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Nimipäivät  

Sunnuntai  
23.3.2007

Kalenteri

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Ajassa  

Sunnuntai: Akseli.

Maanantai: Gabriel, Kaapo, 

Kaapro, Kaappo.

Tiistai: Aija.

Keskiviikko: Manu, Manne, 

Immanuel.

Torstai:  Sauli, Saul.

Perjantai: Armas.

Lauantai: Jouni, Joni, Joonas, 

Joona, Jonne, Jonni.

Sunnuntai: Pääsiäispäivä

Maanantai: 2. pääsiäispäivä

Muista pyhittää lepopäivä 

itsellesi 

Erno Paasilinna

Kuulkaa, miten voitonhuuto ka-

jahtaa, riemu raikuu pelastettu-

jen majoilta:

Herran käsi on voimalli-

nen! Herran käsi on meidän 

yllämme.

Herran käsi on voimallinen!

Minä en kuole, vaan elän ja ker-

ron Herran teoista.

Hän kyllä kuritti minua mutta 

ei antanut kuoleman valtaan.

Avatkaa minulle vanhurskau-

den portit! Niistä käyn sisään 

kiittämään Herraa. Tämä on 

Herran portti, josta vanhurs-

kaat saavat käydä.

Minä kiitän sinua siitä, että 

kuulit minua ja pelastit minut. 

Kivi, jonka rakentajat hylkäsi-

vät, on nyt kulmakivi.

Herra tämän teki, Herra teki 

ihmeen silmiemme edessä.

Tämän päivän on Herra tehnyt,

iloitkaa ja riemuitkaa siitä!

Ps. 118: 15-23 (24)

1. Mistä neuvoteltiin ns. Kenne-

dyn kierroksella?

2. Kuka perusti Suomi-Filmi Oy:

n?

3. Missä maassa Stasi toimi?

4. Minkä teatterin perustaja oli 

Mauno Manninen?

5. Minkälaisia eläimiä ovat 

aratingat?

   

                 Vastaukset sivulla 4

Lukijan ajatuksia     

Jos runsaasti värittää asioita, saa 

lukija kirjoittajasta valehtelijan 

kuvan. On kai sitä syntiä tullut 

minunkin tehtyä. Mielestäni pa-

ras tapa välttää valehtelijan ni-

meä on kertoa totuus. Siksi pää-

tin, että tästä lähtien kerron vain 

totuuden:

Perjantai-aamuna 27.kesä-

kuuta menin Nivalan matka-

huollossa linja-autoon joka lähti 

kohti Rovaniemeä klo 6. Vierus-

kaveriksi sain Rautaojan Arvon 

ja hyvä matkakumppani Arvo 

olikin. Hänen kanssaan matka 

sujui mukavasti. Oulussa po-

rukka joi kahvit. Rovaniemelle 

tulimme jo ennen puoltapäivää. 

Majapaikan me saimme Pahta-

jan Metsäopistolta, joka oli siinä 

muutaman kilometrin päässä. 

Kuitenkin sinne menevä linja-

auto kulki Rovaniemen kautta, 

joten matkaa kertyi lisää. Veim-

me matkatavarat säilöön ja läh-

dimme sanankuuloon.

Olen aina luullut, ettei laistani 

hullua ole toista, vaan näyttääpä 

olevan ja vähän ehkä hullum-

pikin: Rovaniemen kaupungin 

liikenneyhtiön eräs linja-auton 

kuljettaja, jonka ohjaamassa au-

tossa me koimme Arvon kanssa 

sellaista, jota voi lukea vain sa-

tukirjoista. Seuraavia tapahtumia 

ei ole yhtään väritetty. Ellette us-

ko minua, niin kysykää Arvolta, 

joka uskalsi pitää silmänsä auki 

joka tilanteessa. 

Kuski oli pahalla päällä, kos-

ka näin kapeilla teillä sallittiin 

kaksisuuntainen liikenne. Han-

kalaa ja hidasta se olikin, sillä 

jalankulkijaa ja vastaantulevaa 

autoa oli runsaasti ja hänen pi-

täisi pysyä aikataulussa. Kun 

viimein tultiin valtatielle kiih-

tyi vauhti vähintään tuhanteen 

sataan, jolla saimme minuutin 

kiinni menetettyä aikaa. Niin 

tulimme kaupunkiin, jossa hän 

kuljetti matkustajia eri kaupun-

ginosissa oleviin majapaikkoihin. 

Pikkukaupunkilaisina panimme 

merkille hänen ajotapansa ja tu-

limme siihen tulokseen, että mies 

ajoi pakkomielteen vallassa. Ko-

etan nyt kuvata mitä kauhunval-

taamat aivoni pystyivät muistiini 

kätkemään: 

Mies poikkesi aina johonkin 

ja pysähtymättä kiersi ympyrän. 

Ajoi taas pätkän samaa katua py-

sähtyen liikennevaloissa. Sitten 

hän jatkoi pudottaen aina hen-

kilön kaksi. Sitä minä ihmettelin, 

miksi sen piti kiertää sitä kirkkoa 

jokaiselta puolelta. Liekö ollut 

kirkko-uskovainen, kun se ajaa 

päräytti kirkon kellarin ovestakin 

sisään ja toiselta puolen ulos, siltä 

minusta kyllä näytti. Ounashal-

lin ohikin se ajoi monia kertoja 

ja pyöräytti aina vihaisen mutkan 

sen pihalla. Missä hän lienee vielä 

kulkenutkin, kun huomasimme 

Arvon kanssa olevamme ainoat 

matkustajat. 

Nyt se hyväkalu soitti linja-

autoasemalle ja kyseli onko Pah-

tajalle menevä auto vielä siellä. 

Sanoivat sen jo lähteneen sieltä. 

Tämä muutaman kymmenen ki-

lometrin mutka ei kuskia oikein 

miellyttänyt ja kasvot punaisina 

mies alkoi kiertää rattia. Sama 

liturkia alkoi nyt vain toisesta 

päästä. Kun tulimme Ounashal-

lille, niin uskokaa tai älkää: pitkin 

palotikkaita se ajoi Ounashallin 

katolle. Tuhatta ja sataa se kiersi 

monesti koko katon ja rymisti ve-

siränniä pitkin alas. Kyllä meinasi 

jo hirvittää kun katolta katsoin 

ikkunasta ja näin, miten auton 

renkaista joskus puolikin kumin-

leveyttä kuli räystään ulkopuolta. 

Kaikennäköisiä kuskeja niitä! 

Tuon koetun jälkeen eivät hä-

nen pyöräyttelynsä ja kirkonkier-

tämiset tuntuneet enää miltään. 

Mutta sanon minä, kun se laski 

Ounasvaaran ison mäen, se otti 

jo mahasta. Meille Arvon kanssa 

meinasi käydä kuin Viina Matille 

lentokoneessa. Sitä minä ihmet-

telen miten se sinne hyppyrimä-

en nokkaan nousi; mutta siellä 

me vaan kiikuttiin kuin kym-

mennysvaaka, kunnes lähdettiin 

tulemaan alas. Painoin kädet sil-

mille, joten en nähnyt alastuloa, 

kuitenkin tunsin, kun se hullu 

hyppyrinnokalla painoi kaasua 

aivan koko jalallaan ja mootto-

ri ulvaisi valtavat kierrokset....

Sitten me lennettiin. Arvo, joka 

uskalsi pitää silmänsä auki, sanoi 

ilmalennon olleen hyvä ja alastu-

lon varman.

Hyppyä ei mitattu, koska mit-

tanauhaa ei ollut, mutta maail-

manennätys se kuitenkin on. Ja 

siitä me olemme Arvon kanssa 

varmat, ettei moista hyppyä ole 

ennen linja-autolla suoritettu.

Sero

Maailmanennätys

Niva-Kaijan koululla on home-

ongelma, jota valitettavan mo-

net ihmiset vähättelevät. Yleen-

sä ne, jotka eivät ole Niva-Kaijan 

koululla käyneetkään sitten lap-

suusiän. Silloin ei ehkä hometta 

löytynyt, mutta nyt tilanne on 

toinen. 

Seinät, jotka pitäsi olla täyttä 

betonia, ovat niin pehmeitä, et-

tä niihin saa painettua kynnellä, 

kynällä, viivottimella tai harpil-

la syviäkin koloja. Huomattavan 

monet oppilaat ovat käyneet kaa-

pimassa seinästä hometta useita 

senttejä. Hometta siis ei olekaan 

aivan vähän, niin kuin jotkut 

henkilöt ehkäpä saattavat luulla. 

Ikkunalaudoista vetää niin pal-

jon, että siinä vieressä on yhtä 

kylmä istua kuin ulkona. Ulkona 

tosin ei vain saada astma- tai al-

lergista kohtausta, koska hometta 

löytyy ikkunalaudoistakin. Ei au-

ta se, että maalia laitetaan päälle 

peittämään hometta. 

Luokka 121 on poistettu jo 

kokonaan opetuskäytöstä home-

ongelman vuoksi. Sen yläpuolella 

oleva luokka lienee seuraava uhri. 

Katto alkaa jo mustua. Pääoven ja 

vessojen välissä olevassa pylvääs-

sä on hometta, joka on peitetty 

maalilla, mutta silti monet käyvät 

yhä tatuoimassa siihen kynnen-

jälkensä. Luokassa 118 on myös 

hometta. Ikkunanpuoleisessa 

pylväässä on paljonkin hometta, 

jonka pehmeyttä on kokeiltu aina 

milloin milläkin. 

Astmaatikot ja allergikot ko-

kevat kohtauksia ja päänsärkyjä 

ja buranahan siihen ei auta. Olen 

valitettavan usein huomannut 

sen, että jos haluaa hakea pään-

särkylääkettä kansliasta tai ter-

veydenhoitajalta, vastaukseksi 

tulee usein: "Se on loppunut." 

Asia alkaa jo olla vakava. Koulu 

lisää astman pahenemisen riskiä 

ja jopa sen puhkeamisen. Astma 

saattaa puhjeta terveelle ihmi-

selle joko siksi, että astmaa on 

ilmennyt aiemmin suvussa, tai 

siksi, että on oleillut liikaa pai-

kassa, jossa on homeongelma. 

Siispä asia ei ole aivan vähäinen. 

Ja vaikka ei olisi astmaatikko tai 

allergikko, on joka tapauksessa 

itsestään selvää, ettei home ole 

missään mielessä hyväksi täysin 

terveenkään ihmisen terveydelle. 

Koulu on huomattava riskitekijä 

ihmisen elinikäiselle terveydel-

le, koska astma saattaa jumittaa 

helposti koko loppuiäksi kolmen 

vuoden aikana, joka koulussa pi-

täisi viettää. 

Aivan varmasti jokainen op-

pilas Niva-Kaijan koulussa tietää 

homeongelmasta. Voitte vaikka 

kävellä paikalle ja kysyä: "Onko 

täällä hometta?" Luultavasti saat-

te vastaukseksi litanian siitä mis-

sä hometta ilmenee ja kysymyk-

siä miksi sitä ei korjata. On turha 

peitellä asiaa, sillä kaikki tietävät 

jo ja tietävät myös, että se ei ole 

turhanpäiväinen asia. Koulu olisi 

kohta pakko purkaa, miten käy 

myös Niittytien rivitaloille, jotka 

joudutaan purkamaan siksi, että 

niissä ilmennyttä homeongelmaa 

ei hoidettu ajoissa, vaikka päät-

täjillä asiasta tiedettiin. Se tulee 

kunnalle vain kalliimmaksi, mitä 

kauemmin odotetaan. Asialle pi-

täisi tehdä jotain, vai mitä mieltä 

te olette? Päättäjät, päättäkää te 

mitä asialle pitäisi tehdä. 

Yksi huolestunut

Koulujen homeongelmia ei pidä vähätellä

Nivalan Kaatuneitten Omaisten 

puheenjohtajana jatkaa Sirkka 

Junttila. Varapuheenjohtaja on 

Jukka Kukkola ja sihteeri Sirpa 

Heinonen. Muut hallituksen jä-

senet: Antti Hourula , Esko Pelo, 

Maija Lakso ja Ritva Oja. Sään-

tömuutoksen yhteydessä uusittu 

virallinen nimi on Nivalan Kaa-

tuneitten Omaiset ry. 

Toiminnan tarkoituksena on 

Kaatuneitten Omaisten Liiton 

paikallisena jäsenyhdistyksenä 

toimia  sotaleskien ja sotaorpo-

jen hyväksi valvomalla heidän 

etujaan ja toimimalla heidän 

puolestaan. Yhdistys vaalii so-

dissamme kaatuneiden ja sodan 

olosuhteissa henkensä menettä-

neiden muistoa ja edistää kaatu-

neiden omaisten yhteydenpitoa 

ja virkistystoimintaa. Yhdistyk-

sen varsinaisiksi jäseniksi pääse-

vät sodassa kaatuneen omaiset, 

joita ovat kaatuneen aviopuoliso, 

lapset perheineen ja sisarukset. 

Halutessaan voi olla jäsen sekä 

Nivalan Kaatuneiden Omai-

sissa että laajemman alueen sota-

orpoyhdistyksessä. Kumpaankin 

otetaan myös kannattajajäseniä.

Hautakivilaatat 
sotaleskien
hautakiviin
Kaatuneitten Omaisten Liitto on 

kehittänyt KOL:n logosta laa-

tan kiinnitettäväksi sotaleskien 

hautakiviin. On erittäin sopiva 

kiinnittää sotalesken hautaki-

veen asiasta kertova pieni laatta, 

kun puoliso on haudattu sanka-

rihautaan. Muutamat omaiset 

ovat näin tehneetkin jo. Kysykää 

laatta-asiasta Sirpa Heinoselta p. 

050 0436 833 mielellään jo Vap-

puun mennessä. Hän ottaa vas-

taan tilauksia. Laatan hinta on 

30 euroa.

Sotaleskien kuntoutusmah-

dollisuuksista kysykää  Sirk-

ka Junttilalta p. 040 5595 287 / 

440189.

Sotaorvot
Viime sotiemme seurauksena 

noin 55000 lasta jäi sotaorvoksi, 

30000 naista sotaleskeksi ja lisäk-

si kaatuneita jäi suremaan noin 

100 000 vanhempaa.  Vuoden 

1941 sotatapaturmalaki ja vuo-

den 1948 sotilasvammalaki eivät 

taanneet siedettävää perusturvaa 

leskelle ja lapsille. Kuitenkin yh-

teiskunnan tarkoitus oli auttaa 

nämä lapset ja nuoret oman 

elämän alkuun. Mutta sotaor-

pojen koulunkäyntiavustukset 

esim. jäivät monelta käyttämät-

tä, kun ei ollut mitään todellista 

mahdollisuutta päästä kouluun. 

Keskenkasvuiset lapset joutuivat 

äidin tukena huolehtimaan talon 

töistä ja sisaruksista. Lapsuus jäi 

heiltä elämättä. Surevat äidit, ta-

loudellinen ahdinko ja erilaisuus 

verrattuna muihin perheisiin te-

kivät sotaorvot erilaisiksi kuin 

ympäristön lapset. Heitä jopa 

kadehdittiin ja heitä nimiteltiin. 

Nämä patoutumat ovat edelleen 

syvällä monen sisimmässä. Niistä 

ei lapsuudessa puhuttu. Ei ollut 

kriisiapua eikä terapiahoitoja.  

Toki elämä ei käsitellyt kaikkia 

samalla tavalla. Kohtaloita on 

monenlaisia.

Sotaorvot ovat olleet pitkään 

hiljaa eikä heistä ole puhuttu.  

Vuosituhannen vaihteessa alkoi 

liikehdintä ja sotaorpoyhdis-

tyksiä on perustettu kattavasti 

ympäri maatamme. Vasta viime 

vuosina heidän kohtaloitaan on 

ryhdytty myös tutkimaan.

Viime vuoden aikana sotaor-

vot ovat saaneet paljon julkisuut-

ta ja myös ymmärrystä päättäjien 

piirissä. Tärkeimpänä tavoitteena 

on sotaorpotunnuksen saaminen. 

Työ näyttäisi tuottavan vähitellen 

tuloksia.  Kehoitankin kaikkia 

sotaorpoja liittymään jäseneksi 

omaan yhdistykseen.

Oulun Eteläisen sotaorvot ko-

koontuvat pari kolme kertaa vuo-

dessa eri puolilla Oulun Eteläisen 

aluetta viettämään aikaa yhdessä, 

tutustumaan ja vaihtamaan aja-

tuksia. Yhdistys on toiminut kak-

si vuotta ja siinä on jäseniä tällä 

hetkellä 107. Sotaorpotunnuksen 

lisäksi tavoitteenamme on saada 

kirja alueemme sotaorpojen elä-

mäntarinoista. Siihen toivomme 

mahdollisimman monelta omia 

kirjoituksia tai haastatteluja. Yh-

distyksen sihteeri Aila Korpinen 

Alavieskassa kerää kirjoituksia. 

p. 08-430216 os. Laidunpolku 6, 

85200 Alavieska ( aila.korpinen@

kotinet.com ). Ottakaa yhteyttä.

Sirkka Junttila
puheenjohtaja

Kaatuneitten Omaisten kuulumisia
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Pyssymäellä 13.3. hiihdetyt Nor-

dea-hiihdot keräsivät runsaan 

osanottajamäärän. Hiihtotyyli 

oli vapaa ja sarjoja 6-16 -vuotiail-

le. Kaikki osallistujat saivat pal-

kinnot ja niin osallistujille kuin 

yleisöllekin oli tarjolla herkullisia 

munkkeja ja mehua.

Tulokset:

P6 300 m

1)Elias Oja 1.33, 2)Niko Palola 

1.39, 3)Tuukka Suni 1.44, 4)Ville 

Järvelä 2.06, 5)Ville Mikael Tölli 

2.15, 6)Sami Aho 2.19, 7)Miika 

Tölli 2.31, 8)Toni Palola 3.10, 

9)Topias Paalavuo 3.13, 10)Jaak-

ko Niemimäki 3.19, 11)Ville Pa-

lola 3.40, 12)Matti Tölli 4.05, 

13)Joonas Palola 4.28, 14)Oskari 

Niemelä 5.43.

T6 300m

1)Milka Rautaoja 1.29, 2)Tuuli 

Järviluoma 1.31, 3)Iida Mänty-

lä 1.54, 4)Sini Palola 1.55, 5)Sa-

ra Jussilainen 2.00, 6)Salla Suni 

2.12, 7)Emma Nevanperä 2.13, 

8)Emma Palola 5.41, 9)Milla 

Vähäsöyrinki 6.28, 10)Pilvi Jär-

viluoma 11.19.

P8 500m

1)Riku Aho 2.36, 2)Alari Kuja-

la 2.43, 3)Saku Hautalahti 2.55, 

3)Toni Aitto-oja 2.55, 5)Mikko 

Korkiakoski 3.19, 6)Lassi Kaar-

lela 3.33, 7)Eemil Hintta 4.02, 

8)Matias Huitula 4.19, 9)Jere Vir-

ta 4.54, 10)Elias Paalavuo 5.07, 

11)Onni Niemelä 6.37.T

T8 500 m

1)Hanna Salo 2.25, 2)Ada Ne-

vanperä 2.32, 3)Katariina Palola 

3.06, 4)Henni Vähäsöyrinki 3.15, 

5)Lotta Järvelä 3.24, 6)Jade Rau-

taoja 4.19, 7)Jonna Vähäsöyrinki 

4.43, 8)Roosa Virta 5.21.

P10 1 km

1)Pekka Ylimäki 3.03, 2)Sami 

Jussilainen 3.14, 2)Tuomas Ku-

jala 3.14, 4)Matias Mäntylä 3.20, 

5)Joonas Huitula 3.31, 6)Niko 

Vähäsöyrinki 3.34, 7)Jere Ait-

to-oja 3.39, 8)Aleksi Nevanperä 

3.49, 9)TommI Korkiakoski 3.59, 

10)Joni Tölli 4.50.

T10 1 km

1)Senni Rautaoja 3.09, 2)Eli-

na Läspä 3.19, 3)Riikka Hauta-

mäki 3.48, 4)Marjut Päivärinta 

3.51, 5)Riikka Gummerus 3.56, 

6)Tiina Vähäsöyrinki 4.10, 7)Su-

Nordea-hiihdoissa yli 100 osanottajaa

Kaija Jämbäck on käynnistänyt 

Nivalassa yritystoiminnan, jolla 

taatusti on kysyntää. Hän antaa 

tavalliseen arkeen apua ja lähei-

syyttä kotona tai laitoksissa ole-

ville ihmisille. Erikoisesti sydän-

tä lähellä ovat vanhukset, mutta 

myös syrjäytyneet, yksinäiset tai 

kuntoutujat.

- Avun tarpeessa voi olla kuka 

vain, hän sanoo.

Kaija Jämbäck on valmistunut 

Ylivieskan Sosiaalialan oppilai-

toksesta päivähoitajaksi vuonna 

1993, jonka jälkeen hän työsken-

teli tällä alalla Etelä-Suomessa 

kymmenen vuoden ajan. 

- Siellä päivähoito on aivan eri-

laista kuin täällä. Elämä on hyvin 

hektistä ja työn perässä muute-

taan usein. Hoidettavana oli eri-

tyislapsia, maahanmuuttajia ja 

pakolaisia. Erään pojan kanssa 

jouduin opettelemaan tukilau-

seita arabiaksikin, hän kertoo.

Nivalaan paluun jälkeen Kaija 

hoiti sijaisuuksia päiväkodeissa, 

eikä työstä ollut puutetta. Hän 

halusi kuitenkin uusia haasteita 

Arjessa apuna

Lähi Apu Kaija Jämbäck aloitti toiminnan

Kaikki osallistujat palkittiin. Palkintoja jakamassa Nordeasta Seija Ypyä sekä johtaja Jaakko 

Lehtinen.

vi Aho 4.31, 8)Leena Saukonoja 

5.51, 9)Janika Palola 7.04.

P12 2 km

1)Lauri Gummerus 7.13, 2)Jukka 

Vierimaa 7.16, 3)Niko Tölli 8.02, 

4)Matti Vähäsöyrinki 8.17.

T12 2 km

1)Jenni Jyrinki 7.35, 2)Elisa Yli-

mäki 7.39, 3)Emilia Mäntylä 8.14, 

4)Annika Karsikas 8.15, 5)Heidi 

Vähäsöyrinki 8.17, 6)Jenni Kor-

kiakoski 8.23, 7)Mira Aitto-oja 

8.38, 8)Inna Vähäsöyrinki 8.49, 

9)Nonna Heikkilä 8.59, 10)Heidi 

Kuupakko 9.22, 11)Iida Niemi-

mäki 9.36, 12)Marjaana Gumme-

rus 10.41, 13)Julia Jyrinki 10.42.

T14 2 km

1)Netta Sopenperä 7.12, 2)Mari-

ka Karsikas 7.26, 3)Susanna Jus-

silainen 8.23.

P16 2 km

1)Teemu Häkkilä 5.47.

T16 2 km

1)Marjut Vähäsöyrinki 7.31, 

2)Minna Leskelä 7.57.

Hiihdon lomassa maistui mehu ja pulla.

Kaija Jämbäck on aloittanut 

Lähi Apu -nimisen yrityksen, 

joka tarjoaa palveluja ja tukea 

erityisesti vanhuksille, mutta 

myös muille ryhmille.

ja hakeutui Keski-Pohjanmaan 

ammattikorkeakouluun Ylivies-

kaan aikuiskoulutukseen.

- Olin äärettömän tyytyväinen, 

että pääsin opiskelemaan. Haki-

joita on valtavasti ja vain parisen-

kymmentä mahtuu luokkaan.

Kaija Jämbäck on aikuisopiskeli-

ja, eli hän vastaa itse opiskeluis-

taan. Luentopäivät ovat torstaisin 

ja perjantaisin, mutta muun ajan-

käytön hän voi suunnitella itse. 

Niinpä hän on rekisteröinyt Lä-

hi Apu Kaija Jämbäck -nimisen 

yrityksen, jota hän käynnistelee 

pikkuhiljaa. Sosionomi-opiskelut 

kestävät vielä kaksi vuotta, jonka 

jälkeen yrityksen toiminta käyn-

nistyy täydellä teholla. 

Avuntarvitsijoita 
riittää

- Vanhusten määrä lisääntyy koko 

ajan. Yhä suuremman osan heis-

tä täytyy selviytyä kotona entistä 

pidempään. Silloin he tarvitsevat 

apua ja ennen kaikkea seuraa, sil-

lä yksinäisyyttä on nykyään hir-

veän paljon. Kotipalvelun työn-

tekijöillä on niin kiire, etteivät he 

ehdi tehdä kuin välttämättömän, 

hän sanoo.

Kaija Jämbäck voi käyttää asi-

akasta vaikkapa ulkoilemassa, 

kaupassa, hierojalla, kampaajal-

la tai vaikkapa uimahallissa. Hän 

voi auttaa asiakasta tekemään hä-

nelle mieluisia ja virkistäviä asioi-

ta, esimerkiksi käsitöitä tai leipoa 

yhdessä vanhuksen kanssa sekä 

olla muutenkin tukena ja apu-

na arjessa jaksamisessa. Hän voi 

lähteä tueksi hoitamaan asioita 

virastoissa, laitoksissa ja sairaa-

loissa. Myös ulkoiluseurana hän 

voi olla, sillä usein vanhus tarvit-

see edes käsivarren, mistä ottaa 

tukea, jotta ulkoilu onnistuu.

- Joskus pienelläkin avulla asia-

kas voi toteuttaa toiveensa, jota 

hän ei yksin voi tehdä. Kuuntelen 

herkällä korvalla, millaisia palve-

luja tarvitaan.

Kaija Jämbäck voi myös lomittaa 

omaishoitajia tai käydä laitoksis-

sa katsomassa vanhuksia. 

- Jos kukaan omaisista ei pääse 

katsomaan, että asiat ovat kun-

nossa, se huolestuttaa heitä. 

Omaiset tarvitsevat itsekin lo-

maa. Myöskään sairaana vanhus-

ten luokse ei voi mennä tartun-

tavaaran takia. Sen lisäksi, että 

käyn katsomassa, minä myös 

raportoin omaisille kuulumiset 

ja he voivat olla rauhallisin mie-

lin, Kaija sanoo.

- Pienten lasten asiat on lailla 

varmistettu viimeisen päälle. 

Vanhukset saavat kyllä perus-

hoidon, mutta virkistymisestä, 

läheisyydestä ja ulkoilusta ei ole 

olemassa säännöksiä. Hirveän 

paljon vanhuksia on aivan yksin 

joko kotona tai laitoksissa, hän 

tietää.

Opiskelussa on meneillään yri-

tystoimintaa käsittelevä jakso, 

mikä tukee oman yrityksen ke-

hittämistä. Kaija Jämbäck suun-

tautuu opiskelussaan palvelunoh-

jaukseen. Hänellä on alkamassa 

seitsemän viikon harjoittelu Kal-

lio-yhtymän Nivalan kotipalve-

lutoimistossa, jossa toimisto- ja 

kenttätyöviikot vuorottelevat. 

Yritystoiminta saa hakea muo-

toaan opiskelujen ajan.

Koko yritysidea perustuu niihin 

tarpeisiin, mitä asiakkaat toi-

vovat. Jokaiselle suunnitellaan 

oma yksilöllinen toimintatapa. 

Se voi olla yksittäinen tehtävä 

tai laajempi paketti aina toiveen 

mukaan. Lähi Apu -yrityksen 

tehtävissä tarvitaan runsaasti 

ihmissuhdetaitoja, täytyy osata 

neuvotella ja olla rohkea. Ala on 

kuitenkin juuri se, minkä Kaija 

Jämbäck kokee omakseen.
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Nivalassa
Perhepäivähoitaja, Alkon myy-

jä, tuotantotyöntekijä (metalli), 

LVI-asentaja, hitsaaja, tuotan-

totyöntekijä (metalli), kokki. 

baaritarjoilija

Ylivieskassa
Arkkitehti, rakennusinsinööri, 

katsastusmies, työvoimaneuvo-

ja,tuotemarkkinointipäällikkö, 

avon- kauneuskonsultti, tekni-

nen myyjä, automyyjä, kesä-

työntekijä, myyjä, vuorovastaava, 

kesätyöntekijä, ajoneuvoyhdistel-

mänkuljettaja, kuorma-auton-

kuljettaja, sorvaaja (metallityö), 

hitsaaja, kodinkonekorjaaja, 

parturi-kampaaja.

Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Vastataan pois  

Kirkolliset tapahtumat

1. Tullien alentamisesta

2. Erkki Karu

3. Itä-Saksassa

4. Intimiteatterin

5. Papukaijoja

Ti 25.3  Kalakeitto Maksamak-

kara ,ruisleipä

Ke 26.3 Lihapyörykät,perunat, 

kastike,kaali-sateenkaari-anan-

assalaatti

To 27.3. Makaronilaatikko, 

tuoresalaatti

Pe 28.3 Makkarakeitto,sämpylä

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. 2. 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).

Ti 25.3. Pääsiäisen jälkeinen 

tiistai  klo 11 kohtaamispaikka 

Ranni, Peltolan pappilassa, Ase-

matie 7.

Klo 12 päiväveisuut seuratuvalla 

(A Seppä).

Ke 26.3. Pääsiäisen jälkeinen kes-

kiviikko klo 18 virsipiiri seura-

kuntakodissa (Katajala).

To 27.3. Pääsiäisen jälkeinen tor-

stai klo 17 lapsikuoron harjoituk-

set seurakuntakodissa (Katajala). 

Klo 18 ystäväpalveluryhmä ko-

koontuu Mirantoksessa ja Riitan 

putiikissa. Klo 18.30 Nivalan ry:n 

ompeluseurat opistojen hyväksi 

piireittäin. Klo 19 Korpirannan 

ompeluseurat Riitta ja  Simo 

Ylikotilalla.

Pe 28.3. Pääsiäisen jälkeinen per-

jantai  klo 12 Väinö Raudaskos-

ken 85-vuotis syntymäpäiväseu-

rat seuratuvalla, tilaisuus alkaa 

kahvitarjoilulla (Hurskainen). 

Ei lahjoja, mahdollinen kolehti 

seurakunnan urkurahastoon. Klo 

18 raamattupiiri seurakuntako-

dissa.  Klo 18.30 raamattuluokka 

Nivalan ry:llä. Klo 19 urkuvartti 

kirkossa (J Pitkänen).

La 29.3.Pääsiäisen jälkeinen lau-

antai klo 19.30 seurat Nivalan ry:

llä (O Hosionaho).

Su 30.3.1. sunn.pääsiäisestä klo 

10 konfi rmaatiomessu kirkossa, 

talvirippikoulu, saarna M Autio, 

lit. Jukkola, Katajala. Kolehti: 

Raamattutyöhön Kiinassa, Suo-

men Pipliaseura. Klo 13 seurat 

Nivalan ry:llä (E Kautto). Klo 

18.30 seurat ja lauluilta Nivalan 

ry:llä (P Mehtälä). Klo 19 Herät-

täjän seurat seuratuvalla (S Junt-

tila, K Tiirola, P Pietikäinen).

Päiväkerhotyö

Pääsiäisviikolla ei ole kerhotoi-

mintaa. Ke 19.3. klo 10 kirkossa 

elämyksellinen hartaushetki pää-

siäisen ajan tapahtumista. Kerhot 

jatkuvat normaalisti pääsiäisen 

jälkeen.

Pyhäkoulutyö 

Su 30.3. klo 12 pyhäkoulu seura-

kuntakodissa,  klo 12 Vilkunan 

alueen pyhäkoulu Savolaisella 

Vilkunantie 41.

Perhekerhotyö

Perhekerhot jatkuvat normaalis-

ti pääsiäisen jälkeen tiistaina ja 

torstaina klo 10, menemme en-

sin kirkkoon kotikirkko-tutuksi 

tapahtuman merkeissä.

Kolehdinkantajat:

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.

Tulossa:

Su 6.4.2008 juhla 40 vuotta 

täyttäville seurakuntalaisille 

seurakuntakodissa.

Kristillisen toipumistyön päi-

vät 18.-20.4.2008 Kalajoen Kris-

tillisellä Opistolla.

Mukana U Halttunen, M Sink-

konen, A Komulainen ja P Tähti-

nen, aiheina mm. pelko, paniikki, 

traumat ja tunteiden tunnista-

minen. Tiedustelut ja ilmoit-

tautuminen Opistolle 25.3.2008 

mennessä 

p. (08) 4639 200

Herättäjäjuhlat Espoon Leppä-

vaarassa 4.-6.7.2008

Raudaskylän Opisto järjestää 

perinteisen matkan Herättäjä-

juhlille, hinta 170 €, sis. mat-

kat, kuljetukset paikan päällä, 

hotellimajoituksen sekä juhla-

oppaan.  Matkanjohtajana Jani 

Isokääntä.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 

Raudaskylän Kr. Opisto p. (08) 

4276 200 tai info@rko.fi 

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.

RadioPookin Etappi-ohjelma 

joka ma klo 17.05, taajuus 100,5 

mHz. Ohjelmassa käsitellään

erilaisia teemoja henkilökuvien 

kautta ja pohditaan ajankohtai-

sia asioita ja arvoja. Ohjelmat 

kuullaan uusintoina seuraavana 

sunnuntaina jumalanpalveluksen 

jälkeen.

Ma 24.3.2008 klo 17.05 Sun ristis 

juurehen - hiljaisen viikon runo-

ja ja musiikkia, mukana Raahen 

Runoseurasta, P Laukka, S Luk-

karila, M Veikkolainen, M Vuo-

kila sekä nuorten lauluryhmä.

Ohjelman on toimittanut Risto 

Parttimaa.

Kanttori päivystää yleensä kes-

kiviikkoisin klo 11-12.30 kän-

nykkänumerossa: Liisa Katajala 

p. 044 344 2174 tai Anu Rautio 

p. 040 532 9051. Vapaapäivät ma 

ja ti.

Perheasiainneuvottelukeskus 

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:  Sirkku Junttila 

31.3-9.4.2008.

Avioliittoon 
kuulutettu 
Antti Johannes Tölli ja Sanna 

Maija Päivärinta

Kuollut
Sylvi Esteri  Tervola s Myllylä  87 

v. Paavo Matias Ekdahl  74 v.

Lempi Kaarina Pinola s Korkia-

koski  57 v. Ari Johannes Kaar-

lela  37v

Sunnuntai: Lihahöystö, 

perunat, kartanosalaatti, 

hedelmärahka.

Maanantai: Broilerkastike, 

perunat, mustaherukkahillo, 

sitruunaviettelys.

Tiistai: Kalapullat, muusi, ro-

solli, marjakiisseli.

Keskiviikko: Makkarakeitto,

juusto, 

mansikka-herukkavispipuuro.

Torstai: Jauhelihaperunaviipa-

lelaatikko, jäävuori-ananas-me-

lonisalaatti, tropiikin hyytelö.

Perjantai: Kalakeitto, juusto, 

hedelmäinen puuro.

Lauantai: Nakkipata, kurkkusa-

laatti, mustikkakiisseli.

Sunnuntai: Palapais-

ti, perunat, lounassalaatti, 

sekahedelmäkiisseli.

Joutilas mies -ooppera esitetään 

ensi kesän aikana Nivalassa neljä 

kertaa. Lipunmyynti on aloitettu 

helmikuussa puhelin- ja verkko-

myyntinä. Tällä hetkellä lippuja 

on myyty 1100 kappaletta ja 

ennakkomyyntiaikaa on jäljellä 

maaliskuun loppuun asti.

Kaksi suurta persoonaa, 

Pentti Haanpää ja Wiina-Mat-

ti, kohtaavat Nivalan jäähallis-

sa ensi kesänä. Oopperateoksen 

toteuttajana on Jokilaaksojen 

Musiikkisäätiö.

Nivalassa kantaesityksensä 

saavan oopperan on säveltänyt 

Jorma Panula ja libreton teok-

seen on tehnyt Juha Hurme. 

Joutilas Mies -ooppera on sa-

malla ensimmäinen oopperaoh-

jaus paljon tunnustusta saaneelle 

Hurmeelle. Oopperan ohjaajaksi 

haluttiin nimenomaan Hurme, 

koska hän on paitsi tunnustettu 

ohjaaja myös Haanpää -asiantun-

tija.Joutilaassa miehessä on kah-

deksan roolia ja tekijäjoukko on 

nimekäs. Pentti Haanpään roolis-

sa kuullaan ja nähdään loistava, 

nuori bassobaritoni Nicholas Sö-

derlund. Söderlund tuli vuonna 

2007 kansainvälisessä Sibelius 

-laulukilpailussa toiseksi ja on 

mm. Martti Talvela -säätiön sti-

pendiaatti vuodelta 2007.

Wiina-Matin roolissa kuullaan 

Lassi Virtanen, joka on Kansallis-

oopperan käytetyimpiä tenoreita 

ja tunnetaan monista erikoisista 

rooleistaan.

Paalikin isäntänä kuullaan 

ja nähdään kansainvälisen uran 

luonut nivalalaislähtöinen ba-

ritoni Esa Ruuttunen, joka toi-

mii myös oopperan taiteellisena 

johtajana.

Muissa rooleissa ovat Katrii-

na Leppänen (Paalikin emäntä), 

Tuomo Häkkilä (Keskimmäinen 

isäntä), Outi Pekkarinen (tytär), 

Veli Järviluoma (Haanpään isä) 

ja Aulikki Hakola-Leppikangas 

(Haanpään äiti).

Hankerahoitus
ja apurahoja
Jokilaaksojen Musiikkisäätiön te-

kemä työ alueen musiikin ja kult-

tuurinkehittämiseksi tuottaa tu-

losta. Säätiölle on varmistumassa 

kaksivuotinen kehittämishanke 

(KULTU). Keskipiste-Leaderin 

ja Rieska-Leaderin hallitukset 

ovat tehneet myönteisen pää-

töksen kaksivuotisen hankkeen 

rahoitusta koskien. Lopullista 

päätöstä odotetaan vielä TE-

keskukselta. Hankkeen tavoite on 

kehittää kulttuurin tuottamiseen 

uusi yhteistyömalli, jossa huomi-

oidaan kaikki tärkeät tahot: jul-

kinen, yksityinen ja kolmas sek-

tori. Säätiön tehtävänä on olla 

koordinoivana tekijänä ja luoda 

mahdollisuuksia uudenlaiselle 

yhteistyölle, tapahtumille ja kou-

lutukselle. Hankkeeseen on pal-

kattu maaliskuun alusta ylivies-

kalaislähtöinen kulttuurituottaja 

Anna Tokola.

Valtion säveltaidetoimikunta 

on myöntänyt Joutilas Mies -oop-

peran tuottamiseen 18 000 euron 

avustuksen vuodelle 2008.

Pohjois-Pohjanmaan kulttuu-

rirahasto myönsi Pentti Haan-

päästä sävelletyn Joutilas mies 

-oopperan toteuttamiseen 15 

000 euroa.

Joutilas mies -oopperalla neljä esityskertaa

Tapiola-Ryhmän Keski-Pohjan-

maan alueellisen neuvottelu-

kunnan puheenjohtajana jatkaa 

Toiminnanjohtaja Jouni Jyrinki 

(Kalajoki). Varapuheenjohtajaksi 

valittiin toimitusjohtaja Juha Lai-

kari (Oulainen). 

Uusina neuvottelukuntaan va-

littiin toimitusjohtaja Mervi 

Järkkälä (Kokkola), projekti-

päällikkö Juhani Pihlajamaa (Ni-

vala) sekä pedagogi Ia Rönngård 

(Pietarsaari)

Neuvottelukunnassa jatkavat len-

tokapteeni Markku Koivumäki 

(Veteli), toimitusjohtaja Pekka 

Nurmi (Kokkola), Yliopettaja, 

HTT, Professori Juhani Palojär-

vi (Ylivieska), talousjohtaja Hel-

ga Sarviranta-Vuotila (Kokkola), 

maakuntajohtaja Altti Seikku-

la (Kokkola), toimitusjohtaja 

Mika Uusimäki (Kannus) sekä 

kunnanjohtaja Liisa Veiskola 

(Veteli). 

Neuvottelukunnan sihteeri-

nä toimii paikallisjohtaja Leevi 

Ainasoja.

Tapiolan alueelliset neuvottelu-

kunnat toimivat asiakkaiden ja 

Tapiolan välisenä vuorovaiku-

tuskanavana, jossa ne edustavat 

omistaja-asiakkaita. Alueellisia, 

maakuntakohtaisia neuvottelu-

kuntia Tapiolalla on kaikkiaan 

20.

Nimityksiä  
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Nivalassa pidetään huhtikuun lo-

pulla Puutarha- ja käsityömessut. 

Käsityömessujen järjestäjänä on 

Reino Marjakangas, jolla on ko-

kemusta jo lähes 30 messujen 

järjestämisestä. Puutarhames-

sujen puolesta vastaa Nivalan 

urheilijat.

- Tämä ei ole yhden paikka-

kunnan tapahtuma. Yksi paik-

kakunta ei pysty tällä alueella 

järjestämään messutapahtumaa. 

Väestöpohja ei riitä erikois-

messujen järjestämiselle. Kyllä 

tapahtuma on koko maakun-

nan tapahtuma, kertoo Reino 

Marjakangas.

- Minulla on ollut jo monta 

vuotta mielessä puutarhames-

sut, koska niitä ei ole täällä koko 

Oulun läänin eteläosassa pidet-

ty. Jokainen, jolla on jonkinlai-

nen piha sinne varmasti jotakin 

laittaa. Siitä tämä yhteistyö lähti 

liikkeelle.

Kahden järjestäjän yhteis-

työllä saavutetaan synergiaetuja 

muun muassa yhteisellä lipun-

myynnillä ja markkinoinnilla. 

Myös Marjakankaan messuko-

kemus on hyödyksi molemmille 

järjestäjille.

Pienenä ongelmana Mar-

jakangas näkee liian kiireisen 

aikataulun. 

- Käsityömessuja on nyky-

ään aika paljon ja kun myyjät 

ovat paljolti samoja, he ehtivät 

sitoutua messuille muualle. Var-

mistimme kuitenkin, että juuri 

Nivalan messujen aikaan niitä 

ei ole muualla. Vain Helsingissä 

on messut, jotka vähän sivuavat 

aihetta.

Käsityömessujen yhtenä on-

gelmana on, että sinne tulevat 

messuvieraat ovat itsekin käsi-

työn harrastajia. He eivät tule 

niinkään ostamaan käsitöitä, 

vaan katsomaan ideoita. Ajan-

kohta on kuitenkin sillä tavalla 

sopiva, että on tulossa äitienpäivä 

ja valmistujaisia, jolloin monen-

lainen lahjatavara tekee kauppan-

sa. Samoin kevät on puutarhaih-

misille vilkasta aikaa.

- Sellainenkin ajatus on ol-

lut, että käsityömessut muutet-

taisiin painottumaan enemmän 

käsityötarvikkeiden myyntiin ja 

ne järjestettäisiin syksyllä ennen 

kansalaisopistojen ja harrastus-

piirien alkamista, Marjakangas 

pohtii.

Väkeä odotetaan
runsaasti
Käsityömessujen puoli rakentuu 

Tuiskulan isoon saliin. Puutarha-

puoli esittäytyy discosalissa sekä 

ulkona kentällä.

Väkeä odotetaan 1000-2000 

henkilöä, mikä on vakiintunut 

määrä näillä alueilla järjestetyille 

erikoismessuille yleensäkin.

- Koko 2000 -luvun aikana vä-

kimäärä on pysytellyt suunnilleen 

samana, Marjakangas tietää.

Nivalan Urheilijoiden puo-

lesta puutarhamessujen vas-

taavana toimii seuran sihteeri 

Tarja Jylhä-Ollila. Hän kertoo, 

että paikkakunnan yrittäjiä on 

jo varmistanut tulonsa mukaan 

messuille. Messuilta on toden-

näköisesti myös saatavana esim. 

vihersuunnittelua. Messuosastoja 

on tulossa koko ajan lisää.

- Messut on tarkoitus vakiin-

nuttaa Nivalaan. Etenkin puu-

tarhapuolella seurataan, miten 

messut sujuvat ja kiinnostavat 

sekä näytteillepanijoita että ylei-

söä. Nämä ensimmäiset puutar-

hamessut näyttävät suunnan jat-

kolle, kertoo Tarja Jylhä-Ollila.

M.R.

Tekstarit  

Nivalan Urheilijoiden sihteeri Tarja Jylhä-Ollila vastaa  messujen 

puutarhapuolesta ja Reino Marjakangas käsityömessuista.

Puutarha- ja käsityömessujen
 valmistelut vauhdissa

Keskustan järjestämä ulkoilupäivä Pyssymäellä
Lauantaina 15.3. oli 

Pyssymäellä Nivalan Keskustan 

järjestämä ulkoilupäivä. 

Paikalla olivat kansanedustajat 

Pekka Vilkuna ja Antti 

Rantakangas, jotka 

käsittelivät politiikan 

ajankohtaisasioita lyhyissä 

alustuspuheenvuoroissaan. 

Päivän ohjelmassa oli myös 

hiihtokilpailut lapsille 

alle- ja yli kouluikäisten 

sarjoissa, paikallisosastojen 

välinen liukurikisa sekä 

tietenkin kahvia, mehua ja 

kuumia makkaroita.

Lukijat voivat lähettää mie-

lipiteitään ja havaintojaan 

tekstiviestillä. Puhelinnumero on 

044-945 3763.
Viestit edustavat lähettäjän nä-

kemyksiä - eivät lehden.

Ei Littiä Nivalaan. Tuovat hal-

paa ruokaa Puolasta. Työ loppuu 

Nivalan viljelijöiltä. Jos kaupun-

gissa järkevät päättäjät, käyttävät 

tontin etuosto-oikeutta ja estävät 

kaupan ja tulevan vahingon.

Miksi on porteilla suljettu pääsy 

Pidisjärvelle täällä Järvikylällä. 

Onko maanomistajat niin ka-

teellisija etteivät päästä tavallisia 

ihmisiä rannalle pilkille ja naut-

timaan järven rauhasta, näin on 

kiinni portti vaikka kaupunki 

laittoi penkereet sitä varten kun-

toon. T. pilkkijä.

Skeittiparkin nimellä ja kustan-

nuksella saatiin nopeasti park-

kitilaa ensi kesänä järjestetävää 

oopperaa varten.

Eikö olisi paljon komiampi sanoa 

reilusti, että hävisitte jääkiekko-

ottelun, eikä selitellä ummet ja 

lammet. Noloa nivalankin po-

jista. Sitä paitsi ysiviitosten pe-

liä Yjk:n kanssa ei edes ole leh-

teen laitettu kun Cauboys on 

hävinnyt.

Mielestäni kaljapullojen sirpaleet 

pahempi riesa kuin koiran uloste, 

joka maatuu. Järvikylän pullon-

viskojatko korvaavat seuraavan 

eläinlääkärimaksun?

Olimme jo vuosia sitten erään 

seurueen mukana tutustumas-

sa eduskunnan työskentelyyn, 

ja kaikki me oltiin yksimielisen 

järkyttyneitä miten huonosti siel-

lä käyttäydyttiin. Kyllä kait tämä 

pitäs uskaltaa julkasta?

Kiitokset Nivalan Ratsastajille ja 

Pegasos:lle kivasta talviriehasta. 

Katrilli-näytös oli aivan ihana :-

) Toivottavasti saamme nauttia 

"riehoista" jatkossakin.

Saahan täällä itseään kehua kun 

ei muuten kehuja tule eikä niitä 

ansaitse!

Yhteiskunnan varoilla kepun 

kunnallisjärjestökin elää, joten 

käyttäkää varat paremmin kuin 

propakandalehtien tilaamiseen 

terveyskeskukseen.

Kaikki opan kokolle, opan kokko 

on kuuma kokko! 

Voi että on hyviä nuo Halpa-Hal-

lin tuorekurkut. Kurkun kyljessä 

lukee Tuorilan puutarha Himan-

ka. Hyvää kotimaista ja edullista, 

kiittäen Eltzu.

Laboratorion tytöille ruusu pää-

siäiseksi. Ne on aina yhtä aurin-

koisia. Mummeli.

Nivalassa on ihan Kanervan ve-

roin tx: joka ei etsi missejä, povi-

pommeja. Kiinnostus kova; kun 

on yh-äiti. Lupaukset hunaja-

saunasta ja tantrassessioita. Niin 

paljon voi tx luvata, että menee 

tavalliselta muijaltaki taju. Sitten 

tulee h-hetki ja saakin huomata 

et suuria sanoja ja sentit ja millit 

sekottunu.

Sananlaskukin tietää, ei voi kau-

halla saada jos teelusikalla an-

nettu. Mut se on toi mielikuvi-

tus joskus mieletön. Siinä joskus 

on suuret luulot ja untahan saa 

nähdä. Saamme joskus muistel-

la palvelutalon keinustuolis niitä 

aikoja, jos muisti pelais...

Jos kerran muovipussit ovat suuri 

ongelma luonnolle ja ihmisiä ke-

hotetaan käyttämään kangaskas-

sia, reppua, niin ratkaisuna on, 

että pussien hinta nostetaan 50 

senttiin tai jopa euroon ja olisi 

kiellettyä antaa pussia kaupan 

päälle, niin olen aivan varma, 

että se vähentäisi huomattavasti 

muovipussien ostamista.

On tosi pahhaa aikkaa allergisil-

le tämä ko on hiekotettu kadut 

ja ne pölisee. Voisko niitä vaik-

ka kastella ku ei hiekkaa vielä 

saa ottaa pois, hentoo tulla vielä 

liukkaita.

Kyllä Kalliolla olisi ollut aikaa 

suunnitella ja valmistella asia 

paremmin vaikka iso muutos 

olikin. Pahasti tökkii moni asia.

Kiitos näteille pikkutrulleille, tei-

tä on aina mukava palkita.

Elimäellä oma koira raateli kuo-

liaaksi ison kymmen.vuot. po-

jan. Eläin on arvaamaton, isot 

koirat pitäs kieltää. Ja eikö susi 

voi tappaa ihmistä, jos oman per-

heen kesy koirakin... Nim. Järki 

käteen.

Punanen auto ajo tahallaan oiki-

alta etteen. Liikennesäännöt kan-

nattas opetella vaikka ollaankin 

pikkucityssä. Oikialta tulevia pi-

tää väistää koko taajama-alueel-

la. Seuraavalla kerralla korjautan 

sulla lokasuojat!!!

Eduskunnasta huvimajaksi. 

Eduskunnan moraali laskenut 

nollaan. Seuraavissa vaaleissa 

kansan muistettava. Eduskun-

nassa on oltava moraali. Edus-

kunta on esimerkki ja kansan 

asialla. Presidentin valta on 

säilytettävä.
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Höyry- ja kuumavesikattiloita ja 

kattilalaitoksia valmistava Vapor 

Finland Oy laajentaa ja kunnos-

taa Nivalan tuotantolaitostaan. 

Investointien taustalla ovat yhti-

ön suunnitelmat laajentaa Niva-

lan konepajan toimintaansa voi-

makkaasti kotimaisen kiinteän 

polttoaineen tuotteisiin.

Vapor Finland Oy on tehnyt 

alkuvuodesta yritysostoja, joilla 

sen tuotetarjonta laajentuu kat-

tamaan kaikki yleisimmät katti-

lat ja kattilalaitokset. Tammi- ja 

helmikuussa tehdyillä yritysjär-

jestelyillä Vapor Finland hankki 

omistukseensa HLR Energia Oy:

n ja Steamtec Oy:n. Yritysostot 

lisäävät Vaporin tuotetarjontaa 

biopolttoainelaitoksiin ja -katti-

loihin sekä isompien teholuokki-

en kattilalaitoksiin aina 100 MW:

n teholuokkaan saakka. Biopolt-

toainelaitosten tuotanto käynnis-

tyykin Nivalassa. Tuotannon laa-

jentamisen myötä tarvitaan lisää 

metallimiehiä ja myös toimihen-

kilöitä. Tällä hetkellä konepajalla 

työskentelee työsuhteessa 24 tuo-

tantotyöntekijää ja 4 toimihenki-

löä sekä työtilanteesta riippuen 

alihankkijoiden henkilöstöä 10 

– 20 henkeä.

Laajennuksessa syntyy uutta 

toimistotilaa noin 140 neliötä. 

Kunnostustoimenpiteet kos-

kevat sosiaalitiloja, ruokalaa ja 

vanhaa toimistotilaa.  Nykyisiin 

konepajatiloihin tehdään korja-

uksia sisäseinien ja ovien osalta. 

Lisäksi piha-alueet asfaltoidaan. 

Tavoitteena on saada tiloista va-

loisammat ja nykyaikaisemmat. 

Rakennustyöt ovat käynnistyneet 

ja valmistuvat syyskuussa. Tuo-

tantolaitoksen pinta-ala tulee 

olemaan laajennuksen jälkeen 

noin 5 000 neliötä. Rakennustyöt 

toteuttaa Nivalan Teollisuuskylä 

Oy. Kokonaiskustannusarvio on 

noin 420 000 euroa. 

Vapor Finland Oy panostaa
Nivalan tuotantolaitokseen

Suomen virallinen asukasluku 

vuodenvaihteessa 2007 – 2008 oli 

5 300 484 henkilöä, joista naisia 

oli 2 703 697 ja miehiä 2 596 787. 

Asukasluku kasvoi edellisvuo-

desta 23 529 henkilöllä. Suomen 

asukasluku on 2000-luvulla kas-

vanut 129 182 henkilöllä. 

Asukasmäärältään Suomen 

viisi suurinta kaupunkia ovat 

Helsinki (568 531), Espoo (238 

047), Tampere (207 866), Van-

taa (192 522) ja Turku (175 286). 

Pääkaupunkiseudun (Espoon, 

Helsingin, Kauniaisen ja Van-

taan) yhteinen asukasluku ylitti 

viime vuonna 1 miljoonan rajan 

ja vuoden vaihteessa virallinen 

luku oli 1 007 611 asukasta. 

Suomessa asui vuodenvaih-

teessa 132 708 ulkomaan kansa-

laista. Heistä oli naisia 64 176 ja 

miehiä 68 532. Eniten ulkomaan 

kansalaisia asui Helsingissä (36 

283), Espoossa (12 755), Van-

taalla (9 690), Turussa (7 786) ja 

Tampereella (6 673). 

Suomessa on tällä hetkellä 

415 kuntaa. Vuoden vaihteessa 

tehtiin ainoastaan yksi kuntalii-

tos; Leivonmäen kunta liitettiin 

Joutsaan. 76 kunnassa, joka on 

lähes viidennes kaikista kunnis-

ta, on alle 2 000 asukasta. Näis-

tä kunnista 22:ssa on alle 1 000 

asukasta. 

Maamme virallinen asukaslu-

ku perustuu väestötietojärjestel-

män tietoihin. Vuodenvaihteen 

tilanne lasketaan helmikuussa. 

Tällöin voidaan ottaa huomioon 

kaikki ne vuodenvaihteen tilan-

teeseen vaikuttavat muutostapah-

tumat, jotka on rekisteröity väes-

tötietojärjestelmään tammikuun 

aikana. Väestötietojärjestelmä 

sisältää tiedot kaikista Suomen 

kansalaisista ja Suomessa vaki-

tuisesti asuvista henkilöistä. 

Lähikuntien asukasluvut 

vuodenvaihteessa:

Alavieska 2817

Haapajärvi 7850

Haapavesi 7515

Kalajoki 9421

Nivala        10976

Oulainen 7998

Sievi       5257

Ylivieska 13650

Lähde: Väestörekisterikeskus

Suomen asukasmäärä
kasvoi viime vuonna

Uusiutuvien energiamuotojen 

tutkimus ja kehitys on saanut 

viime aikoina uutta potkua eri 

puolilla maailmaa tehtyjen kas-

vihuonepäästöjä rajoittavien 

päätösten ja velvoitteiden takia. 

Nämä päätökset merkitsevät 

nousevia energiakustannuksia 

niin yrityksille kuin yksityisil-

le ihmisille. Muutokset tuovat 

mukanaan myös mahdollisuuk-

sia, joihin Nivala-Haapajärven 

seutukunnassa ollaan nyt tart-

tumassa. Seutukunnan kehittä-

jät ovat käynnistämässä laaja-

alaista yhteistyötä uusiutuvien 

energiamuotojen kehittämiseksi 

ja hyödyntämiseksi. Alan vetu-

riksi suunnitellaan tutkimus- ja 

kehitysympäristöä - BIO Studi-

ota, jossa panostetaan alan kou-

lutukseen, tutkimukseen, ke-

hittämiseen ja yritystoiminnan 

edistämiseen. 

BIO Studion toimitiloja kaavail-

laan Haapajärven ammattiopis-

ton maa- ja metsätalousosaston 

läheisyyteen. Rakennukseen 

tulevat tilat tutkimus- ja kehit-

tämishenkilöstölle, testaus- ja 

tutkimuslaboratoriolle ja yri-

tyshautomolle. Bioenergia-alan 

yrityksille varataan rakennuk-

seen vuokrattavaa toimitilaa. 

Rakennuksen pinta-alaksi on 

kaavailtu reilua 1300 neliötä. 

Studio vahvistaa ammattiopiston 

yhteyteen sijoitettuja bioenergia-

alan resursseja. Ammattiopiston 

koulutusnavetan yhteydessä toi-

mii biokaasulaitos, joka tuottaa 

energiaa maa- ja metsätalous-

osaston rakennusten lämmittä-

miseen. Lisäksi opiston laitteilla 

puristetaan rypsistä biodieseliä, 

jota käytetään opiston traktorissa 

ja autoissa.

BIO Studio tulee toimimaan uu-

siutuvien energiamuotojen osaa-

misen kokoajana ja kehittäjänä, 

uusien innovaatioiden tuottajana 

ja yritysten kilpailukyvyn nosta-

jana. Yhtenä tärkeänä työkaluna 

käytetään elinkeino- ja palvelu-

toimintaa edistäviä kehittämis-

hankkeita. Hankkeita toteute-

taan yhdessä bioenergia-alan 

yritysten kanssa. Kalajokilaakson 

koulutuskuntayhtymä on hake-

nut rahoitusta Uusiutuvien ener-

giamuotojen tutkimusjohtaja -

hankkeeseen, jolla on tarkoitus 

koordinoida bioenergian kehittä-

mishankkeita. Nihak Oy on puo-

lestaan käynnistämässä BIO Stu-

dion sähköistä markkinointia. 

BIO Studiossa toimivat yhteis-

työssä Kalajokilaakson koulu-

tuskuntayhtymä, Haapajärven 

ammattiopisto, Nihak Oy, Keski-

Pohjanmaan ammattikorkeakou-

lu, CENTRIA Tutkimus ja Kehi-

tys/Haapajärvi, Oulun yliopisto, 

Oulun Eteläisen instituutti, Ni-

vala-Haapajärven seutukunta, 

Oulun Eteläisen tietokeskus ja 

yritykset. BIO Studion ympäris-

tön rakentamiseen osallistuvat 

Haapajärven kaupunki ja Haa-

pajärven Kehityskeskus Oy.

BIO Studio täydentää Nihak Oy:

n toimialoittaisten kehittämisym-

päristöjen kokonaisuutta, jossa 

ennestään toimivat ELME Stu-

dio ja HERKKU Studio. Lisäksi 

kevään 2008 aikana Pyhäjärvelle 

valmistuu kivi- ja kaivannaisalan 

tutkimus- ja kehitysympäristö 

KIVI Studio. 

BIO Studio uusiutuvien
energiamuotojen veturiksi

Vuosi 2008 on kunnallisvaalivuo-

si. Vaalit toimitetaan sunnuntai-

na 26.10.2008.

Yhdistyksen toiminta keskittyy 

tänä vuonna kunnallisvaalieh-

dokkaiden kartoittamiseen ja 

hankkimiseen. 

Kunnallisvaalivuonna yhdis-

tys järjestää vaalitilaisuuksia ja 

vaalitempauksia.

Vuoden merkittävä tapahtu-

ma on myös puoluekokous Jo-

ensuussa 14 – 16.6.2008.

4.3. pidetyssä kokouksessa 

korostettiin yhdistyksen tarkoi-

tusta, joka on mm. yhdistää jä-

seniään ja kannattajiaan, jotka 

yhdessä haluavat edistää oman 

kotiseudun ja maakunnan ke-

hitystä Keskustan periaatteiden 

mukaisesti. Tarkoituksena on 

myös vahvistaa paikallista aloit-

teellisuutta ja yhteisöllisyyttä, 

suvaitsevaisuutta ja yhteiskun-

nallista oikeudenmukaisuutta, 

turvallisuutta ja yhteisvastuuta.

Yhdistyksen jäsenmäärä on 

676 henkilöä.

Kokouksessa hyväksyttiin toi-

mintasuunnitelma ja talousarvio 

vuodelle 2008.

Yhdistys järjestää Kesäpäivä 

Katvalassa – tapahtuman yhdessä 

Vesaisten kanssa.

Yhdistys tilaa Suomenmaa 

lehden Häggmanin kahvilaan ja 

ruokapaikka Sapuskaan.

Jäsenmaksuksi päätettiin vuo-

delle 2008 on 10 euroa/jäsen.

Henkilövalinnat
Kokouksessa päätettiin myös 

henkilövalinnoista. Puheenjoh-

tajaksi valittiin Heikki Juntti-

la ja varapuheenjohtajaksi Silja 

Heikkilä. Sihteerinä toimii Raili 

Mäkinen.

Keskustanaisten edustaja on 

Leena Suvanto. Muut johtokun-

nan jäsenet ovat: Eeva-Maija 

Eskola, Jorma Eskola, Eija-Riit-

ta Niinikoski, Jarkko Turunen ja 

Teuvo Tölli.

Tilintarkastajiksi valittiin 

Veikko Linna ja Taavi Vähäsöy-

rinki. Varatilintarkastajat ovat 

Mirja Jaakola ja Timo Leppälä.

Yhdistys valitsi kokousedus-

tajat ja varaedustajat kunnal-

lisjärjestön kokouksiin ja piirin 

kokouksiin.

Keskustan Nivalankylän
paikallisyhdistys ry
piti syyskokouksen

Oulun Eteläisen korkeakoulu-

keskuksen johtoryhmä pitää 

tärkeänä koulutuksen ja tutki-

muksen alueellisen ja valtakun-

nallisen resurssoinnin lisäämistä 

ja korkeakoulujen rakenteellista 

selkeyttämistä. 

Johtoryhmä toivoo kyseisten 

asioiden tulevan vahvasti esil-

le alueen seutukuntien laatiessa 

hakemuksia kansalliseen Kohee-

sio- ja kilpailukyky -ohjelmaan 

(KOKO), joka toteutetaan vuo-

desta 2009 alkaen.

Korkeakoulukeskuksen johto-

ryhmän kokouksessa käsiteltiin 

muiden asioiden ohella lukioi-

den mukaan tulemista Oulun 

Eteläisen korkeakoulukeskuk-

sen toimintaan. Alueen luki-

ot ovat ilmaisseet halunsa olla 

mukana korkeakoulukeskuksen 

toiminnassa. Kokonaiskonseptia 

on jo esitelty alueen rehtoreille.  

Kokouksessa päätettiin kutsua 

alueen rehtorien edustus asian-

tuntijajäseniksi korkeakoulukes-

kuksen johtoryhmään.

Lukiot mukaan korkeakoulukeskuksen toimintaan

Rikos- ja riita-asioiden sovittelijat
kokoontuivat Nivalassa

Oulun Eteläisen alueen rikos- ja 

riita-asioiden sovittelijat kokoon-

tuivat Nivalassa viime tiistaina. 

Eteläisen alueen aluetoimisto 

on Ylivieskassa ja sen johdolla 

sovitteluja hoidetaan 17 kun-

nassa. Sovittelijoille järjestetään 

säännöllisiä koulutuksia noin 

kerran kuukaudessa alueittain 

ja muutaman kerran vuodessa 

valtakunnallisesti.

Laki riita- ja rikosasioiden 

sovittelusta on tullut voimaan 

vuonna 2005. Sen mukaan osa-

puolille täytyy tarjota sovittelun 

mahdollisuutta ja jos asianomai-

set sitä haluavat, he voita pyrkiä 

sovintoon sovittelijan avustuk-

sella. Sovittelu on vapaaehtoista, 

maksutonta, puolueetonta ja eh-

dottoman luottamuksellista.

Nivalassa pidetyssä koulu-

tustilaisuudessa oli tällä kertaa 

aiheena uudistunut lastensuo-

jelulaki. Siitä olivat kertomassa 

Kallio -kuntayhtymän lasten-

suojelun ja perhetyön johtava 

sosiaalityöntekijä Mervi Salo ja 

lastensuojelun sosiaalityöntekijä 

Sari Lehtinen.
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Pihtsosköngäs - 
valtaisa elämys
Seuraavana päivänä tapasimme 

Meekonjärven takana Meekon-

vaaran jyrkän kalliorinteen luo-

na nuoren pariskunnan kiika-

reineen.  He olivat päiväkausia 

seuranneet piekanan pesimis-

puuhia.  Lintupari kierteli ym-

pärillä voimakkaasti äännellen.  

Pesäpaikka oli kuitenkin ihmis-

käden ulottumattomissa korkeal-

la kallion kielekkeellä.  Aikamme 

tilannetta seurattuamme jätimme 

pariskunnan lintuharrastuksen 

pariin.  Puoliltapäivin tulimme 

varsinaiselle näköalapaikalle, 

kuuluisalle Pihtsoskönkäälle.  

Veden pauhu  kuului kilometri-

en päähän, sillä putous oli useita 

kymmeniä metrejä korkea.  Sen 

ääressä tunsi ihminen pienuuten-

sa ja voimattomuutensa.  Pauhu 

oli niin valtava, ettei toisen pu-

hetta tahtonut erottaa putouksen 

äärellä seisottaessa.

Edetessämme koimme illan 

suussa iloisen yllätyksen.  Tal-

sittuamme Pihtsosjärven rantaa 

noin kilometrin tuli näköpiiriim-

me uusi, vastavalmistunut autio-

tupa.  Tätä ei oltu edes merkit-

ty karttaamme.  Tupa oli hyvin 

avara, puhtaat kaksikerroksiset 

laverit, niin kuin yleensäkin 

näissä autiotuvissa.  Sisään astu-

essamme tapasimme siellä kak-

si miestä, jotka kertoivat ole-

vansa tulossa Haltilta. Tuvassa 

oli myös vanhempi pariskunta, 

joka oli menossa Haltille kuten 

mekin.  Haltilla käyneet miehet 

kertoivat ilmiömäisen nopeasta 

käyntiajasta Haltin huipulle ja 

takaisin.  Jälkeenpäin tulimme 

siihen tulokseen, etteivät he ol-

leet käyneet läheskään huipulla 

saakka.  

Haltin huipulle ja 
takaisin
Vanha pariskunta asusti yläpe-

tillä ja sinne he myöskin jäivät, 

kun me aamulla lähdimme suun-

nistamaan kohti Haltin huippua.  

Eilisten miesten kertoma tarina 

hämäsi meidät.  Päätimme käydä 

vielä heitä nopeampaan huipul-

la. Arvelimme käyvämme siellä 

muutamassa tunnissa.  Heitim-

me rinkatkin autiotuvalle matkaa 

nopeuttaaksemme.  Sikäli teim-

me virheen, ettei mitään muonaa 

otettu mukaan.  Se oli kostautua 

ikävällä tavalla.  Edellisten kävi-

jöiden puheiden mukaan matkaa 

piti olla vain kolme, neljä kilo-

metriä.  No matkaan lähdettiin 

reippain mielin vain juomapullot 

mukanamme.  Esko totesi nou-

sun edetessä, että kartan perus-

teella linnuntietäkin taivallusta 

oli reipas kuusi kilometriä. Maas-

tokin vaikeutui jatkuvasti, koko 

ajan reipasta nousua kivikkoises-

sa rinteessä.  

Huippu kuitenkin saavutet-

tiin.  Nimet pantiin vihkoon ja 

kukin lisäsi kivenmurikan hui-

pulla olevaan kekoon.  Maise-

mat olivat henkeä salpaavan 

kauniit.  Kannatti nousta tälle 

Suomen korkeimmalle huipulle.  

Huipun tuntumassa oli melko 

suuri lampi, jonka yhdellä lai-

dalla oli lumivalli.  Lumivallin 

seinämä oli lähes kolme metriä 

korkea.  Muutamat meistä otti-

vat kylmän kylvyn, vaikka veden 

lämpö lammessa oli vain kahdek-

san astetta.  Ilmassa oli vahvasti 

ukkosen tuntua, ilman lämpötila 

oli pitkästi yli kolmekymmentä 

astetta.  Aivan yllättäen huoma-

simme olevamme synkän uk-

kospilven syleilyssä ja salamat 

räiskyivät ympärillämme ristiin 

rastiin.  Jyrinästä kallio tärisi 

jalkaimme alla.  Tuntui, että ko-

ko maapallo hajoaa jalkain alta.  

Sellaista kokemusta ei ole ennen 

eikä sen jälkeen ollut.  Ukkosta 

seurasi valtaisa kaatosade.  Pää-

simme kuitenkin kallion kielek-

keiden alle suojaan ja vältyimme 

täydelliseltä kastumiselta.  

Sateen jälkeen jatkoimme pa-

luumatkaa tunturista alas.  Sat-

tumalta osuimme alarinteessä 

rajamiesten kämpälle.  Se oli vaa-

timaton, peti vain yhdelle mie-

helle, mutta sovimme kuitenkin 

kaikki sisälle.  Majaa tarkastelles-

sa huomasimme seinässä pisto-

rasian, jonne johto tuli jostakin 

kattolistan alta.  Rasian päällä oli 

kyltti ”vain partakoneille”.  Huu-

morin kukka kukki, eihän sähköä 

ollut mailla halmeilla.  Päivä oli 

pitkälle kulunut ja nälkä kurni 

suolia.  Heino paljasti muonava-

rastonsa kaikkien yhteiseen käyt-

töön.  Heinolla oli anorakkinsa 

rintataskussa yksi ruutu vanikkaa 

ja vähän rusinoita.  Niistä tehtiin 

ristillinen tasajako, pieni suupala 

näkkileipää ja viisi rusinaa mies-

tä päälle.

Kivikkoinen rinne oli vaikeaa 

vaellettavaa, sillä alkutaipaleesta 

myötäle oli aika jyrkkä.  Viimei-

sen kilometrin taival muodostui 

kilpajuoksuksi, kuka lie aloitta-

nut, mutta Heino pyrki olemaan 

ensimmäisenä.  Juoksun vaaral-

lisuutta lisäsi se, että ukonkuu-

ro oli alempana tullut rakeina ja 

kivet olivat viheliäisen liukkaita.  

Pienistä kompuroinneista huo-

limatta vakavampia vahinkoja 

ei sattunut.  

Vuormasjärven 
rajamiesten maja
Tuli todistetuksi, että aiemmin 

mainitut edelliset kävijät pa-

lasivat takaisin alta puolivälin.   

Reissumme oli aiottu tehdä pi-

kipäin aamutuimaan, ennen 

einettä. Toisin kuitenkin kävi, 

ilman evästä urakoimme lähes 

koko päivän. Huono onni jat-

kui vielä eteenpäin. Läksimme 

majapaikastamme iltapuolella 

päivää ja siitä sukeutui oikein 

hirmumarssi.  Tarkoituksemme 

oli yöpyä rajavartioston autio-

tuvalla Vuormasjärven pohjois-

puolella.  Tupa oli matkaamme 

nähden väärällä puolella jokea, 

joten edessä oli ylitys.  Pihtsos-

joki oli paikoin aika vuolas, mut-

ta lopulta löysimme useiden yri-

tysten jälkeen paikan, jossa ylitys 

oli mahdollinen.  Paikka oli aika 

leveä, mutta suhteellisen matala.  

Virta oli voimakas.  Useimmat 

selvisivät kahlauksesta kunnial-

la.  Oiva ja Urho menivät mo-

lemmat ”kuperkeikkaa”  keskellä 

jokea ja kamppeet kastuivat.  Vas-

tarannalla oli vaatteiden vaihto. 

Paikallaan oli Heinon tarjoamat 

konjakkinapanterit, koska yö oli 

viileä ja hampaat löivät loukkua.  

Ylitys oli sikäli turha toimenpi-

de, että tupa oli varattu ja me 

jouduimme jatkamaan matkaa.  

Aamuyön tunteina ylitimme jo-

en uudelleen, nyt ilman kommel-

luksia.  Kävelimme aina Meekon-

järvelle saakka, jossa pääsimme 

lepäilemään aamutuimaan.

Meekonjärven 
kautta 
Tierbmesjärvelle
Levättyämme ja aterioituamme 

rinkat taas harteille ja matkaan.  

Ajattelimme mennä ensin Po-

rojärvelle, mutta suuntasimme-

kin aivan Saivaaran eteläpuolta 

suhteellisen tasaista maastoa 

eteenpäin.  Kahperusjoki ylitet-

tiin kunnialla joutumatta uima-

sille.  Siedjonjärven rantamilla 

vietimme ateria- ja lepotauon. 

Kiusaa pelattiin, luonnollises-

ti.  Päivämarssista muodostui 

varsin pitkä, Kahperusvaaran 

ja Jollaoaivin välistä Kutturaku-

rua laskimme alas Tierbmesjoen 

laaksoa.  Lopputaival oli varsin 

kivinen ja hankalakulkuinen.  

Hyvin jylhässä maisemassa Jol-

laoaivin ja Tierbmesvarrin jyrk-

kien rinteiden välissä oli kaunis 

Tierbmesjärvi.  Järven rannassa 

oli verraten uusi seitsemän hen-

gen autiotupa, jonka otimme 

käyttöömme ruokailua ja lepoa 

silmällä pitäen.

Hauska sattuma tapahtui il-

lan päälle.  Olimme nauttineet 

ansaitut Oivan oivalliset ja ajat-

telimme pelata muutaman kier-

roksen kiusaa.  Kello oli lähellä 

puoltayötä, kun ovi aukeni ja 

sisään työntyi mies kahden poi-

kansa kanssa.  Oivallisten tuoksu 

täytti autiotuvan.  Heino komen-

si porukallemme, että kortit pois 

ja nukkumaan.  Vastatulleet eivät 

esitelleet itseään. He tiedustelivat 

vain, häiritseekö meitä heidän 

ruoanlaitto ja ateriointinsa. Toki 

lupa myönnettiin, sehän on luon-

nollista näillä Lapin autiotuvilla.  

Niin syntyi kämppään hiljaisuus 

ja kaikille riitti makuutilaa.  Vii-

meksi tulleet lähtivät jatkamaan 

matkaansa varhain aamulla.  

Herättyämme Heino kertoi, et-

tä matkalaiset olivat hänen tut-

tujaan toisista ympyröistä. Täs-

tä johtui hänen iltakomentonsa 

siirtymisestä unten maille vähin 

äänin.

Reissu lähenee 
päätöstään
Viimeinen taival oli laskuvoit-

toista. Aluksi pudoteltiin Paih-

kasjokilaaksossa Paihkasvaaran 

ja Ailakkavaaran pohjoisrinteitä 

pitkin.  Viimeisin lasku Ailakka-

vaaralta Kilpisjärven maantiel-

le oli kohtuullisen kiusallinen 

jyrkkää rinnettä pitkin. Jälleen 

olivat kanervikot ja vaivaiskoi-

vut apuna, ettei vahingossa läh-

tenyt päntiönään rymistelemään 

rinnettä alas.  Siinä olisi saatta-

nut loukkaantuminenkin olla 

mahdollista.  Lähellä maantietä 

kohtasimme sodanaikaisen sak-

salaisen leirialueen.  Vain parakin 

perusta ja paljon kaikenlaista ka-

maa, ruostuneita säilykepurkkeja 

ja varastojätteitä oli jäänyt maas-

ton pilaajiksi.  Viimeisen parin 

kilometrin taipaleen menimme 

rivakkaa hanhenmarssia maan-

tietä pitkin kohti Kilpisjärven 

tukikohtaamme.

Retkeilykeskukseen saavuim-

me hyvissä ajoin iltapäivällä.  Va-

rasimme majapaikat ja saunan il-

taa varten.  Urho käväisi Oivan 

kanssa Norjan puolella, Skibot-

nissa ostoksilla.  Tuoremehu oli 

halpaa ja sitä ostimme saunajuo-

maksi.  Jälleen sauna maistui ja 

oli poikaa.  Maukas ateria nau-

tittiin illalla perinteen mukaises-

ti jalat pöydän alla.  Ilta vierähti 

vaellusretken sattumuksia muis-

tellen.  Yöllä porukan yllätti ka-

mala mökä, jota kaksi lappalaista 

piti hotellin ulkopuolella.  Unen 

päästä saatiin kuitenkin kiinni 

ennen pitkää.  Aamutuimaan al-

koi kotimatka runsaiden, muisto-

rikkaiden kokemusten kera. Eh-

käpä taas ensi kesänä Lappiin.

Olli Jaakola
olli.jaakola@pp.inet.fi 

Lapin lumoissa – HUOMSKUE   

Haltille – Suomen huipulle 1973

Heino, Oiva, Urho, Esko, Sauli, Martti

Urho
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Jokilaaksojen Pelastuslaitok-

sen johtokunnan kokouksessa 

todettiin, että pelastustoimen 

alueellistaminen on toimin-

nallisten tilastojen perusteel-

la tehostanut pelastustoimen 

palvelutuotantoa.

Pidemmällä aikavälillä tarkastel-

tuna alueellinen pelastustoimi on 

osoittautunut tuloksellisuutensa 

vertailtaessa vuoden 2007 tulok-

sia viimeisiin kuntakohtaisen pe-

lastustoimen tuloksiin vuodelta 

2003.

Onnettomuuksien ehkäisytyös-

sä positiiviset tulokset näkyvät 

jokaisella seurannassa olevalla 

osa-alueella. Turvallisuuskoulu-

tuksen kasvu on 100 %. Asuin-

kohteiden palotarkastusten tulos 

on parantunut vuodesta 2003 

44 %, erityiskohteiden palotar-

kastusten tulos 34 %. Turvalli-

suuskoulutuksessa palvelutaso-

päätöksen mukainen tavoite on 

kouluttaa vähintään 10 % kunti-

en väestöstä. Vuoden 2007 tulos 

oli 16. %.

Hälytysmäärien kasvu on osal-

taan vienyt työaikaa onnetto-

muuksien ehkäisytyöltä. Tulok-

sien kehityksessä on kuitenkin 

havaittavissa yksi pelastuslaitos-

uudistuksen tavoitteen toteutu-

ma, jonka mukaan paloasemilla 

työskentelevien työaikaa on on-

nistuttu vapauttamaan hallinnol-

lisista tehtävistä onnettomuuksi-

en ennaltaehkäisytyöhön.

Johtokunta hyväksyi kokoukses-

saan pelastuslaitoksen toiminta-

kertomuksen, tuloslaskelman ja 

tilinpäätöksen vuodelta 2007. 

Käyttötalouden talousarvion net-

tomenot ylittyivät 2 % ja ylitys oli 

166.441 euroa. Ylitykseen vaikut-

ti erityisesti kunta-alan palkka-

ratkaisu, josta aiheutuviin lisä-

kustannuksiin ei talousarviossa 

oltu varauduttu. Varsinaisesti 

vuoden 2007 investointibudjetti 

ylittyi vain 9.994 euroa.

Vuoden 2008 käyttötaloussuun-

nitelman mukaan pelastuslai-

toksen käyttötalouden netto-

menoiksi jää 10 484 070 euroa 

ja investointien nettomeno on 

630.000 euroa.

Yhteenveto
toiminnasta 2007
Onnettomuuksien määrä väheni 

vuoteen 2006 verrattuna, mutta 

pitkällä aikavälillä tarkasteltu-

na onnettomuuksien määrä on 

edelleen noususuunnassa. Vuon-

na 2006 maastopalot aiheuttivat 

tilastollisen piikin ollen noin 

73 % pitkäaikaisen keskiarvon 

yläpuolella. Vuonna 2007 maas-

topalojen määrä oli 159 kpl vä-

hemmän kuin vuonna 2006. Jos 

maastopaloja ei oteta huomioon 

onnettomuuksien määrissä, on 

onnettomuuksia tapahtunut 

vuonna 2007 137 kpl enemmän 

kuin vuonna 2006.

Hälytystilastoista on positiivise-

na kehityssuuntana havaittavissa 

paloilmoittimien aiheuttamien 

tarkastustehtävien määrän vä-

hentyminen. Rakennuspalojen 

määrien osalta on vähentymistä 

tapahtunut yhtäjaksoisesti vuo-

desta 2004 lähtien. Myös muiden 

tulipalojen määrä oli laskussa.

Tulipalojen syttymisten taustal-

la on ihmisten toiminta. Ajatte-

lemattomuus, huolimattomuus 

ja tahallisuus myötävaikuttavat 

tulipalojen syttymistä. Tähän py-

ritään vaikuttamaan pelastuslai-

toksen onnettomuuksien ehkäi-

sytyöllä, jota vuonna 2007 tehtiin 

todella menestyksekkäästi. Pelas-

tuslaitoksessa onnettomuuksien 

ehkäisyssä otettiin uusia kehitys-

askelia kokonaisturvallisuuden 

kehittämisen suuntaan riskien-

hallinnan strategian mukaisesti.

Tehtävämäärän kasvuun on mer-

kittävällä tavalla vaikuttanut 

ensivastetoiminta. Koko pelas-

tuslaitoksen ajan ovat ensivaste-

tehtävät lisääntyneet vuosittain. 

Vuonna 2007 ylitettiin ensivas-

tetehtävissä 1000 kpl raja. Myös 

liikenneonnettomuudet lisään-

tyivät edellisestä vuodesta pitkä-

aikaisen keskiarvon tuntumaan.

Tehtävissä kohdattujen kuollei-

den ja loukkaantuneiden mää-

rät nousivat pelastuslaitoksen 

historian korkeimpiin arvoi-

hin. Omaisuusvahingot olivat 

2007 pienimmät vuosien 2004-

2007 aikana kuten myös palanut 

maastonala. Positiivista oli se, 

ettei vuonna 2007 ollut yhtään 

palokuolemaa.

Onnettomuuksien ehkäisytyössä
positiivinen kehitys
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Parhaat palvelut  

Nivala toimii

KESKUSTELUKOKOUS 
Haapakoululla maanantaina 31.3.2008 klo 18.00. Vieraana 

Keskustan puoluesihteeri JARMO KORHONEN, 

PohjoisPohjanmaan piirin puheenjohtaja- kansanedustaja 

MIRJA VEHKAPERÄ ja kansanedustaja PEKKA VILKUNA. 

Tule kyselemään ja kuuntelemaan!!

Kahvitarjoilu ja arvontaa! Tervetuloa

Keskustelutilaisuuden jälkeen on Kotila- Haapala py:n 

vuosikokous.

                               KESKUSTA

Kaupungin perinteiset puulaa-

kiviestit hiihdetään Pyssymä-

ellä keskiviikkona 26.3. Hiih-

dot alkavat puoli seitsemältä ja 

hiihtotyyli on kaikilla osuuksilla 

vapaavalintainen.

Sopivat sarjat löytyy jokaiselle. 

Mukana on työpaikkoja, yhteisö-

jä, kouluja ja järjestöjä.

Kaupungin liikuntapal-

velut haastaa myös kaupun-

ginhallituksen ja valtuuston 

sekajoukkueviestiin!

Viime vuonna mestaruuden 

voittajina olivat A-sarja/miehet 

Edux-Ovet Oy, B-sarja/miehet: 

Karvoskylä + Ostomies, B-sar-

ja/naiset Kärpänen Plus Kaks 

Kirppua.

Ilmoittautumisaikaa on ensi 

viikon tiistaihin saakka.

Kaupungin
puulaakiviestit

ensi keskiviikkona
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Päätoimittaja
Maritta Raudaskoski
Puh. 040-841 9213

Ilmoitusmyynti
Mika Moilanen, 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-palsta 95 €/vuosi

Kodin kirpputori
yksityishenkilöille ilmainen

Kustantaja

Painopaikka
Pyhäjokiseudun Kirjapaino

Jakelu
Suorajakelu Korkiakoski

Puh. 040-541 9767
Jaetaan lauantaisin jokaiseen kotiin Nivalassa

Hinnat ilman arvonlisäveroa

Nivala toimii Kodin kirpputori  

ILMOITA ILMAISEKSI

00€€
Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

YSIKAKS' NIVALA RY
       Tuiskulan sisäharjoitukset kaudella 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

   NIVALA-PESIS

 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

Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Jalkapalloseura FC-92 RY:n 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
 ti 25.3.2008 klo 19.00 alkaen Osuuspankin kerhohuoneessa . Käsi-

tellään sääntömääräiset asiat. Hallituksen kokous ennen kevätko-

kousta klo 18.00. Tervetuloa päättämään jalkapalloasioista!

 Hallitus puh. joht. Erkki Uusitalo

   SPR Nivala

Nivalan Metallityöväen  

Ammattiosasto 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

LYHTY r.y.
 PÄIVÄKAHVIT

tiistaisin klo 12-14. 

Pappilantiellä.

Huom! Jäsenille euron (1€) 

alennus Uikkoon kerta/viikko.

             MTK-Nivala 
MTK:n Nivalan Vuokatin 

lomapaikassa 

vielä vapaita aikoja kevääksi. 

Kysy lisää Irjalta 

p. 040 7587 123 

tai käy katsomassa 

www.mtk-nivala.fi /lomapaikka.

Nivalan Paikallismediat Oy

Lyhty ry:n

KEVÄTKOKOUS 
pappilantiellä

        Ti 8.4. klo 12.00 

sääntömääräiset asiat (ei hlö 

valintoja)

Kahvitarjoilu! Tervetuloa!

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.

                               METALLI
Metallin Vaalit – Käytä äänioikeuttasi !!

Ennakkoäänestys 14.3.- 28.3.2008

Uurnavaali 6.-8.4.2008

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.

Myydään  

Citroen Xsaraan TAAKKATELI-
NE, alkuperäinen. Sopii 5-ov 
Berline malliin, hp.55 euroa. 
Puh 0400-389044.

KESÄRENKAAT 195/60 15" 4 
kpl. Hp. 80 euroa yht. Alumii-
nivanteita 13" 2 kpl 100 mm 
reikäjako yht. 30 euroa. Puh. 
044-328 0443.

OPEL VECTRA 1.8 i vm.-94. 
Aj. 317 tkm. Hyvä yksilö. 2 x 
renkaat. Soita ja kysy lisää. 
Hinta 1800 euroa. Puh. 040-
572 1423.

Kolme HEVOSEN REKEÄ, kaksi 
ykkösrekeä ja yksi kivireki juu-
risaavi. Puh. 044-5471031.

Seatin ALUMIINIVANTEET 4 
kpl - 3 OK-rengasta (kesä) 14 
tuuman, edull., tarjoa. Puh. 
0400-282 540.
Järvikylällä, Hosionperällä 
metsätien varressa MÄÄRÄ-
ALA noin 5 ha mäntyvaltais-
ta 35 v. Sopii harrastajalle 
hyvin. Tiedustele puh. 0400-
198 358.

TOYOTA COROLLA 1,3 SE vm-
89. Hyvä, 2 renkaat, ajoaika 
1/09. Hp. 690 euroa. Puh. 
040-567 9768.

TOYOTA COROLLA 1.4 SE 
Dan vm-00 tarpeettomana. 
2 x hyvät renkaat alumiini-
vantein. 1 om. katsastettu 
1/08. Aj. 173 tkm. Puh. 050-
378 2879.

Ostetaan  

Traktorin nostolaiteso-
vitteinen JUONTOVINSSI. 
Puh.0400-693 057.

Löydetty  

Löydetty PUUKKO, johon 
kaivettu nimi. Löytöpaikka 
Haikara. Luovutetaan tun-
tomerkkejä vastaan. P. 040 
7053005.

Halutaan vuokrata  

OMAKOTITALO / mummon-
mökki Nivalan syrjäkyliltä. 
Puh. 050-926 3836.

Kodin kirpputori  
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IloistaIloista
Pääsiäistä!Pääsiäistä!


