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Nimipäivät  

Sunnuntai  
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Kalenteri

Lukijan ajatuksia  

Ajassa  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Viisikymmentä vuotta sitten alu-

eemme kalevalaisilla kankailla 

asustavat muutamat viisaat kau-

kokatseiset uroot ryhtyivät ta-

komahan tanhuhuvilla asuvan 

kansan hyvinvoinnin edistämi-

seksi sampoa. Sampoa joka tur-

vaisi riittävän ja laadukkaan elä-

män eliksiirin saannin kaikelle 

kansalle.

Sijoittivat he Sammon tako-

miseksi perustamansa yhtiön 

peruspääomaksi jokaista mer-

kitsemäänsä sammonosaa kohti 

panoksen joka ostovoimaltaan 

vastaa v. 2007 euroissa 212 eu-

roa per osake. Tulipa jo tuossa 

vaiheessa paikallinen Pohjolan 

emäntä, Pohjanakka Louhi ja 

vaati Sammon taottavaksi hä-

nelle, merkiten puolen tuhan-

nen kappaleen Sammonosista 

enemmistön itselleen. Vastik-

keeksi naittaisi Kalevalan uroille 

kauniin tyttärensä.

 Elämän eliksiiriä vuotavan 

Sammonosista tanhuvilla asuvan 

kalevalaisen kansanosan viisaat 

kaukokatseiset miehet saivat 

46.216 euron sijoituksella 43,6 

% ja Pohjanakka Louhi 59.784 

euron sijoituksella 56,4 %. 

Elämän eliksiiriyhtiön yhtiö-

sopimus takasi kuitenkin kale-

valaisen kansan viisaille pää-

töksenteossa ylivallan, koska 

kukaan Sammonosien omistajis-

ta ei saanut äänestää enemmällä 

kuin kymmenenneksellä paikalla 

edustettuna olleista sammonosis-

ta ja kun viisaat pitivät yhtä, oli 

heillä myös määräysvalta Sam-

mon ja sen vuodattaman elämän 

eliksiirin hinnan suhteen.

 Tällainen meno ei pitemmän 

päälle miellyttänyt Pohjanakka 

Louhea ja vaatikin hän kaksi-

kymmentä vuotta sitten sam-

monosien lisäämistä ja sammon 

takomisesta tehdyn sopimuk-

sen (yhtiöjärjestys) muuttamis-

ta päästäkseen käyttämään ko-

ko määräysvaltaansa Sammon 

käytöstä. Tähän Pohjanakan 

painostukseen ja tytärtään kale-

valaisille houkuttimena käyttäen 

kalevalaisen kansan viisaat suos-

tuivatkin, mutta tulivat samalla 

petetyiksi sammonosien (osak-

keiden) määrän ja merkintähin-

nan suhteen. Pohjanakka kun 

ujutti sammonosien määräksi 

huimat 24000 osasta ja mak-

soi tuolloin niistä ostovoimal-

taan 2007 euroissa vain 20,12 

euroa kappaleelta eli yhteensä 

482.766,62 euroa. Kalevalaisen 

kansan viisaat miehethän olivat 

elämän eliksiiriä vuotavan Sam-

mon taonnan aikaansaamiseksi 

joutuneet maksamaan viisikym-

mentä vuotta sitten ostovoimal-

taan 2007 euroissa 212 € jokai-

sesta sammonosasta.

 No, nyt pohjanakka Louhi, 

Pohjolan emäntä hyrisee tyyty-

väisenä. Saihan hän pienellä pa-

nostuksella 99,3 % Sammono-

sista viisaiden miesten joutuessa 

tyytymään 0,7 %:n.

 Käytännössä tämä Pohjolan 

emännän toimi merkitsee si-

tä, että kun sammon kirjanpi-

dollinen nettoarvo on nyt noin 

3,7 miljoonaa euroa, omistaa 

Sammon nettoarvosta Pohjolan 

emäntä lähes 3,7 miljoonaa eu-

roa ja kalevalaisen kansan viisaat 

vain n. 0,025 milj. euroa.

 Jos Pohjanakka Louhella oli-

si ollut omatunto kohdallaan ja 

hän tyttärensä naittamisessa olisi 

ollut rehellinen ja suonut kale-

valaiselle kansalle sen mitä sille 

oikeutetusti olisi kuulunut, eli 

sammonosien lisääminen olisi 

tehty osakeyhtiölain määräyk-

siä ja säännöksiä sekä rahoitus-

tarkastuksen ohjeita noudatta-

en, olisi Pohjanakan yhtiöön v. 

1995 tekemällä sijoitussummalla 

pitänyt tyytyä vain n. 150 Sam-

monosaan. Tällöin Louhi omis-

taisi nyt n. 432 Sammonosaa ja 

kalevalaisen kansan viisaat kai 

edelleen 218. 

 Siis jos perusteetonta hyö-

tyä Louhelle ei olisi annettu, 

vaan toimittu osakeyhtiölain 

kirjaimen ja hengen mukaisesti, 

omistaisi Pohjanakka Louhi nyt 

Sammon kirjanpidollisesta net-

toarvosta vajaa 2,5 milj.  euroa ja 

kalevalaisen kansan viisaat mie-

het reilut 1,2 milj. euroa.

 Pohjanakka siis otti ja ilmei-

sen vilpillisesti Sammosta itsel-

leen perusteettoman edun joka 

on tähän päivään mennessä ku-

muloitunut reiluun 1,2 milj. eu-

roon (7,4 milj. mk) ja Kalevalai-

sen kansan viisaat ovat petettyinä 

antaneet vastaavan uhrin turva-

takseen Sammon tuottaman elä-

män eliksiirin vuotamisen paik-

kakunnan tanhuvilla asuvalle 

kalevalaiselle kansalle.

 Tämä tarinanpoikanen on 

kaikilta osiltaan tosi kuin vesi 

eikä totuus pala tulessakaan.

 Saapas nähdä, lähtevätkö ka-

levalaisen kansan vielä tanhuvilla 

elävät viisaat tai muut kalevalai-

sen kansan uroot hakemaan oi-

keutta perusteettomasti Pohja-

nakalle menettämiensä etujen 

palauttamiseksi, tai mahdollises-

ti jopa ryöstöretkelle Pohjanakan 

heiltä viekkaudella viemien sam-

monosien takaisin saamiseksi.

Nim. ”Väinämöinen”

Suomen pääneuvottelija EU-liit-

tymisneuvotteluissa oli ulkomi-

nisteri, MTK:n puheenjohtaja 

Heikki Haavisto. Jälkeenpäin 

Haavisto on esittänyt julkisuu-

dessa, että Suomen maatalous-

tuet sovittiin pysyviksi. Jos näin 

todella olisi, niin miksi Haavisto 

ei tuo julkisuuteen näitä asiapa-

pereita ja miksi hallituksemme 

ylipäätänsä neuvottelee EU:n 

kanssa maataloutemme tuista? 

Suomen EU-liittymiasiakirja al-

lekirjoitettiin Korfulla 24.6.1994 

Presidentti Martti Ahtisaaren 

johdolla, allekirjoittajana oli 

myös Heikki Haavisto. Muu-

ta hyväksyttyä sopimusta ei ole 

olemassakaan.

Maataloutta koskevan so-

pimusasiakirjan artiklassa 137  

sanotaan: “Jollei tämän osaston 

erityismääräyksistä, joissa mää-

rätään erilaisista päivämääristä 

tai ajoista muuta johdu, 1 koh-

dassa tarkoitettuja maatalous-

tuotteita koskevien  siirtymä-

toimenpiteiden soveltaminen 

lakkaa Itävallan, Norjan ja Suo-

men osalta viidennen liittymis-

tä seuraavan vuoden päättyessä. 

Kyseisissä toimenpiteissä otetaan 

kuitenkin täysin huomioon kun-

kin tuotteen osalta kokonaistuo-

tanto vuonna 1999.”

Artiklassa 138 sanotaan: “Jos 

komissio antaa siihen luvan, 

Itävalta, Norja ja Suomi voivat 

siirtymäkauden aikana myön-

tää asianmukaisessa muodossa 

yhteisen maatalouspolitiikan 

soveltamisalaan kuuluvien pe-

rusmaataloustuotteiden tuotta-

jille kansallisia siirtymäkauden 

alenevia tukia.”

Etelä-Suomea koskevassa ar-

tiklassa 141 todetaan: “Jos liitty-

misestä aiheutuu vakavia vaike-

uksia, jotka ovat yhä olemassa 

sen jälkeen kun 138, 139, 140 ja 

142 artiklan määräyksiä on so-

vellettu täysmääräisesti ja yhtei-

sössä voimassa oleviin sääntöihin 

perustuvia muita toimenpiteitä, 

komissio voi antaa Norjalle ja 

Suomelle luvan myöntää tuotta-

jille kansallisia tukia, joiden tar-

koituksena on helpottaa näiden 

täysimääräistä yhdentymistä yh-

teiseen maatalouspolitiikkaan.”

Pohjois-Suomea koskevassa 

artiklassa 142 todetaan: “Ko-

missio antaa Norjalle, Ruotsille 

ja Suomelle luvan myöntää pit-

käaikaisia kansallisia tukia sen 

varmistamiseksi, että maatalo-

utta pidetään yllä erityisillä alu-

eilla. Kyseiset alueet käsittävät 

62. leveyspiirin pohjoispuolella 

sijaitsevat maatalousalueet ja 

eräät kyseisen leveyspiirin ete-

läpuolella sijaitsevat lähialueet, 

joilla vallitsevat vastaavanlai-

set maatalouden harjoittami-

sen erityisen vaikeaksi tekevät 

ilmasto-olosuhteet.”

Maataloutta koskevat artiklat 

ovat kieltämättä sekavasti laadit-

tu ja niitä voidaan tulkita monel-

la tapaa. Kuitenkin artikloista 

käy selvästi ilmi ensiksikin se, 

että kaikki Suomen maatalous-

tuet ovat siirtymäkauden tukia, 

joilla maatalouttamme “sopeu-

tetaan” EU:n maatalouteen. Toi-

seksi, kaikesta maataloutta kos-

kevasta tukipolitiikasta päättää 

ainoastaan EU:n komissio.

Vallanpitäjämme ovat esittä-

neet, että pohjoista aluetta koske-

va tuki olisi pysyvä. Tämä ei pidä 

paikkaansa. Kunhan Etelä-Suo-

mea koskevat tuet on ensin pois-

tettu, niin sitten alkaa pohjoisen 

vuoro, saadaanpa nähdä. Suo-

men maataloutta on ajettu kai-

ken aikaa alas järjestelmällisesti. 

Esimerkiksi sikatalouden tuki oli 

197 mk/sika vielä vuonna 1997, 

vuonna 2007 se oli jo pudotettu 

16,08 euroon (95,5 mk)/sika. Tä-

mä koski myös Pohjois-Suomea. 

Parhaillaan ministeriössä on 

suunnitteilla investointituen leik-

kauksia, joissa pohjoinen alue on 

ilmeisesti menettäjänä. Kaikista 

näistä toimenpiteistä alueemme 

kansanedustajat ovat olleet hyvin 

hiljaa. Ymmärrettävästi.

Erkki Surakka

Talvisodan alkaessa olin alle 

kymmenvuotias. Joten muis-

toni sodasta ovat poikaiän 

kokemuksia.

Milloin siirtolaisjuna tulee 

asemalle siitä ilmoitettiin joten-

kin, että ottajat osasi olla ase-

malla vastassa. Sisareni kanssa 

tein kaksi turhaa reissua, kun 

ajoimme hevosella niitä hake-

maan. Kummallakaan kerralla 

emme heitä saaneet. Isänmaalli-

nen henki oli niin voimakas, että 

tulijat vietiin kilvan. 

Kolmannella kerralla veljeni 

toi Kuhmosta lähteneen paris-

kunnan. Tavaroita heillä ei ollut, 

mutta heidän puheistaan kuu-

limme, että kotiin niitä jäi.

Pariskunta oli joka suhteessa 

erikoinen. Se ilmeni siten, ettei-

vät he meille jääneet: koska mei-

tä nuoria oli liikaa. Emme myös-

kään voineet antaa heille omaa 

huonetta. Pappa lähti etsimään 

parempaa asuntoa jonka hän löy-

sikin aivan naapurista. Talossa 

asui vaan kolme henkeä ja vint-

tikammari oli vapaana. Sinne he 

pussukkansa veivät. Eivät he silti 

kotiani hylänneet. Päivittäin he 

tulivat raatamaan ja istuivatkin 

tuntikaupalla. Meistä pojista se 

oli perin mieluisaa. Suut virnussa 

me heitä kuuntelimme. Yhdessä 

kävellen: pappa edellä, mummo 

perässään he tekivät kyläreis-

sunsa. Tupaan tultuaan alkoi 

pappa juttelun johon mummo 

osallistui vaan todistaen papan 

puheita. Ammatiltaan pappa oli 

“suksimestari”, kuten hän aina sa-

noi. Papan kurkkuäänellä pitämä 

luettelo tuli meille tutuksi, koska 

hän sen päivittäin piti:

-Sinne jäi: viis piippua, kahet 

uuvet soappaat, hyvä kannel, 

sukshöylät, höyläpenkki, kaksi 

kirvestä ja kessupölkky, sänky 

ja petivoatteita. Jäi hopiakuori-

nen kello, partaveihti, kusipotti, 

monta kattilaa ja pata. Jäi liiteri 

ja mökki. Tähän päästyään mur-

tui papan ääni. Kyyneleet tippui 

myös mummon silmistä, kun 

hän sanoi:

-Niin...kaikki on täytynnä 

heittää! 

Me pojankoltiaiset, emme ym-

märtäneet miten rakkaita nämä 

esineet vanhuksille olivat. Rämp-

systä me otimme esille vaan huu-

morin jonka siitä saimme. Vas-

ta kun vartuimme käsitimme 

sen, että nämä esineet liittyivät 

heidän kotiinsa, joka piti jättää 

viholliselle.

Nyt vanhempana, kun omai-

suutemme on jo nuorempien 

käsissä, pariskuntaa ymmärtää 

paremmin, kun huomaa miten 

rakkaita muutamat kalut ovat, 

jotka muistuttavat vielä entises-

tä kodista. Nykyluettelo voisi olla 

seuraavanlainen.

-Sinne jäi: kaksi jääkaappia, 

hyvä pakastin, sähköhella ja 

mikrouuni; Tietokone ja tulos-

tin, kännykkä ja kaksi puhelin-

ta. Ilmanpuhdistaja, sähköurut, 

kirjahylly, huonekalut...ym. ym.

Arkkuun ei sovi vietävää, sin-

ne pitää sopia itse. Ei viene tilaa, 

jos panette sen Nipurisen teke-

män pienen puulusikan. Tiedä 

häntä - vaikka kahavit jossain...

Sero

Sunnuntai: Ilkka, 

Palmusunnuntai

Maanantai: Kerttu, Kerttuli

Tiistai: Eetu, Edvard

Keskiviikko: Juuso, Josefi ina, 

Jooseppi, Joosef 

Torstai: Aki, Kim, Joakim, 

Jaakkima

Perjantai: Pentti, Pitkäperjantai

Lauantai: Vihtori

Ajatus  

Keskiviikko 12.3. 

Minna Canthin päivä.

Torstai 13.3. 

Kevätpäiväntasaus.

Menestys on matka, ei 

määränpää. 

Ben Sweetland

Jumalani, Jumalani,

miksi hylkäsit minut?

Minä huudan sinua avuksi,

mutta sinä olet kaukana.

Jumalani, minä kutsun sinua 

päivisin, mutta sinä et vastaa.

Yöt kaikki huudan saamatta 

rauhaa.

Sinä olet pyhä, sinä olet ku-

ningas, sinulle soivat Israelin 

ylistysvirret. Sinuun ovat tur-

vanneet isämme ennen.

Sinuun he turvasivat ja pääsivät 

suojaan, sinua he huusivat ja 

saivat avun, sinuun he luottivat 

eivätkä pettyneet.

Ps. 22: 2-6

1. Mitä aluetta muinaiset rooma-

laiset kutsuvat Kambriaksi?

2. Kuka pakinoitsija on käyttänyt 

nimimerkkiä Kala?

3.  Minkä maakuntamme nimik-

kokukka on sinivuokko?

4. Kenen tutkimusmatkailijan 

laiva oli Beagle?

5. Mitä tautia vastaan calmette-

rokotus suojaa?

"Sammon ryöstökö ?"

Suomen maataloustuet

Rakkaista esineistä
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Lukiolaisena Espanjassa
Katariina Kiviniemi on lukio-

opiskelijana  Espanjan auringon 

alla. Toinen lukuvuosi on me-

neillään Aurinkorannikon suo-

malaisessa koulussa. Peruskou-

lun jälkeen Katariina ei päässyt 

opiskelemaan haluamalleen 

sosiaali- ja terveydenhoitoalal-

le, joten siinä vaiheessa nousi 

yhdeksi vaihtoehdoksi opiskelu 

ulkomailla. Hän päätti rohkeas-

ti hakea opiskelupaikkaa Fuen-

girolan suomalaisesta koulusta. 

Päätöstä helpotti lisäksi se, että 

Fuengirolassa asuu hänen äitin-

sä ystäviä ja sukulaisia. Los Pa-

cosin alueen väestöstä on noin 

kolmekymmentä prosenttia 

suomalaisia. Se on yksi suurim-

pia suomalaissiirtokuntia. Alue 

on myös suomalaisten suosimaa 

turistialuetta.

 Katariina palasi helmikuun 

lopussa kahden kuukauden jou-

lutauolta takaisin aurinkoiselle 

Välimeren rannikolle ahkeroi-

maan tähtäimenään ylioppilas-

tutkinnon suorittaminen.

Escuela Finlandesa

Yksityinen suomalainen pe-

ruskoulu on toiminut vuodesta 

1991 lähtien Espanjan Aurinko-

rannikolla eli Costa del Solilla 

eteläespanjalaisessa Fuengiro-

lan pikkukaupungissa. Viime 

syksynä koulu sai vihdoin lukio-

oikeudet. Hanke on ollut vireillä 

jo vuodesta 1990 lähtien, mutta 

hankkeen etenemistä on jarrut-

tanut  muutamien suomalaisten 

virkamiesten negatiiviseen suh-

tautuminen asiaan. 

Koulu on Suomen perusope-

tuslain alainen yksityiskoulu, 

jolla on todistuksenanto-oikeus 

ja se saa oppilaskohtaista valtion-

apua Suomesta. Opetus tapahtuu 

suomen kielellä. Opetusohjelma 

sisältää kielet englanti, ruotsi, 

saksa ja ranska sekä espanjan 

kieli kaikilla luokka-asteilla. 

Koulun opetussuunnitelmassa 

painotetaan kansainvälisyyttä, 

luovuutta, omien juurien ja ko-

timaan kunnioittamista sekä Es-

panjan ja yleensä eurooppalaisen 

kulttuurin tuntemusta.

Katariina kertoo opiskelunsa 

sujuneen vaikeuksitta ja sopeu-

tuneensa hyvin verkkaisempaan 

elämänrytmiin. Sosiaalisiin es-

panjalaisiin on helppo tutustua 

ja ystävystyä. Espanjankielentai-

toisena Katariinalla on mahdolli-

suus lähiaikoina aloittaa työsken-

tely tulkkina opiskelunsa ohella. 

Suomalaisessa koulussa opis-

kelee tällä hetkellä 230 oppilasta, 

joista lukiolaisia viisikymmentä. 

Lukioastetta  voi opiskella joko 

koko lukuvuoden tai valita joi-

tain  yksittäisiä jaksoja. Ilmoit-

tautuminen uuteen lukuvuoteen 

2008 – 2009 on parhaillaan käyn-

nissä. Opiskelijapaikat täytetään 

ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Hakuaikaa on maaliskuun lop-

puun saakka.

Ritva Oja
Katariina Kiviniemi on rohkea nuori nainen, hyvänä esimerkkinä nuorille.

Aika on muuttunut, ei päde ope-

tuksesta saadut jatkuvan ahneu-

den kierre. (1+1 ei ole 2 vaan 1=1 

= ihminen).

Helsingin seudulle on muut-

tanut sotien jälkeen muualta 

Suomesta työnperässä satojatu-

hansia henkiä, jotka nyt eläköi-

tyvät + suuret ikäluokat. Heillä 

on maksetut omistusasunnot 

ja halu muuttaa viettämään eh-

toopäiviä synnyinseutujen taa-

jamiin. Asuvat puolison kanssa 

kahdestaan tai yksin. Ehtona, että 

entiset synnyinkunnat tarjoavat 

ostettavia asuntoja ja hyvät ter-

veys- ja sosiaalipalvelut ja virkis-

tystoiminnan vapaa-ajalle.

On maksukykyä, saavat hy-

vät ansioon perustuvat eläkkeet 

ja myytyään asunnon pääkau-

punkiseudulta saavat 2-3 kertaa 

enemmän kuin tilalle ostaman-

sa asunto kehitysaluetaajamista. 

Tällöin vapautuu ainakin 100 000 

asuntoa 1 000 000 hengen ruuh-

ka-Suomesta sinne tuleville sai-

raanhoitajille ja muille työnteki-

jöille. Tämä toimenpide pudottaa 

muitakin alueen ylikorkeita hin-

toja, samoin tonttimaan hintaa 

jolloin muukin asuntotuotanto 

ruuhka-alueella lähtee nousuun 

halvemmin toimin.

Kehitysalueen kunnilla ei ole 

rahaa alkuvaiheissa satsata isoon 

tuotantoon, mutta Arava-rahoja 

siirtää sinne halvalla korolla ja 

omistusoikeudellisin ehdoin.

Esim. Oulun kaupunkiin on 

10 vuoden aikana tullut 10.000 

eläkeläistä, joilla on maksuky-

kyä, koska korkeat lääkäripal-

velut ja hoito ja sosiaalipalvelut 

ovat lähellä.

- Minä esitin kirjoituksessa 

esim., että Nivala 108 milj. mk 

sähkörahoja sijoittais huonosti 

kannattavista pörssikokeiluis-

ta oman kunnan kehitykseen 

(asunto- ja palvelut). Mutta kunta 

ei antanut vastaustakaan ja huo-

nosti sairaalapalvelut sijoitettiin 

terveydenhuollon ja sosiaalitoi-

men palveluyhtymä Kallioon. 

Sairaspäivystys matkat pitkät ja 

erikoislääkärit hakusalla. Moni 

entinen nivalalainen on sanonut, 

että olisi tullut rahoineen ja eläk-

keineen Nivalaan, jos palvelut ja 

asuntotuotanto ois kunnossa. 

Sama tilanne koko maassa ilman 

informaatiota.

Esittämälläni systeemillä ois 

valtio ja kunnat ja pääkaupun-

kiseutu hyötynyt valtavasti, ei 

ois tarvittu kalliita tukiasuntoja 

Helsinkiin ja vähempi tukea ke-

hitysalueiden auttamiseksi. Eikä 

ois tarvinnut hädässä kuntien 

panna asukkaitaan palveluyh-

tymien kiskonnan kohteeksi. Ja 

kunnat olisi säilynyt itsenäisinä 

tai liitoskuntina.

Paikkakunnille Arava-rahoilla 

maksetut asunnot ois maksettu 

välittömästi pois, kun ruuhka-

Suomen asunnot on myyty. Sa-

moin heidän huvilansa ois muut-

tanut kehitysalueille. Ja rahaa ois 

kuntien alueella runsaasti ja li-

säksi isot eläkkeet ja niiden tuot-

tama rahan käyttö kunnissa.

Ei kuntayhtymä tilanne ratkai-

se mitään, vaan virkapyrokraat-

tien määrä on noussut ja palve-

lut heikkenee, nyt jo nähtävissä ja 

jatkossa huomaa enemmän.

Samoin ruuhka-Suomessa 

asuntojen hintoja ei saada muu-

ten alas ja kenkään ei kannata tul-

la sinne, koska tulo ei riitä asun-

non maksuun ja vuokraan.

Ajatelkaa päättäjät mitä 

teette.

Nim. Totuus

Lukijan ajatuksia  

Asunto-ongelman ratkaisu
pääkaupunkiseudulla
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Sunnuntai 16.3.: Karjalanpais-

ti, perunat, perunasalaatti, 

luumukiisseli.

Maanantai: Nakkikastike, peru-

nat, jäävuori-tomaatti-ananas-

salaatti, marjakiisseli.

Tiistai: Kirjolohipihvit, muu-

si, porkkana-persikkaraaste, 

mustaherukkakiisseli.

Keskiviikko: Kinkkukiusaus, 

kiinankaali-tilli-kurkkusalaatti, 

päärynäkiiseli

Torstai: Lohikeitto, juusto, 

ruispuolukkapuuro.

Perjantai: Lammaspyörykkä, 

perunat, minttukastike, jäävuo-

ri-tomaati-mandariinisalaatti, 

mämmi ja kerma.

Lauantai: Lindströminpih-

vit, muusi, perunasalaatti, 

porkkana-ananaskiiseli.

Sunnuntai: Lihahöystö, 

perunat, kartanosalaatti, 

hedelmärahka.

La 15.3. klo 12 Porvoon ry:n 

myyjäiset Nivalan ry:llä. Klo 

18.30 seurat ja iltakylä Nivalan 

ry:llä, Porvoon puhuja.

Su 16.3.Palmusunnuntai  klo 10 

perhemessu kirkossa, rippikou-

lupyhä, II-ryhmä, Jukkola, Ka-

tajala, seurakunnan lapsikuoro. 

Kolehti: Israelissa ja palestiina-

laisalueilla tehtävään työhön, 

Suomen Lähetysseura ry. Radi-

ointi Pookissa. Klo 12 kyläkirkko 

ja myyjäiset Välikylän koululla,  

kahvit alkaen klo 11.30 (Viljanen, 

Rautio). Klo 13 seurat Nivalan ry:

llä, Porvoon puhuja.  Klo 13.30 

Maliskylän Sekakuoron 60- vuo-

tisjuhla seurakuntakodissa. Klo 

17 gospelkuoron harjoitukset 

seurakuntakodissa (Rautio). Klo 

18.30 SRK:n julkaisujen tarjous-

myynti-ilta ja seurat Nivalan ry:

llä (T Oikarinen, 

P Eskola). Klo19 Herättäjän seu-

rat seuratuvalla, hiljaisen viikon 

toivotut virret.

Ma 17.3. klo 10 elämyksellinen 

pääsiäishartaus Järvikylän kap-

pelissa. Klo 11 näkövammaisten 

kerho seurakuntakodissa. Klo 

19 ahtisaarna kirkossa (E Piri, 

Katajala).

Ti 18.3. klo 10 elämyksellinen 

pääsiäishartaus Uuden hautaus-

maan kappelissa. Klo 11 kohtaa-

mispaikka Ranni, Peltolan pap-

pila, Asematie 7. Hiljaisen viikon 

ajatuksia Jukkola,Vähäsarja. Klo 

12 elämyksellinen pääisiäisharta-

us Maliskylän kappelissa. Klo 18 

naisten piiri seurakuntakodissa. 

Klo 19 ahtisaarna kirkossa, Junt-

tila, Rautio, Gospelkuoro.

Ke 19.3. klo 10 elämyksellinen 

pääsiäishartaus kirkossa. Klo 11 

hopeaiän kerho seurakuntako-

dissa. Klo 11 varttuneiden ker-

ho Nivalan ry:llä (P Eskola). Klo 

19 ahtisaarna kirkossa, Viljanen, 

Katajala.

Kiirastorstai 20.3. klo 19  messu 

kirkossa, Jukkola, Katajala, Niva-

lan Mieslaulajat joht. J Junno.

Kolehti: Yhteisvastuukeräyksen 

hyväksi.

Pitkäperjantai 21.3. klo 10 sana-

jumalanpalvelus kirkossa, Junt-

tila, Rautio, Nivalan Virsikuo-

ro joht. V Järviluoma. Kolehti: 

Oman seurakunnan nimikkolä-

hettien työn tukemiseen. 18.30 

seurat Nivalan ry:llä (A Vata-

nen, E Hosionaho). Kolehti lä-

hetystyölle. Klo 19 Ristin juurel-

la-juhla kirkossa, S Järvi, Junttila, 

Gospelkuoro joht. Rautio.

La 22.3. klo 19 Haikaran ry:n 

pääsiäisseurat Haikaran koulul-

la (J Poikkimäki, E Niemi-Korpi, 

M Taskila).

23.3.Pääsiäispäivä. klo 10 mes-

su kirkossa, Viljanen, Kataja-

la, Nivalan Sekakuoro joht. O 

Mihailova.

Jumalanpalveluksessa siunataan 

nuorisotyönohjaaja Mauri Autio, 

toimistosihteeri Tiina Pesonen,

siivooja Anne Haikara ja lasteno-

hjaaja Elina Salmela työhönsä. 

Kolehti: Naisten sosiaalisen ja 

taloudellisen omatoimisuuden 

parantamiseen maailman köy-

himmillä alueilla, Kirkon Ul-

komaanapu.  Kirkkokahvit seu-

rakuntakodissa.Klo 12 seurat 

Haikaran koululla ( S Haapo-

niemi, A Tyynelä, R Göös). Klo 

18.30 seurat Haikaran koululla 

(S Haaponiemi, A Tyynelä). Klo 

20.30 alustus aiheesta. Luomis-

kertomus, R Göös.

Ma 24.3.II Pääsiäispäivä  klo 10 

sanajumalanpalvelus kirkossa, 

Viljanen, Rautio. Kolehti: Kär-

sivien kristittyjen ja kirkkojen 

tukemiseen islamilaisilla alueil-

la ja Etiopiassa. Kirkkokahvit 

seurakuntakodissa. Klo 12 ja 

klo 18.30 seurat Haikaran kou-

lulla (S Haaponiemi, A Tyynelä, 

R Göös).

Pe 28.3  klo 12 Väinö Raudaskos-

ken 85- vuotis syntymäpäiväseu-

rat seuratuvalla, tilaisuus alkaa 

kahvitarjoilulla (Hurskainen). 

Ei lahjoja, mahdollinen kolehti 

seurakunnan urkurahastoon.

Pyhäkoulutyö

Su 16.3. klo 10 palmusunnuntain 

perhemessu Nivalan kirkossa.

Päiväkerho- pyhäkoulu- ja 

perhekerhotyö

Pääsiäisviikon elämyksellinen 

hartaus lapsille ja aikuisille

Ma 17.3. klo 10 Järvikylän 

kappelissa 

Ti 18.3.   klo 10 Uuden hautaus-

maan kappelissa

klo 12 Maliskylän kappelissa

Ke 19.3. klo 10 Nivalan kirkossa

Hiljaisella viikolla ei ole varsi-

naista kerhotoimintaa.

Nuorisotyö

Pe 14.3. klo 15.30-16.30 poikien 

sählykerho Tuiskulassa.

Pe 14.3. avoimia ovia ei ole!

Rippikoulutyö

Kolehdinkantajat:

Su 16.3. Heljä Oja, Sanna Ruos-

tetsaari, Saara  Ranta-Nilkku, Sa-

ra Ranta-Nilkku

Su 21.3. Jussi Vartiainen, Tom-

mi Viljamaa, Sami Sikala, Joose 

Tölli

Su 23.3. Henri  Virtanen, Rasmus 

Vuolteenaho, Juha-Matti Tölli, 

Veikko Tölli

Ma 24.3. Niko Vähäsarja, Aate  

Vähäsöyrinki, Marjut Vähäsöy-

rinki, Henrik Leinonen

Su 6.4. Maaria Vähäsöyrinki, 

Eveliina Ylikoski, Topias Ylikos-

ki, Enni Ylimäki

Su 16.4. Henna Ypyä, Enni Ypyä, 

Mirka Ylikoski

Musiikkityö

Urkuvartti kirkossa joka kuukau-

den viimeinen perjantai klo 19.

Lähetystyö

Lähetyksen  kirpputori Kantto-

rilassa, avoinna ke ja la klo 9-13,  

saatavana varastossa olevaa il-

maista vaatetavaraa.

Katajasaaren, Jokisaaren ja Ruus-

kankylän diakoniatoimikunnat  

järjestävät kevätretken Haa-

parannan Ikeaan la 26.4.2008.  

Matkan hinta n. 20€.  Sitovat 

ilmoittautumiset ja tiedustelut 

maaliskuun loppuun mennessä 

Arja (08) 443 751 (iltaisin) tai 

Kyllikki 0400 362 524.

Joel Hallikaisen Rakkautta et-

simässä- konsertti  Ylivieskan 

kirkossa su 30.3.2008 klo 18. Oh-

jelma 10 €,  ovelta tunti ennen 

konserttia. Tuotto Petroskoin kir-

kon rakennustyön tukemiseen. 

Järj.  Ylivieskan seurakunta

Herättäjäjuhlat Espoossa 

4.-6.7.2008

Heikkilän Liikenne järjestää 

matkan herättäjäjuhlille. Majoi-

tus Kaisankodissa 1 hh/200€/hlö, 

sis. kuljetukset, aamupalan, ma-

joitukset. Pelkkä  kyyti  juhlille 

100€/meno-paluu.

Tiedustelut ja ilmoittautumi-

set Heikkilän Liikenne p. 0400 

468 529.

SRK:n suviseurat Sievissä 

26.-30.6.2008

Heikkilän Liikenne järjestää kul-

jetukset seuroihin päivittäin Ni-

valasta ja Haapajärveltä .

Tarkemmat tiedot kevään aikana 

kirkollisista ilmoituksista.

Nivalasta ollaan ja toimeen 

tullaan-historiakirja

Harri Turusen kirjoittama Ni-

valan historiakirja on myynnis-

sä myös kirkkoherranvirastossa, 

hinta 65 €.  Lisätiedot kirkkoher-

ranvirastosta p. (08) 440 025.

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 jo-

ka päivä, su-to klo 18-01, pe ja 

la klo 18-03. Palvelevaan nettiin 

voit lähettää viestin (evl.fi /pal-

velevanetti.fi ), joihin vastataan 

viiden päivän kuluessa.

Lomalla: Sanna Jukkola 

22.-29.3.2008

Kastettu

Samu Oskari Pinola, Roope Ee-

tu Ilmari Viita-aho, Aapo Soini 

Hermanni Ainasoja, Emma Lumi 

Amelia Tuomaala

Kuollut

Martti Linna 96 v.

Väinö Eemil Hyyppä 82 v.

Kirkolliset tapahtumat

Vastataan pois  

1. Walesia

2. Pekka Lounela

3. Hämeen

4. Charles Darwinin

5. Tuberkuloosia

Maanantai: Perunasosejauheli-

hapata, tuoresalaatti.

Tiistai: Lihakeitto, ruispalat.

Keskiviikko: Hauskat ka-

lapihvit, perunamuusi, 

punajuuri-omenasalaatti.

Torstai: Broilerikastike, riisi, vä-

rikässalaatti, jälkiruokavanukas.

Perhepäivähoitajia, LVI-asentaja, 

teollisuusputkiasentaja, hitsaa-

jia, kokki, baaritarjoilija, myyjä, 

myyntineuvottelija/asiakaspalve-

luhenkilö, maksatusvalmistelija, 

tuotantotyöntekijä.

Työvoimakoulutus

Yrittäjän ammattitutkinto, ko-

neistajan ammattitutkinto - cnc-

koneistus, kone- ja metallialan 

perustutkinto, levyseppä-hit-

saaja, kone- ja metallialan perus-

tutkinto - koneistus, metallialan 

valmentava jakso - metallin pe-

rustiedot ja taidot, levytekniikan 

ammattitutkinto, kuljetus- ja lo-

gistiikka-alan koulutus, hitsaajan 

pätevöitymiskoulutus, hygienia-

passi, teollisuusrobotin ohjel-

mointi ja käyttötaito, puualan 

perustutkinto, puusepänalan 

ammattitutkinto / puutuotteen 

valmistus, puusepänalan am-

mattitutkinto / CNC/CAD/CAM 

-tekniikka, tulityökorttikoulutus, 

työturvallisuuskorttikoulutus.

Tekstarit  

Lukijat voivat lähettää mie-

lipiteitään ja havaintojaan 

tekstiviestillä. Puhelinnumero on 

044-945 3763.
Viestit edustavat lähettäjän nä-

kemyksiä - eivät lehden.

Kallio on tulevaisuutta. Nivalan tu-

levaisuus on osana Ylivieskaa. Tv: 

Future.

Saarelantien ja Mäntylän alueen räl-

lääminen loppuu nyt! Pienet lapset 

hengenvaarassa!!

Kuulehha sinä joka valitit tulevasta 

skeittiparkista. Sanoit että sitä ei mu-

ka kukkaan käyttäs. Oon kuule ihan 

eri mieltä. Tiiäkkö kekkä teki aloit-

teen tästä parkista? Nuoret ja nuori-

sovaltuusto vei asijaa etteenpäi. Ei ne 

nuoret sitä halluis jos ne ei sitä tulis 

käyttämmää. Mietippä sitä.

Kyllä ennen oli elämä kiireetöntä, 

käytiin saunassa ja syötiin hyvin ja 

koko perhe istui katsomaan Me Tam-

meloita teeveestä. Tänä päivänä van-

hemmat juo ja tappelee, pikkutytöt 

juoksee yöt kyläl meikattuna ja van-

hemmat ei perusta, pojat kaljoittelee 

ja tekee pahojaan, pari poliisia koko 

kyläs valvoo. Hyvä Suomi

Hei hyvä homma kun Lidl tulee 

Nivalaan, toivottavasti Tiilimaan 

alueelle tulee oikein iso kauppakes-

kus esim. Citymarket, Anttila, sitten 

vasta Nivalasta tulee iso kaupunki. 

T. Hiiri.

Hei mihinkäs täältä on joutunut 

pyörähuolto. Mitenkäs ne sitten ne 

mummoparat, kun rullapotkurista 

puhkeaa kumi. Vai pitääkö lähteä 

Ylivieskaan sen takia? Söikö lipeä 

saippuan ja katos. T. Mummeli.

Näittekö valoilmiöt Aittoperällä, vii-

me lauantaina? Vai mitä ne oli...

Kissa ei uuden lain mukaan ole lain-

suojaton, vaikka se liikkuisi vapaana 

ulkona. Jos häiritsee, niin puhuminen 

naapurille on asiallista. Laki löytyy 

maa- ja metsätalousministeriöstä.

Kallio ei tilaa Suomenmaata terveys-

keskukseen. Sen tilaa Keskustan Kun-

nallisjärjestö. Kysykää ihimiset eesin 

ennen ku pöhölöjä kirijotatte!

Tekstaripalstalla luvataan, että lukijat 

voivat lähettää mielipiteitään ja ha-

vaintojaan, olen harmikseni havain-

nut että julkaiseminen teillä vaan on 

hyvin yksiväristä. Mielestäni olisi 

kohtuullista, jos samasta asiasta on 

2 eri näkemystä että molemmat mie-

lipiteet julkaistaan.

Syitä löytyy varmasti tästä meidän 

omasta tk:sta, miksi Annikki ja Sa-

ri lähtivät kumpikin. Vielä työtaa-

kaksi työnnetty astmahoitajan työt. 

Äly hoi älä jätä. Annikille ja Sarille 

tsemppiä.

Kaikki puolueet yksimielisesti Ni-

valassa valtuustossa Kallioon meni, 

kunnanjohto ja hallitus valehteli,. ei 

ole 20000 asukasmäärä rajaa, soita 

RKP Walinille, ei 50 saaristokuntaa 

yhdeksi 20000 suurkunnaksi, ei rajoja 

ole. Kallio-yhtymä käsittämätön, 29 

toimikuntaa muokkasi toimintasys-

teemiä, isot kulut kuntalaisille esim. 

2 sairaanhoitoyhtymää vierekkäin 

Ylivieska ja Oulainen. Miten valtio 

hyväksyy? Kalliosta ei apua, ei eri-

koishoitoon tiloja, ei hoitajia, ei lait-

teita, ei tehoa, entiset erikoispalvelut 

meiltä poistuu, lastenlääkäri lähti 

ja iltapäivälle Kalliosta tuleva väki 

uuvuttaa loput, lisäksi perustettu 60 

päällikkötason virkaa, palvelut yli-

hintaan ostetut. Vielä enempi vaa-

leihin, kansanliike jos mikään puo-

lue ei sanoudu irti Kalliosta kunnan 

itsenäisyyden turvaamiseksi. Nim. 

Totuus.

Hyvä hanke on, jos tekonurmi-jal-

kapallo- ja pesäpallokenttä ym. to-

teutetaan ripeästi ja laadukkaasti, 

niin siitä saadaan uutta sykettä ja 

vetovoimaisuutta Nivalaan. Eikä ai-

noastaan urheilupuolelle, vaan myös 

liike-elämän houkuttamiseen ja kas-

vuun. Tottakai, kun hanke toteute-

taan urheiluopistotasoisena, tietää se 

ihmisten liikettä Nivalan suuntaan ja 

keskustaajaman tarjoamien palvelu-

jen lisääntyvää käyttöä. Hyvää jatkoa 

hyvälle idealle!

Nivalalaisille passaa, jos tiet on aa-

mulla aurattu mutta niitä ei sais kui-

tenkaan aurata, ku kuuluu ääni. Kii-

tokset vain työntekijöille.

Urheilukeskus vettää takkuuvarmasti 

väkiä, tekee niin joka paikassa missä 

on esim. Vierumäki, golfi nkin voi 

yhistää siihen. Ja majoituspaikkoja 

kaivataan lissää ku väki alakaa tän-

ne tuppaamaa. 

Kohta saamme taas haistella auton-

renkaille tuoksuvia pääsiäiskokkoja! 

T. Savulta haiseva Noita.

Ei mitään järkee Kalliossa. Jos jonkun 

ihmisen haluaa kiinni puhelimella 

niin pitää soittaa Nivalan kaupungin 

vaihteeseen ja jollekki toiselle pitää 

soittaa taas Kallion vaihteeseen. Mel-

ko sekavaa.

Tekstaripalstalla ei voi moittia nimel-

tä tai tunnistettavasti yksityisiä hen-

kilöitä. Kiitokset sen sijaan ovat aina 

paikallaan. Naapureille, yrityksiin, vi-

rastoihin ja toisiin lehtiin palautteen 

voi jättää suoraan. Kielenkäytön tulee 

olla asiallista. 

Tekstareihin kaivataan uusia aiheita 

sekä rakentavaa ja positiivista keskus-

telua. Tekstarin lähettäjän henkilölli-

syys täytyy olla toimituksen tiedossa.
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Niva-Kaijan koululla ja koulu-

toimistossa on otettu käyttöön 

SMS -tekstiviestijärjestelmä 

(sms=short message service). 

Palvelu laajentaa sivistyspalvelu-

jen sähköistä asiointia ja liittyy 

osaksi koululla jo käytössä olevaa 

infojärjestelmää. 

Jatkossa perinteisten paperi-

tiedotteiden ohessa informaa-

tiota välitetään tekstiviestillä. 

Tekstiviestillä voidaan lähettää 

esimerkiksi tiedotteita koulun ta-

pahtumista, työpäivän muutok-

sista, muistutuksia vanhempai-

nilloista ja yhteydenottopyyntöjä. 

Oppilaanohjaajat ja luokanvalvo-

jat voivat käyttää tekstiviestiä op-

pilaiden tavoittamiseen ja tiedot-

tamiseen. Yhdellä tekstiviestillä 

tavoitetaan samalla kertaa koko 

vastaanottajaryhmä.

Tekstiviestijärjestelmä tuo 

nopeutta ja varmuutta sekä do-

kumentoinnin viestien lähettä-

misestä ja vastaanottamisesta. 

Paperitiedotteiden vähentämi-

sellä säästetään monistuskuluja 

ja työaikaa. Lähes kaikilla on 

nykyään matkapuhelin. Vas-

taanottaja saa viestin saman tien 

puhelimeensa ilman välikäsiä. 

Vastaukset voidaan ohjata tar-

vittaessa jatkokäsittelyä varten 

sähköpostiin. 

Viestit välitetään  tekstivies-

tikeskuksen kautta. Käyttökus-

tannuksena kaupungille on pu-

helinliittymän kuukausimaksu. 

Varsinaisten viestien lähettämi-

nen on maksutonta. Järjestelmän 

perustamiskustannukset olivat 

kaksituhatta euroa. Kokemusten 

myötä järjestelmä on laajennetta-

vissa muille toimipaikoille.

Tekstiviestijärjestelmä
käyttöön sivistyspalveluissa

Käsityö- ja puutarhamessut
Nivalaan huhtikuussa

Naistenpäivät
”Ilon ja rohkeuden lähteellä”

 Jääradan SM-sarjan viimeinen 

osakilpailu Nivalan Pidisjärvel-

lä on jouduttu pyyhkimään pois 

kilpailukalenterista. Viime päivi-

nä on ollut niin lämmintä, että 

Pidisjärvelle on tullut jään päälle 

noin 15 senttiä vettä.

”15 cm on niin paljon, että 

joudumme perumaan kilpailun, 

vaikka loppuviikolle on luvattu 

pakkasta. Nyt kävi näin, ei mahda 

mitään”, kilpailunjohtaja Markku 

Kivi sanoo. 

Jääradan SM-sarja kutistui 

Ylivieskan UA:n järjestämän 

kilpailun perumisen myötä kaksi 

osakilpailua käsittäväksi sarjak-

si, sillä kauden avauskilpailuksi 

suunniteltu Kiuruveden osakil-

pailu jouduttiin perumaan, koska 

sielläkin jäälle oli noussut liikaa 

vettä.

Jääradan SM-sarjan
osakilpailu peruttu

Taiteilija, aforistikko Maija Paa-

vilaisen ”kalvosulkeisissa” ku-

ten hän asian itse ilmaisi, kuu-

lijat eivät pääse ikävystymään. 

Lämminhenkisellä huumorilla 

höystetty esitys tempasi mu-

kaan ja antoi syvällistä pohtimi-

sen aihetta ja peilautumispintaa 

omaan elämään. Tämä valoisa ja 

positiivinen taiteilijapersoona on 

tämän hetken kysytyimpiä esitel-

möitsijöitä. Kiitos Seija Takalon 

aktiivisuuden, että saimme hänet 

vieraaksemme Nivalaan.

Aluksi taiteilija lausui muu-

taman kiitoksen sanan Nivalan 

seurakunnalle Marianpäivän  

jumalanpalveluksesta, hyväs-

tä saarnasta ja Naistenpäivien 

erinomaisesta tarjoilusta ja  jär-

jestelyistä. Erityisesti häntä oli ju-

malanpalveluksessa koskettanut 

esirukouspyynnöt odottavien 

äitien ja syntymättömien lasten 

puolesta, jotka näin tuodaan yh-

dessä rukoillen Jumalan eteen.

Kuva ja sana

Taiteilija Maija Paavilaisen afo-

ristiset kuvat ovat tulleet tutuik-

si Kotimaa-lehdestä yli kolmen 

vuosikymmenen ajan. Kuvia on 

julkaistu vuodesta 1971 lähtien, 

sittemmin kirjoina. Kirjoja on 

ilmestynyt nelisenkymmentä. 

Herkkä viiva ja aforistinen teks-

ti kertovat  paljon.

Taiteilijan kirjallinen ura alkoi 

jo varhain  Kotkassa. Kun sittem-

min ovet lääketieteelliseen tie-

dekuntaan eivät auenneet, purki 

hän pettymyksensä vimmaisiin 

kuviin ja teksteihin.

- Kuva-aforismieni idea ja tar-

koitus pysäyttää meidät ajattele-

maan oman aikamme ilmiöitä. 

Kuvissa oleva tyhjä tila on myös 

on tärkeä. Se antaa tilaa mieliku-

vitukselle, kertoo taiteilija.

Toinen läpi elämän jatku-

nut intohimo on ollut klassinen 

baletti.

- Parasta mitä ruustinna voi 

tehdä seurakunnassa, on pitää 

balettikerhoa. Opetin nimittäin 

tanssia iltapäiväkerhossa Upin-

niemen koulussa, naurahtaa 

taiteilija.

Elämä on matka

Maija Paavilainen oli vastavalmis-

tunut fi losofi anmaisteri muutta-

essaan miehensä kanssa Sodan-

kylään, jossa kenttärovasti Kari 

Paavilainen toimi Lapin jääkäri-

pataljoonan pappina. Seuraavak-

si he muuttivat Kirkkonummen 

Upinniemeen. Vuodesta 1975 

Paavilaisten koti oli Kairossa, kun 

hänen miehensä työskenteli YK:

n rauhanturvajoukkojen pappi-

na Siinailla. Sieltä Maija kirjoitti 

matkakirjeitä Kotimaa-lehteen. 

Vuodesta 1996 Paavilaiset ovat 

asuneet Hämeenlinnassa.

- Olemme aina saaneet 

asua Suomen kauneimmilla 

varuskuntapaikkakunnilla.

Paavilaisilla on neljä lasta, jot-

ka Maija halusi itse hoitaa eikä 

sen vuoksi suostunut ottamaan 

vakituista työpaikkaa. Ympäris-

töltä hän sai kuulla arvostelua 

ja ihmettelyä kotiäitinä olevasta 

maisterista.

- Lapseni ovat kasvattaneet 

minua paljon. En koe, että opis-

keluni olisivat menneet hukkaan. 

Minun ei ole tarvinnut mennä 

töihin, olen saanut tehdä töitä.

Mummoenergiaa

Maija Paavilaisen unelma on 

vanhustenneuvola, jossa voisi-

vat käydä kaikki, myös terveet. 

Nykyään on erikseen sydänryh-

miä, syöpä- ja diabesteryhmiä. 

Ryhmään pitää olla sairas. Hä-

nen unelmiensa neuvola olisi 

lempeästi pakollinen.

Paavilaisilla on kolmetois-

ta lastenlasta. Maijan mielestä 

vanheneminen on kaunista ja 

lohduttavaa.

- Isoäitinä on hieno olla. 

Lapset on ainoa millä yletän tu-

levaisuuten. Minun elämäni hii-

puu, mutta heillä elämä on vasta 

nupullaan.

- ”Mummoenergia” on meillä 

Suomessa monesti käyttämätön-

tä voimavaraa. Mummot voisivat 

antaa 

mallia ja välittää tietoa ja ar-

voja, kuinka ennen selvittiin ja 

tarjota syliä ja siunausta.

Kirjassa Naistensauna Paa-

vilaisen naiskuva ei ole turhan 

vakava. Kirja sai eräältä kirkko-

herralta palautetta. Kirkkoherra 

käski laittaa naisille jotain päälle. 

Taiteilija noudatti neuvoa ja lait-

toi hatun päähän.

Tärkeäksi kotiläksyksi Paavi-

lainen antoi luvan olla sellaisia 

kuin ovat. ”Jokainen olemme 

Luojan ihmeitä”

Naistenpäivien musiikillisesta 

annista vastasivat viulisti Venla 

Närhi ja laulaja Merja Piiroinen 

säestäjänään Paula Hautamäki.

Ritva Oja

Aforistinen kuva taiteilijan 

kodin seinällä kiteyttää hänen 

elämänfi losofi ansa.

Naistenpäivät on 

vuosi vuodelta 

yksi suosituimpia 

seurakunnan 

tilausuuksia. Nytkin 

sali täyttyi naisväestä 

ja muutamasta 

tilaisuuteen 

uskaltauneesta 

miehestä.

Taiteilija Maija Paavilainen 

on aforismikuviensa näköinen, 

rohkea, valloittava ja 

avarasydäminen persoona.

Tuiskulassa järjestetään huhti-

kuun viimeisenä viikonloppuna 

Käsityö- ja puutarhamessut. Ne 

järjestetään Nivalassa ensim-

mäistä kertaa. Järjestäjänä on 

käsityömessujen osalta raudasky-

läläinen Reino Marjakangas, joka 

järjesti tammikuussa Tuiskulassa 

hyvin menestyneet Antiikki- ja 

keräilymessutkin.

Paljon kaivattujen puutarha-

messujen järjestäjänä on puoles-

taan Nivalan Urheilijat.
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Lukemista

Kun vuoden 1918 tapahtumista 

tulee kuluneeksi 90 vuotta, ne 

ovat olleet eri tiedotusvälineissä 

runsaasti esillä. Myös fi losofi an 

tohtori Panu Rajala on tarttunut 

aiheeseen kirjassaan Kuningas-

ajatus. Kirja myötäilee historial-

lisia tositapahtumia, mutta yksit-

täisten henkilöiden kohtaloiden 

kuvauksissa lienee mukana ku-

vitteellisuutta, niin että kirjaa 

voidaan pitää historiallisena ro-

maanina. Tapahtumia kuvataan 

valkoisten näkökulmasta, mutta 

myös punaisten asia saa paljon 

ymmärtämystä.

Yksi päähenkilöistä on Ville 

Rantala. Hän on joutunut jättä-

mään poliisin virkansa ja saanut 

tehtäväkseen raitiotiekiskojen 

kiillottamisen. Hänellä on vaimo 

ja neljä pientä lasta, joten sitä-

kään työtä ei ole varaa hyljeksiä. 

Kuvauksen kohteeksi tulee myös 

Ville Rantalan lähipiiri.

Kirja kertoo vuorotellen Vil-

le Rantalan elämästä ja vuoro-

tellen sotilaskomitean jäsenten 

touhuista mm. päiväkirjamer-

kintöjen kautta. Nämä olivat 

korkea-arvoisia sotilaita, jotka 

vallankumouksen alkaessa jou-

tuivat pakenemaan ja piileskele-

mään henkensä edestä. 

Pietarissa alkanut kapina levi-

si pian Suomeen. Se alkoi kaiken-

laisena hulinointina; voipyttyjen 

kanssa lähdettiin valtaamaan 

meijeriä. Tilanne paheni, kun ta-

lonisäntiä ja tehtaanpatruunoita 

ruvettiin ahdistelemaan ja sur-

maamaan mielivaltaisesti. Kaikki 

esivallan edustajat ja virkamiehet 

joutuivat ajojahdin kohteeksi.

Suomi oli äskettäin julistau-

tunut itsenäiseksi, eikä omaa 

armeijaa ollut. Sotilaskomitean 

jäsenet kokoontuivat puolisalaa 

eri ravintoloissa, joissa, ihme kyl-

lä löytyi aina jotakin tarjottavaa. 

Vakavista neuvotteluista tuskin 

voi puhua, sillä seurustelu kon-

jakkilasin ääressä oli vallanta-

voittelua, pröystäilyä, nokittelua 

ja riitelyäkin. Aseita kuitenkin 

yritettiin saada maahan.

Panu Rajala on kirjoittanut 

useita Sillanpää-aiheisia teoksia, 

näytelmiä ja kuunnelmia. Täs-

säkin kirjassa Frans Eemil ta-

vataan vähäisessä roolissa. Hän 

yrittää pysyä puolueettomana 

humanistina. Lainaus: “Ja on se 

vähän niinkin, että me kukin 

näemme vain sen kohdan maa-

pallon kaikkeudesta, joka ihan 

nenämme eteen tuodaan. Kuin-

ka suunnattomia avaruuksia on 

tuolla kaikkeuksien laidoilla ja 

niiden takana....Joskus kun minä 

katselen karttapalloa siinä pöy-

dälläni, minä noin pyöräytän ja 

pysähdyn katsomaan vaikka Po-

lynesian saaria, ja kuvittelen jota-

kin yksinäistä koralliriuttaa, jossa 

ei pimeän pohjolan taistelut ole 

yhden pienen pistiäisenkään ar-

voiset...Ja joskus minusta tuntuu, 

että meidän pieni pallomme on-

kin meidän kohdaltamme ihan 

tyhjä-”. “Tyhjä täälä on ennem-

minki raatajan vatta, tokaisi sii-

hen Hulda. Taitaa sunkin pääsäs 

jo se nälkä teettää kaikenmoisia 

harhakuvatuksia”.

Sotilaskomitean puuha tuntuu 

tyhjänpäiväiseltä, eikä johda mi-

hinkään. Viimein alkaa tapahtua, 

kun Mannerheim astuu johtoon, 

ja suojeluskuntien kouluttamat 

talonpoikaisjoukot vyöryvät 

etelään. Jääkärien maihinnousu 

Vaasassa herättää väkevät voiton 

toiveet. Pannaan pystyyn railak-

kaat tulojuhlat ravintola Ernstis-

sä. Muuan humaltunut urkuri 

haluaa pitää puheen: “Jääkärit 

jumalauta! On täällä tapeltu en-

nenkin, meinaan minä olen Pert-

tilä ja Kyrööstä kotoosin ja sieltä 

se oli Bertenskjöld ja siinä vasta 

oli kova poika tappelemahan...Te 

saatte mennä kans nyt tappele-

mahan ja tapelkaakin kunnolla 

isänmaan puolesta ja kaatukaa-

kin komiasti kun kerran olette  

Saksan sotakoulua käyneet...Ot-

takaa ensin päänne täytehen ja 

menkää sitte tappelemahan. Me 

ei tämän Jallun 

kanssa lähretä 

mihinkään...” Tällaiset puheen-

pitäjät kannettiin pian niskasta 

ulos. Toinen heistä oli taidemaa-

lari Jalmari Ruokokoski.

Historiaa tunteville ihmisille 

kirjan päätapahtumat ovat tut-

tuja, mutta yksittäisten ihmisten 

kohtalot laajentavat näkökul-

maa. Elävästi kerrottuna ne ta-

voittavat lukijan. Kirjan valossa 

kaikki nimitykset ovat tavallaan 

oikeutettuja.

Kirjan kieli on aikakauteen 

sopivasti vanhahtavaa sisältä-

en runsaasti kansanomaisia sa-

nontoja ja murresanoja. Se on 

paikoin miehisen rehvakasta. 

Hienoista huumoriakin löytyy. 

Joskus kirja on vähän sekava, kun 

lukija ei saa heti käsitystä kuka 

puhuu ja missä tilanteessa. So-

taherrat olivat kielitaitoisia, vain 

suomenkieli oli hukassa.

Vasta kirjan loppupuolella kä-

sitellään nimiaihetta, kuninkaan 

etsimistä ja valintaa. Ajatus kiih-

dytti mieliä, ja hupaisaa on seu-

rata, miten kodeissa ja pääkau-

pungissa varaudutaan kuninkaan 

tuloon.

Vaikka kirja kertoo sodasta, se 

ei ole varsinainen sotakirja. Sel-

laisetkin, jotka vieroksuvat raa-

kaa sotakuvausta, voivat tämän 

hyvin lukea.

Raija Raudaskoski

Väinö ensimmäinen,
maaton kuningas

Valtakunnallinen Sotiemme Veteraani 2008 -keräys käynnistyi maaliskuun alussa. Nivalassa Veteraanikeräys suoritettiin viime 

torstaina, jolloin 49 varusmiestä sekä heidän nivalalaiset oppaansa hajaantuivat eri puolille pitäjää tehtävää suorittamaan.

Tällä keräyksellä saadut varat jäävät kaikki Nivalaan ja ohjautuvat Nivalassa asuvan veteraaniväestön hyväksi.

Kuvassa Niko Svenfält oppaanaan Antero Saari ovat lähdössä keräysmatkalle Paloperälle.

Kuningasajatus
Panu Rajala
Otava 2007, 352 s.

Varusmiehet keräsivät
Sotiemme veteraaneille
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KYSY VAPAITA TONTTEJA 
KALAJOEN HIEKKASÄRKILTÄ!

Kalajoen kaupunki, www.kalajoki.fi

Likanotkon Oskarin asuinpaikka sijaitsi viime vuosituhannen viimeisen sadan vuoden alkutaipaleella Nuorisoseuran ja entisen postintalon rajamailla Likanotkonojan varrella. Oja kulki aikanaan 

Jyrkänlammilta nykyisen Pidisjärventien suuntia mutkitellen kohti Pidisjärveä. Oskari sai rauhassa elellä ja kokea rysiään Malisjoessa, eikä naapureista ollut tunkua ja haittaa. Kaikki oli tuttuja. Ei tullut 

uusia lastuja Likanotkonojaa pitkin, jotka olisivat kertoneet yläjuoksun uusista asukkaista.

Nyt on Oskarin entiseen vaikutuspiiriin, Nivalan ydinkeskustaan, tullut uusia kranneja: ruotsalaiset, saksalaiset ja venäläiset. Mitähän Oskari tuumaisi jos eläisi?

Mitähän Likanotkon Oskari sanoisi uusista tulokkaista?

Sverige

Lukijan ajatuksia  

Deutchland Россиа
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Talvella 1973 kokoonnuttiin 

suunnittelemaan missä kesälo-

masta yksi viikko tärvättäisiin.  

Porukka oli sitä mieltä, että Saa-

riselän maisemat on nähty.  Pää-

tettiin valloittaa Suomen korkein 

”vuori”.  Näin kohteeksi valittiin 

Suomen käsivarren maisemat, 

Haltiatunturi 1324 metriä me-

renpinnasta.  Ajankohdaksi pää-

tettiin heinäkuun neljäs viikko.  

Myöhäisempi ajankohta senkin 

vuoksi, että kesä ehtii tulla poh-

joisimpaankin Suomeen.  Ur-

ho sai luonnollisesti tehtäväk-

si karttojen hankkimisen sekä 

muonahuollon.  Junttilan Usko 

ei ollut saanut kotijoukoilta lo-

maa ja niinpä retkemme toteu-

tettiin seitsemän miehen voimin.  

Joukkoon kuuluivat siis Heino, 

Urho, Oiva, Martti, Sauli, Kalle 

ja Esko.

Riittääkö polttoaine 
Kilpisjärvelle?
Poikkeuksellisesti aloitimme 

matkan kello seitsemän illalla, 

heinäkuun 22. päivänä.  Auto-

miehet olivat sitä mieltä, että yö-

tä myöten on vilpoisempi ajella.  

Matka sujui juoheasti  melko pit-

källe. Kahdella autolla olivat tan-

kit täynnä, mutta Oiva oli jättä-

nyt tankkaamisen myöhempään 

ajankohtaan.   Polttoainemittari 

läheni nollaa, joten huoli kasvoi.  

Monta asemaa ohitimme, mutta 

yöpäivystyksestä ei ollut tietoa-

kaan.  Arvelimme, että varmaan 

Muoniosta saadaan bensiiniä, 

mutta mitä vielä.  Oiva ajoi pit-

kiä taipaleita ”Rantasheikin ben-

siinillä” eli laski mäkiä vapaalla. 

Eräskin myötäle oli lähes viiden 

kilometrin mittainen.  Viimein 

Kätkäsuvannolla (Karesuvanto) 

löydettiin juottopaikka ja niin 

vältyimme hinaukselta, sellai-

seenkin oli jo varauduttu.

Urhon 55-vuotispäivänä,  hei-

näkuun 23. aamulla kello viisi 

saavuimme Kilpisjärvelle.  Jä-

timme autot retkeilykeskuksen 

parkkipaikalle ja välittömästi 

vaatteet vaihdettuamme nou-

simme rinkkoinemme tunturiin 

Saanan eteläpuolelta suuntana 

Tshaikaljärvi. Suunnistajat pää-

sivät mielipuuhaansa.  Tavoit-

teena oli Saarijärven tunturitupa 

eikä suunnistusvaikeuksia ollut.  

Sää oli helteinen ja matkanteko 

mutkatonta miltei tasaisesti nou-

sevalla kivikkoisella maalla.

Perille tultuamme havaitsim-

me tuvan lukituksi, joten lepo-

tauko oli pidettävä taivasalla. Osa 

lapin autiotuvista on lukittuja, ns. 

”varaustupia”.  Tuvan seinään ul-

kopuolelle oli asennettu puhelin, 

mutta jätimme sen käyttämättä.  

Valtio oli rakentanut Lappiin erä-

maapuhelin-verkoston hätätapa-

uksia varten.  Ilmeisesti olimme 

väärällä tuvalla. Emme kuiten-

kaan tarvinneet majoitusta, jo-

ten emme lähteneet etsimään 

varsinaista avointa autiotupaa.  

Jatkoimme matkaa pienen tau-

on jälkeen koillista kohti jota-

kuinkin tasaista rakkaista maas-

toa, joka poikkesi huomattavasti 

Saariselän kankaista.  Puustoa 

ei ollut edes linnunistuimeksi. 

Kuonjavarrin eteläpuolelta lähes-

tyimme Kuonnurjohkan vihreää, 

paratiisinomaista keidasta muis-

tuttavaa laaksoa, jossa oli saman 

niminen kuuden hengen autiotu-

pa.  Laaksossa oleva joki oli kool-

taan varsin vähäinen, paikoin yli 

astuttava puro.  

Kuonnurjohkan 
tammukoita  ja 
”kova kaffi  ”

Majapaikkaan saavuttuamme 

meidät yllätti ukkoskuuro, joka 

kesti pari kolme tuntia.   Lähetty-

villä purossa oli pieni suvannon 

tapainen, jossa saattoi uistintakin 

vetää.  Urholla oli kalastusväli-

neet tällä kertaa mukana.  Sateen 

aikana Urho heitteli virveliään 

muutaman tunnin ja purotaimen 

eli tammukka oli otillaan.  Saa-

lista nousi ylös peräti 39 kappa-

letta, kooltaan pieniä, mutta jalo-

kaloja kumminkin.  Aamuksi oli 

kala-ateria tiedossa.  Jo aiemmin  

päivällä koimme kivierämaassa 

ihmeellisyyden.  Otimme juo-

mavettä kivenkolosta.  Kivien 

välissä vilisteli tammukoita, vaik-

ka puroa ei ollut näkyvissäkään.  

Oletimme, että vesi virtaa jos-

sakin maapinnan alla kivikossa 

ja joissakin paikoissa se nousee 

kivikosta pintaan.

Tämä ensimmäinen reissum-

me yöpymistupa oli ruhtinaalli-

nen luontonsa puolesta.  Majan 

lähettyville oli eräs yksinäinen 

saksalainen vaeltaja pystyttänyt 

telttansa illan suussa.  Kohteli-

aina miehinä kutsuimme hänet 

luoksemme iltakahville.  Isoon 

mottiin oli tehty tavanomainen 

Oivan Oivallinen.  Toki sitä tar-

jottiin vieraallekin.  Kommu-

nikointi oli hiukan vaivalloista.  

Sauli parhaiten tankkasi koulu-

saksalla muutamia sanoja.  Vie-

raskin osasi muutaman suoma-

laisen sanan.  Juttuun kuitenkin 

tultiin ja hauskaa oli. Lähtiessään 

telttaansa yöpuulle, vieraamme 

totesi kiitellen: ”Kova kaffi  ”.

Meekonjärvi

Mutta mielessä oli matkan jat-

kaminen.  Aamulla nautittiin  

saikan lisäksi harvinaista herk-

kua, paistettuja tammukoita.  

Niitähän olikin pari reipasta 

pannullista.  Vähin äänin läk-

simme jatkamaan matkaa.  Sak-

salaisen ystävämme jätimme 

rauhassa nukkumaan.  Suunta 

oli kohti pohjoista ja tavoitteena 

Meekonjärven autiotupa.  Maja 

sijaitsee Vuormaksjoen partaal-

la.  Seudulla on paljon muitakin 

vesistöjä joen tuntumassa ja jo-

kilaakso on ympäristöön verrat-

tuna poikkeuksellisen rehevä, 

tunturikoivikot antoivat tuulen-

suojaa.   Vaeltaessamme sivuu-

timme Saivaaran, joka erottuu 

lakkimaisesta huipustaan.  Tän-

nehän suunniteltiin aikoinaan 

presidentti Urho Kekkosen jät-

tikokoista näköispatsasta.

Erittäin hankalien jokiylitys-

ten jälkeen tulimme iltapäivällä 

Meekonjärven autiotuvalle.  Pai-

kalla oli asukkaita, joten ajatte-

limme jatkaa matkaa.  Vaeltajat 

jatkoivat kuitenkin kohta mat-

kaansa, joten jäimme sinne ja 

rupesimme taloksi.  Päivä oli ol-

lut pitkä.  Vaeltaminen kivikossa 

ei ollut jaloille mitään herkkua.  

Maja oli varustettu puhelimella, 

mutta kellään ei tuntunut olevan 

kiireellistä asiaa kotijoukoille.  

Emme uskaltaneet soitella tur-

hanpäiten, sillä kotiväki olisi 

epäillyt meidän olevan hotellis-

sa rellestämässä.  Tavanomaiset 

iltatoimet – Oivan oivalliset ja 

kiusanpeluu – suoritettuamme 

oikaisimme lavereille.  Eräillä 

porukan jäsenistä olivat har-

tianseudut jumittuneet rinkan 

kantamisesta.  Vanhana hieroja-

na ja avuliaana miehenä Martti 

hieroi hartioita antaumuksella. 

Uhri vuorollaan vikisi sekä ki-

vusta että nautinnosta.  Hartia-

lihakset rentoutuivat seuraavan 

päivän koitoksia varten.

Jatkoa seuraa...

Olli Jaakola
olli.jaakola@pp.inet.fi 

Lapin lumoissa – HUOMSKUE   

Haltille – Suomen huipulle 1973

Sauli, Urho, Esko, Oiva, Heino, Martti

Sauli, Oiva, Martti, Kalle, Esko, Heino
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Järvikylän Osuuspankin järjes-

tämät Poppi-hiihdot hiihdettiin 

viime sunnuntaina. Märkä sää 

ei haitannut tunnelmaa, vaan 

yhdessäolosta ja tapahtumasta 

nautittiin iloisella mielellä. 

Tulokset:

Tytöt 2004-2005: 1.Janina Närhi 

1.55, 2. Janette Tammela 2.13, 

3. Iida Tölli 3.16, 4. Emmi-Ma-

riaVierimaa 3.44, 5. Aada Jun-

no 4.27, 6. Iida Rautio 4.32, 7. 

Netta Laakkonen 4.38,  8. Mette 

Uusivirta 5.59, 9. Tessa Pääkkö 

10.10.

Pojat 2004-2005: 1.Miika Tölli 

2.05, 2. Matti Tölli 2.53, 3. Kimi 

Hietala, 4.15, 4. Kasperi Kaarlela 

4.58, 5.Ville Palola 5.45, 6. Mikael 

Peräsarka 7.38, 7. Eemil Hannula 

7.57, 8. Jimi Saukonoja 9.31, 9. 

Jesse Jylhä-Ollila 12.20. 

Tytöt 2002-2003: 1.Sanni Haika-

ra 0.41, 2. Iida Mäntylä 1.17, 3. 

Veera Laurila 1.46, 4. Milja Pääk-

kö 1.50, 5. Maiju Kumpula 1.55, 

6. Tilda Torkkola 2.08, 7. Emma 

Hannula 2.34, 8. Oona Saukonoja 

2.44, 9. Heini Uusivirta 3.06.

Pojat 2002-2003: 1.Elias Oja 1.03, 

2. Perttu Harjula 1.12, 3. Jesse 

Tikka 1.19, 4. Joona Laakkonen 

1.35, 5. Eetu Laurila 1.37, 6. Veeti 

Peltola 1.50, 7. Johannes Oja 1.51, 

8. Sami Aho 1.55, 9. Ville Niku 

2.10, 10. Jyri Jylhä-Ollila 2.24, 

11. Sami Hannula 2.37, 12. Joska 

Hietala 2.48 ,13. Oskari Niemelä 

2.54, 14. Joni Hosionaho 3.40.

Tytöt 2001: 1.Marjaana Taskinen 

2.44, 2. Laura Niku 2.45, 3. Jen-

ny Tammela 3.07, 4. Roosa Virta 

3.43.

POPPI-Hiihdot Järvikylän kyläpuistossa

Mette ja Heini Uusivirta jännittävät kilpailun alkua.Onni Niemelä maalissa kaikkensa antaneena.

Iida Tölli lähdössä koetukseen. Vierellä äiti Taimi Tölli. Kaikki saivat mitalin ja lisäksi pussin liikuntavaatteille pallon kera. Kylätoimikunta oli järjestänyt 

ohjelmaa, arvontaa, kahvituksen sekä tietysti makkaran paistoa.

Pojat 2001

1. Aleksi Kemell 2.25, 2. Onni 

Hosio 2.27, 3. Miika Ohtamaa 

2.32, 4. Joonas Jämbäck 3.02, 

5. Elias Heikkilä 3.05, 6. Miko 

Hietala 3.13, 7. Jere Virta 3.17, 

8. Onni Niemelä 4.08, 9. Teemu 

Hosionaho 6.25.
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Parhaat palvelut  

Nivala toimii
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Maliskylän nuorisoseura järjestää koko perheen

 TEATTERIMATKAN   "KOLME ILOISTA ROSVOA"

esityksen ensi-iltaan Kokkolan kaupunginteatteriin  LA 5.4.2008.

Hinta: aikuiset 30€, lapset 20€ , (sis. kyydin, teatterilipun sekä 

ruokailun)Linja-auto lähtee Maliskylän Nuorisoseurantalon, 

Liittolan pihalta klo 10.15, Nivalan matkahuolto klo 10.30, 

matkalla kahvitauko Kokkolan ABC:llä, teatteriesitys klo 13.00, 

ruokailu Ravintolan Nukku-Matissa n. klo 15.30. Takaisin 

Nivalassa klo 18.00.  SITOVAT ILMOITTAUTUMISET ke 

12.3.2008 mennessä Eevalle p. 0440-918667.

Järj. Maliskylän nuorisoseura
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Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

MEHUMANSIKKAA, tyrniä, pen-

sasmustikkaa. Myös mehuja, 

hilloa ja marjajauheita, Arolan 

Marjatila, Nivala, soittele Soi-

nille puh. 040-539 7838.

PRIMERA LX vm-92. Auto on ko-

laroitu. Hyvä moottori ja hyviä 

varaosia. Soittele puh. 044 990 

9625 ark. 18-23, vkl. 24 h.

AUDI 80 Z.0 -90, kats. 1/08. Hy-

vät talvirenkaat. Hp. 1500 euroa. 

P. 040-729 3976.

Ilmaiseksi SÄLEKAIHTIMIA uusia 

lev. ruman värisiä. Pystylamel-

likaihdin. Muita sälekaihtimia 

n. 50 kpl esim. n. 100x100 alk. 

9 euroa. TERASSIMARKIISI tal-

vihinta 398 euroa. Puutaiteovi. 

Ilm. mittaus 150 km. P. 08-415 

69085.

OPEL Vectra 2.0 16v sport wa-

gon autom. vm.98 aj.235 tkm. 

kats.11/07 ilmastointi, ajotie-

tokone, huoltokirja, kauk.kes-

kuslukko, sähkö ikkunat+peilit, 

uudet talvirenkaat, hyvät kesä-

renkaat aluvanteilla. Hp.4300 e. 

Puh. 044-5219974. 

PAPPA-TUNTURI -78, rekisteris-

sä, h:1700 eur. p. 0400-016942.

Ha-auto OPEL Omega 2.0 GLS, 

vm. -90. Kat, keskusl, sähköl, 

vetok, hyvät rengassarjat. Ei 

kats. Hinta 750 euroa. Puh. 

0407643600.

Ora Duoletto KAKSOSTEN/SI-

SARUSVAUNUT. Jo useamman 

vuoden vanhat, mutta edel-

leen hyväkuntoiset ja siistit. 

Molemmat selkänojat taittuvat 

erikseen alas. Valjaissa viisipiste-

lukitus. Mukaan tulee pehmeä 

kantokoppa, jalkapeite ja sade-

suoja. P. 044-291 4074.

SOHVAKALUSTO Julia sarja 

3+1+1 päällinen villak.plyys-

si, runko petsattua koivua, to-

della siistit H.420 e. Puh.040 

7681148.

Kaunis HÄÄPUKU koko 38 

hp.100€, TV 28" Philips. hp .50 

eur., TOYOTA Corolla 1.3 SE 

vm. 89 hp. 250 eur, VW Golf 1.3 

vm. 87 hp.180 eur, VHS vide-

onuhuri hyvä hp.30 eur. Puh: 

044-5356104.

SKI-DOO MXZ 670. Erittäin hy-

vässä kunnossa oleva sportti 

keväthangille. Hp. 1900 e. Soi-

ta 044-264 5048.

Muuton yhteydessä ylimääri-

seksi jäänyttä HYVÄKUNTOIS-

TA TAVARAA. Musta sohva, 

nuorten mieleen. Kolmenis-

tuttava sohva. Koivurunkoi-

nen parisänky, patjat+petari. 

Ruokapöytä+neljä tuolia. Soit-

tele! 050-3514220.

KEITTIÖKALUSTEITA, jääkaappi, 

nelilevyinen sähköhella, nau-

lakko, metallia ja koivua. Keit-

tiökaappeja sov. esim. varasto-

käyttöön, 2 kpl NOJATUOLEJA, 

plyysiä, hyväkuntoisia. Uusia 

vaatekaappeja, haitariovia 2 

kpl. Kaikki tarpeettomina edul-

lisesti. Puh. 442 410 tai 0400 295 

745.

HEINÄÄ 13 kg:n paaleissa 30 

snt/kg. P. 044-2681110.

TISKIPÖYDÄN KANSI 100 x 62 

cm. Puh. 040-578 0562.

TOYOTA Avensis vm.99, 

viininpunainen,bensa 1.6, ajet-

tu 230t.km. Ei kolaroitu, täysin 

kunnossa. Siisti, kahdet ren-

kaat, lohkolämmitin.Tästä luo-

tettava kulkupeli edullisesti. 

Auto Nivalassa. Hp.6500 Eur. 

Puh.045-1271811.

Ostetaan  

Ajettava RUOHONLEIKKU-

RI, myös etuleikkuri käy. Puh: 

040-7061749.

SOUTUVENE moottorilla tai il-

man. Puh: 040-7061749.

Halutaan vuokrata  

OMAKOTITALO / mummonmök-

ki Nivalan syrjäkyliltä. Puh. 050 

926 3836.

Nivalasta kotoisin oleva per-

he haluaa vuokrata ASUNTO-

VAUNUN Sievin suviseuroihin 

25.6.-30.6.08 paikalle vietynä. 

Puh. 0440-544766.

YKSIÖ ja tai huone n. 3 kuukaut-

ta. Puh. 044-262 8538.

Paluumuuttaja eläkeläinen et-

sii ASUNTOA Nivalasta. Sau-

nallinen yksiö tai kaksio. Varma 

vuokra. Puh. 040-750 1729.

KAKSIO. Mielellään vanhem-

masta talosta. Yhteydenotot 

klo 18.00 jälkeen numeroon 

040 412 1416.

ASUNTOVAUNU ajalle 27.-30. 

kesäkuuta. Puh. 0400-150 435.

Halutaan vuokrata PELTOA luo-

muviljelyyn. Puh.0405216672.

Vuokrattavana  

YKSIÖ 32 m2, saneerattu vas-

ta, kaukolämpö. Puh. 041 437 

3827.

Keskustasta rauhallisesta talo-

yhtiöstä 63,5 m2 KAKSIO. Va-

pautuu 1.4.2008. Soita ja varaa 

044-5389638 tai 044-5805172.

Löydetty  

Onko jollain kadonnut kissa? 

Haikarassa liikkuu ystävällinen 

valkoinen kissa ruskein täplin. 

Kuka kaipaa kissaansa?

ILMOITA ILMAISEKSI
Yksityishenkilöt voivat ilmoittaa Kodin kirpputorilla aivan ilmaiseksi.  Ilmoitukset tulee jättää Nivalan Viikon 

toimistoon tai  postittaa osoitteella Nivalan Viikko, Kalliontie 25, 85500 Nivala tai rivit@nivalanviikko.fi 

Punainen postilaatikko löytyy toimiston ikkunanpielestä. Ilmaisia ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse. Tori-, 
marjanmyynti ym. ammatti-ilmoitukset maksavat 5 euroa.

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
Nivalan Paikallismediat 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

Ammattikoulun sisäharjoitukset kaudella 2008

T-95-96 La 11.30-13.00

 T-97-98          La         11.30-13.00

 P-98-99           Su         13.30-15.00

Naiset Su 15.00-16.30

  Naiset           To         20.30-22.00 

 P-93-94 ja Edustusjoukkue      Su         16.30-18.30

Harrastejalkapallo Su 18.00-20.00

P-95-96 Ke 16.30-18.00

T-93-94            Ma 19.00-20.30

Tarvitsemme T-95-96 joukkueeseen uusia pelaajia. Nyt rohkeasti mu-

kaan. Tiedustelut Ari Korpi 040-508 4374, Pirjo Jussilainen 0500-

16670 ja Sari Hautamäki 050-4007743.

 Antti Hautakoski, puh. 045-125 3349  www.fc-92.sporttisaitti.com

LYHTY r.y.

   NIVALA-PESIS

 PÄIVÄKAHVIT

tiistaisin klo 12-14. 

Pappilantiellä.

Huom! Jäsenille euron (1€) 

alennus Uikkoon kerta/viikko.

   SPR Nivala

KINEVA
Nivalan Sos.Dem. Ty ry.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN

KEVÄTKOKOUS

Pidetään Kinevalla su. 16.3.2008 klo 16.00. Tervetuloa!

KOTISIVUMME

aukesivat!!! osoite on: www.tietotori.fi /nivalandemarit. Käy kotisivuil-

lamme ja ilmoittaudu ehdokkaaksemme syksyn 2008 kunnallisvaa-

leihin! Muistathan! KANTRITANSSI JATKUU

Kinevalla tiistaisin 18.30-19.30 / helpommat tanssit ja 19.30-21.00 / 

haastavammat tanssit. Opettajana MattiMolis!!! Huom. vain 18.3.2008 

asti!

SPR:n Nivalan Osasto

Sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään  Nivalan Nuoriso-

seuralla su 30.3.2008 klo 15.00. 

Tervetuloa!

                      

Tule sinäkin hyvän harrastuksen 

pariin, me olemme jo! Paritto-

milla viikoilla torstaisin klo 19 

Toivolassa (toimistomme van-

halla meijerillä) ENSIAPURYH-

MÄN HARJOITUKSET! Kysy 

lisää 040-7656350/Antero.

Nivalan Metallityöväen  Am-

mattiosasto 353

Järjestää kuljetuksen METAL-

LIN TALVIPÄIVILLE VUO-

KATTIIN la 5.4.2008

Lähtö: Haapajärven Matkahuol-

to klo 6:45, Nivalan Matkahuolto 

klo 7:15.Paluumatkalle lähdetään 

noin klo 15:30

Ohjelma:pilkkikisa 4 hlön jouk-

kueittain, hiihtokilpailu, karaoke, 

seinäkiipeily, härvelilaskettelu, 

tikasnousu/lasku 20 m korkeu-

desta, laturetki, makkaranpais-

to, lapsille moottorikelkka-ajelu, 

lounas ja tulokahvit, tarkempia 

tietoja saa työpaikan luottamus-

mieheltä tai ammattiosastosta.

Uintiliput: urheiluopiston uima-

halli 4 e/aik. ja 2,5 e/alle 16 v, alle 

kouluikäiset ilmaiseksi vanhem-

pien seurassa. 

Katinkullan kylpylä: 6 e/aik. ja 6 

e/lapsi, alle 4 v ilmaiseksi.

Lasketteluliput: 25 e/päivä, 20 

e/3h, alle 6v ilmaiseksi. Vuok-

ravälineet, paketti 20 e/pv tai 16 

e/3h. Lumilauta ja kengät 27 e/pv 

tai 23 e/3h

Omavastuu: jäsen 0 euroa, puoli-

so ja yli 4 v lapset 5 euroa. 

Sitovat ilmoittautumiset su 16.3. 

mennessä työpaikan luottamus-

miehelle tai Jari 040 3544711

Metallin vaalit – äänestä ja 

vaikuta!

Toimikunta

           METALLI

MALISKYLÄN PÄÄSIÄISKOKKO
Maliskylän liittolassa lauantaina 22.03.2008 klo.20.00 kokko syttyy.

-Puff etista mukkikahvit ja karkkia

-Makkaraa

-Tikanheittokilpailu

-Trulleille yllätys

     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

Nivalan Välikylän py:n 

sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
maanantaina 17.3.08 klo 

19.00 koululla.

Tervetuloa!

      Keskusta
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www.kastelli.fi
KASTELLI-TALOT Pajalankatu 3, Ylivieska
ValmisKastelli-kauppias Pekka Palokangas 
puh. 046 850 6780
pekka.palokangas@kastelli.fi

nyt myös muuttovalmiina!
Suomen suosituimmat talot

MUUTTOVALMIS KOTI MARKKINAJOHTAJAN TAPAAN

ww.kastelli.fi

Muuttovalmiit talot
hinta alkaen

129900€

KASTELLI TALOT Pajalankatu 3, Ylivieska
ValmisKastelli kauppias Pekka Palokangas

wTilaa ValmisKastelli-esite!

s

RENGASMYYNTI
Kimmo Sorjonen Oy
Kiskotie 4, Ylivieska

puh. (08) 424 915, 0400 689 291

Poistamme varastossa olevat

Kysy tarjous!

PS.Uudet aluvanne-
mallit saapuneet


