e-maili sami.kourujarvi@luuk-

ku.com

Taloudenhoito,  Jäsenasiat

Pertti Karppinen

Kytölänpuhto 15

85500 Nivala

p. 044-5241919

e-maili  taloudenhoitaja.ao353@

omanetti.fi 

Kotisivut osoitteesta

www.nivalanmetalli353.net

METALLI

KINEVA

INDICAN KONSERTTI

Kinevalla la. 26.1.08 klo 17.00. Li-

put 10 euroa. Lippuja myydään 

ennakkoon Kinevalla ti. 15.1. klo 

18-21 ja to. 17.1. klo 17-20 sekä 

to. 24.1. klo 17-20. Tied. Riitta 

040-5007022.

MUISTATHAN!

KANTRITANSSI jakuu Kine-

valla tiistaisin 18.30-19.30 / hel-

pommat tanssit ja 19.30-21.00 / 

haastavammat tanssit. Opettaja-

na Matti Molis!!!

Seuraavaan lehteen tarkoitetun 
aineiston viimeinen jättöaika on 

torstaisin kello 14.00.
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Etsimme 

Taloustutkimus Oy on täyden palvelun markkinatutkimustalo. 
Nyt haemme joukkoomme uusia haastattelijoita tekemään 

henkilökohtaisia haastatteluja vastaajien kotona. 

Tarjoamme jatkuvan osa-aikatyön, jossa voit itse vaikuttaa 
työmäärääsi ja -päiviisi. Työ tehdään pääasiassa  

iltaisin ja viikonloppuisin. 

Haastattelut tehdään ovelta ovelle -periaatteella, joten iän 
tuoma varmuus on eduksi. Odotamme sinulta myös kokemusta 
tietokoneen käytöstä. Omasta autosta on työssä hyötyä, ja sen 

käytöstä maksetaan korvaus. 

Lisätiedot arkisin klo 9-15. Ota yhteyttä! 
Eija Karvinen, puh. (09) 7585 1218 tai 
Terttu Lindqvist, puh. (09) 7585 1215 

www.taloustutkimus.fi 

TUTKIMUSHAASTATTELIJOITA
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