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Nimipäivät  

Sunnuntai  
27.4.2008

Kalenteri

Lukijan ajatuksia  

Ajassa  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Sunnuntai: Merja.

Maanantai: Ilpo, Tuure, Ilppo.

Tiistai: Teijo.

Keskiviikko: Mirja, Miia, Mira, 

Mirva, Mirjami, Mirka, Mirkka.

Torstai: Vappu, Valpuri.

Perjantai: Vuokko, Viivi.

Lauantai: Outi.

27. 4.Kansallinen 

veteraanipäivä

1.5. Helatorstai, vappu, suoma-

laisen työn päivä

3.5. Kansainvälinen lehdistön-

vapauden päivä

Ajatus  

Jos yrität joka päivä tehdä vähän 

enemmän kuin sinulta odotetaan 

– niin pian sinulta vaaditaan vä-

hän enemmän.

Curt Nicolin

Hartaasti minä odotin Herraa,

ja hän kumartui minun puolee-

ni ja kuuli huutoni.

Hän veti minut ylös syvästä 

kuopasta,

upottavasta liejusta.

Hän nosti minut kalliolle,

antoi lujan pohjan askelteni 

alle. Herra antoi suuhuni uuden 

virren, kiitoslaulun Jumalamme 

ylistykseksi.

Tämän kuulevat monet, 

tuntevat pyhää pelkoa ja tur-

vaavat Herraan.

Hyvä on sen osa,

joka luottaa Herraan,

ei etsi apua pahan voimilta

eikä käänny niiden puoleen, 

jotka valhetta palvelevat.

Herra, minun Jumalani,

kukaan ei ole sinun vertaisesi!

Sinä olet tehnyt suuria tekoja,

sinä ajattelet meidän 

parastamme.

Minä haluan kertoa teoistasi 

- niitä on enemmän kuin voin 

luetella.

Ps. 40: 2-6 

1. Minkä kielen lehtorina J.K. 

Paasikivi toimi yliopisossa?

2. Minkä väestönosan elinolo-

suhteiden kohentamiseen Lex 

Vilhula tähtäsi?

3. Kuka suosittu näyttelijä 

muuntautui naiseksi elokuvassa 

Tootsie?

4. Kuinka monta kertaa Ruotsi 

voitti 1980-luvulla Suomen jää-

kiekon MM-kisoissa?

5. Mihin lääketieteen edis-

tysaskeleeseen Sir Alexander 

Flemingin nimi on totuttu 

liittämään?

Vastaukset sivulla 4

Säädettävä uusi 
laki, ei yhtään 

promillea ratissa

Pois promilleilla hyssyttely. Jo-

ka koskee myös lakian säätäjien 

rattia. Rattijuopot aiheuttavat 

Suomessakin suurimman osan 

liikenneonnettomuuksista.

Liikenne on Suomessakin 

niin vilkasta, että selvinpäinkin 

on tietämistä.

On tehtävä uusi laki! Täy-

sin selvin päin ratissa. Joka ei 

lakia noudata, kortti iäksi pois 

kerralla!

Nim. Kunnon laki
liikenneturvallisuuteen

Nivalan Pelastakaa Lapset ry jär-

jestää yhteistyössä kierrätyskes-

kus Ekotorin kanssa urheiluväli-

nekeräyksen 28.4-15.5.2008.

Nyt on oiva tilaisuus lahjoittaa 

hyvään tarkoitukseen pieneksi 

jääneet tai muuten tarpeettomik-

si käyneet hyväkuntoiset urheilu-

välineet niitä tarvitseville.

Samalla kun komerosi avar-

tuu ja varastosi väljentyy, annat 

mahdollisuuden useille lapsille ja 

nuorille kokea liikkumisen iloa 

ja pelaamisen riemua toimivilla 

välineillä .  

Sukset, monot, luistimet, mai-

lat, pallot, pelikengät, räpylät 

ynm. liikkumisen iloa lisäävät vä-

lineet  voi tuoda Ekotorille, Kal-

liontie 36, niille varattuun keräys-

tilaan josta yhdistyksemme jakaa 

ne edelleen niitä tarvitseville. 

Kiitämme jo etukäteen kaikkia 

lahjoittajia ja Ekotoria keräyksen 

käytännön toteuttamisesta!

Pelastakaa Lapset ry
Nivalan osasto

Urheiluvälinekeräys

Kanna kortesi yhteiseen kekoon!

Tiedotusvälineitä seuratessa on 

ollut järkyttävää havaita, kuinka 

Vesikolmio kytkee ympäristökes-

kuksenkin Kalajokilaaksoon ra-

kennettavan monikunnallisen, 

todella kalliin viemäriverkon 

kannattajiin.

22.4. TV:stä tuli ohjelma klo 

20.45, Suomi express. Ohjelma 

käsitteli Ranualla haja-asutusalu-

eella olevia kiinteistöjä. Ranuan ja 

Rovaniemen rakennustarkastajat 

vakuuttivat, että jätevesiongelmia 

on paljon liioiteltu ja taloudelli-

sia kustannuksia suurenneltu. 

Esimerkkinä oli omakotitalo 

haja-asutusalueella, jonka koko-

naiskustannukset siirtymisestä 

EU-direktiivit täyttävään jäteve-

sijärjestelmään olisivat todelli-

suudessa 1840,00 euroa kertary-

säyksellä, eikä sen jälkeen tulisi 

kuukausittain vedenkulutukseen 

verrattavia kolminkertaisia jäte-

vesimaksuja eikä kuukausittaisia 

siirtomaksuja.

Kalajokilaakso-lehdessä kes-

kiviikkona 23.4. ympäristö-

keskuksen Eero Merilä antoi 

ymmärtää, että oman puhdis-

tuslaitteiston teko tulisi maksa-

maan 10 000,000 euroa ja jat-

kuvat huoltotyöt päälle. Tämä 

ei pidä alkuunkaan paikkaansa. 

Voiko olla “rasvaisempaa” ympä-

ristöpolitiikkaa asioista tietämät-

tömien kustannuksella!

Nim. Terve järki käteen, 
päättäjät!

Kun politiikka on sitä miltä se 

näyttää, siltä se nyt näyttää meil-

lä Suomessa. Politiikasta on ka-

donnut politiikka jo ajat sitten. 

Näin demokratia on kriisissä, 

mikään ei ole aikaan niinkuin 

ennen oli.

Kun ennen kansanedustajan 

piti tulla toimeen omilla eväillä, 

nyt niillä kaikilla on avustajat. Jo 

on aikoihin eletty!

Kun meillä jo pitkään äänes-

tysvilkkaus on koko ajan laskenut. 

No, mistäs se kielii, tämän kaiken 

on poliitikot itse aikaan saaneet 

teoillaan, lupauksillaan. Aina 

vaaleissa ollaan pienen vähä-

osaisten, heikommasti toimeen-

tulevien asialla. Mutta valituksi 

tulon jälkeen, kaikki lupaukset 

heti unohtuu. Näin nuortenkin 

uskottavuus poliitikoihin, päättä-

jiin on ollut jättämättä äänestää. 

Ei ole ihme, jos ministeri Tuija 

Brax on huolissaan demokratian 

tilasta Suomessa.

Nyt politiikka on lipsahtanut 

sivuraiteille, viihteen puolel-

le. tilalle on tullut kaikenlainen 

höpöhöpö huuma. Sanoisiko si-

tä sisäiseksi kutinaksi, se outoa 

kaipuuta rintaan tuo jota rakkau-

deksi sanotaan. Mutta paranta-

vaa lääkettä siihen ei ole keksitty. 

Mutta raaputtaa sitä kyllä voi.

Politiikassa kun taistellaan ai-

na vallasta, siinä ei armoa anne-

ta, siinä on nousua ja laskua. Ilen 

kohdalla se on ollut nousujoh-

teista aina, mutta mies niksahti 

ja lähtee tälle linjalle ja menettää 

näin hyvin alkaneen ulkominis-

terin viran. Ois ollutkin järkevää 

omasta tahdosta heti erota. Eikä 

luulla, että hyvä veli pelastaa tästä 

kaikesta.

Kaikki tämä on ollut huonoa 

kasvojen kohotusta politiikalle. 

Kaikilla tämmöisillä käyttäyty-

misillä eduskunnassa viime ai-

koina nähty, ei äänestysvilkkautta 

nosteta.

Eduskunnassa on viime ai-

koina ollut tätä samaa näennäis-

tä päivänpaistepolitiikkaa, oman 

edun puolustusta, varjonyrkkei-

lyä omista tekemisistä asioista. 

Kaikki tämä farssin huuma ja po-

liitikkojen riepottelu, ois pitänyt 

aikoja sitten jo viheltää poikki ja 

piste.

Että politiikka palaisi jo sille 

kuuluvalle arvoiselle tasolle. Liian 

pitkään media ja sensaatiolehdet 

saivat tällä kaikella herkutella.

Toivottavasti kaikki tämä 

huuma on ohi menevää politii-

kassa. Vaan jääkö se kellumaan 

kuin rasva veden päälle, sen aika 

näyttää.

Pitää muistaa, ei ilman kol-

huja selviä yksikään tässä elä-

män menossa. Kaikesta jälki jää, 

pölyn voi pyyhkiä pois naarmua, 

kolhua ei.

Nyt kun valo jo voittaa pime-

yden ja kaikille aurinko loistaa, 

se kaikilta kylmyyden poistaa, 

se kaikille hymyn saa valtaan ja 

mielen iloisen. Kuinmuuttolin-

tujen laulukin, terveiset tuoneet 

meille jo kaukaa.

Martti Junttila
Nivala

Tohelon nimeä kuulin nuorena 

joskus äitini suusta. Sitten myö-

hemmin kun jo seurustelin erään 

tytön kanssa, niin yhden juhan-

nuksen kesän iltana, tokaisin hä-

nelle: Lähdetkö kanssani Kokko-

laan, niin käymme siellä kullo ja 

keltasepän liikkeessä. Tyttöhän 

suostui, ja näin me kihlasimme 

toisemme.

Tuore sormus sormessani pis-

telin sitten naurismaan ojaa Häk-

kinevalla. Lapioidessa mietin: 

miten tästä eteenpäin. Tililläni 

oli rahaa vain, mitä edellisenä tal-

vena Ruotsissa metsätöissä ehdin 

ansaitsin. Talonpoikana minulla 

ei ammattitaitoa muuhun ollut. 

Kotona oli vielä nuorempi veli.

Äkkipäätös syntyi ojanpen-

kalla: Lähden Ouluun ja katse-

len työtä. Toppilan massateh-

taalta sain jälkikuorijan paikan. 

Vuokrasin saunakammarin, jon-

ka neliömäärä oli alle parinkym-

menen. Siihen suunnittelin tuoda 

vaimoni. Mutta monta päivää ei 

mennyt, kun morsiameni veli tuli 

perässäni. Hänkin sai työpaikan 

ja jäi asumaan kanssani.

Sinä syksynä v -55 tuli yleis-

lakko, ja niin ansiotulo lakonaja-

jaksi loppui. Kun nyt siinä jouten 

olla pollistelin, niin päätin pitää 

häämme. Kirjoitinkin sitten sisa-

relleni ja pyysin häntä kutsumaan 

muutaman vieraan. Kahvileiväk-

si kehotin ostamaan kirppukolon 

eli korppukilon. Kirjoitin myös 

morsiamelleni: ensipyhänä mei-

dät vihitään.

Vein kirjeet postiin. Mutta nyt-

pä junat eivät kulkeneet. Vastaan-

ottajat saivat kirjeensä vasta viikon 

lopussa, lauantaina. Sattui vielä, 

että morsiameni ja sisareni olivat 

samoilla kutomakursseilla ja lau-

antai-iltana molemmat tulivat vas-

ta myöhään kotia. Kun he avasivat 

kirjeet kuului varmaan: Voi hyvä-

nen aika...huomenna häät...! 

Kirjeeni saivat taloissa aikaan 

säpinää. Morsiameni äiti oli pi-

tänyt viikolla viedä sairaalaan. 

Koska tyttö oli nyt talon ainoa 

nainen, niin hänen piti mennä 

navettaan ja hoitaa karja. Sil-

lä aikaa hänen isänsä hommasi 

naapurista karjanhoitajan huo-

mispäiväksi. Näin morsiamen 

tulo häihinsä järjestyi.

Koska liikenne seisoi, ei mi-

nullakaan ollut kyytiä. Hädässäni 

soitin veljelleni jolla oli auto. Hän 

toimi poliisina Tyrnävällä. Hän 

lupasi viedä minut papin eteen, 

mutta sanoi ehtivänsä lähtemään 

vasta myöhään lauantaina, joten 

myöhäiseen meni minunkin läh-

töni. Lauantai sai liikettä kodissa-

nikin. Eihän naiset yhdellä korp-

pukilolla ala häitä pitämään.

Sulhanen saapui Oulusta siinä 

puolen yön maissa, kuten mor-

siankin. Hän tuli isänsä kanssa. 

He tulivat hevosella, ja matkaa oli 

toistakymmentä kilometriä. 

Morsian ja sulhanen olivat nyt 

paikalla. Tuvassa tuoksuivat pais-

tetut pullat, mutta huolia riitti: 

hääväki oli kutsumatta eikä pa-

pista ollut tietoa.

Lyhyeksi jäivät yön unet. Aa-

mulla lähdin polkupyörällä kir-

kolle, tarkoituksenani oli tavata 

pappi sakastissaan jo ennen kir-

kon menoja. Niinpä kirkkoherra 

Repolan kädet olivatkin ristittynä 

ja pää pöytään painettuna, kun 

hikisenä työnnyin sakastin oves-

ta. Hän oli rippi-isäni ja muu-

tenkin mieleiseni mies. Niinpä 

toimitin asiani heti ja kysyin, 

voisiko hän tänään vihkiä mei-

dät avioliittoon. Hän sanoi ar-

vanneensa asiani, koska kuulu-

tuksemme olivat hiljattain. Mutta 

valitettavasti hän on tänään va-

rattu. Hän pyysi minua käänty-

mään sakastin toisessa huoneessa 

olevan pastori Mustakallion puo-

leen. Noudatin hänen neuvoaan 

ja pastori lupasi tulla kotiini ja 

vihkiä meidät.

Sittenpä psalmissani ei juuri 

muuta kertomista olekaan: Vih-

kimispäivä oli: 11.12.-55. Laak-

ko loppui ja rakas vaimoni tuli 

uuden vuoden alettua Ouluun. 

Nyt asui tuossa kymmenen ne-

liön huoneessa kolme ihmistä. 

Hyvä sopu antoi kuitenkin tilaa. 

Keväällä muutimme takaisin Ni-

valaan ja aloimme rakentaa omaa 

taloa. Velkaa tuli mutta tulihan 

asukkaitakin. Parin vuoden ku-

luttua syntyi ensimmäinen lap-

semme, joka sai nimekseen Vap-

pu Irja Maarit. Lapsia syntyi neljä: 

kaksi tytärtä ja kaksi poikaa. 

Elämäämme koeteltiin: oli 

vammoja ja sairauksia. Kolmen 

kymmenen seitsemän vuoden 

kuluttua vaimoni kuoli 57 vuo-

tiaana. Kun näin tilittelen elämä-

ni kulkua, olen tullut yllättävään 

tulokseen: jokainen päivä on kas-

vattanut minua; siis ollut minulle 

tarpeen.

Sero

Kaikesta jää jälki

Kiireinen tohelo

Sumutusta, rahastusta
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Nivalan Nuorisoseuralla pyörivä 

Tarinakerho sai viime viikolla 

vieraakseen kiitollisia kuulijoi-

ta, kun osa Kyösti Kallion kou-

lun 4 c-luokkalaisia osallistui 

tilaisuuteen.

Tarinakerho pyörii Nuoriso-

seuralla seuran ja Nivalan Eläke-

liiton järjestämänä. Vetäjinä toi-

mivat Ilkka Pihlajamaa ja Teuvo 

Pirttimaa. Kokoontumisia on 

talven aikana puolenkymmentä 

ja niissä on kuultu monta mielen-

kiintoista ja hauskaakin tarinaa.

Nyt aiheena oli Sarjankylän 

hopea-aarre. Sen löytymisestä 

oli kertomassa Esko Vierimaa. 

Tämä tarina poikkeaa hieman 

aiemmin julkaistuista, sillä Esko 

Vierimaa on itse kuullut tarinan 

aarteen löytäjältä 17-vuotiaana - 

60 vuotta sitten kesällä -48.

Hopeakannu, lusikat ja muut 

esineet oli kaivettu maahan pii-

loon pahan päivän varalle ja 

turvaan vihollisilta. Kätkijänä 

oli Heikki Vähäsarja, joka oli 

lähtenyt perheineen pakosalle 

piilopirtille hopeat mukanaan. 

Mikko -veli tiesi, että aarre on 

olemassa, mutta hän ei tiennyt, 

missä se on.

Nyt hopeaesineet ovat Kan-

sallismuseon aarrekokoelmissa. 

Komein esineistä on 1600 -luvun 

alkupuolella Tallinnassa valmis-

tettu, 23 senttiä korkea kannu.

Aarre löytyi 
sattumalta
Tarinakerhossa mietittiin, miten 

sattumankauppaa monet elämäs-

sä eteen tulevat asiat ovat.

- Aarteen löysi Puuha -nimi-

sen kruununtorpan poika Leo-

nard Mustakangas, jota Puuhan 

Nartiksi kutsuttiin. Oli kaunis 

syyspäivä ja rukiinkuhilaat odot-

tivat puimista. Äiti oli sanonut 

Nartille, että nyt on puintipäivä.

- Nartti ei kuitenkaan totel-

lut, sillä hän oli kova eränkävi-

jä ja kulki mielellään metsässä. 

Hän oli pieni mies ja ase oli miltei 

pitempi kuin Nartti. Niinpä hän 

lähti nytkin eräreissulle.  Hän 

kulki metsiä sekä polkuja, joita 

vapaana metsissä laiduntavat leh-

mät olivat sinne polkeneet. Muis-

tan selvästi Nartin kertoneen, et-

tä oli ampunut mehtikanan ja ase 

täytyi ladata. Siihen aikaan täytyi 

ensiksi laittaa ruutia ja sitten luo-

ti. Tätä askaretta hän suoritti po-

lulla, kun luoti putosi hänen hyp-

pysistään. Samalla hän huomasi 

maassa sammaleiden, juurien ja 

karikkeiden seassa jotakin eri-

koista, kuin tuohesta valmistetun 

laatikon. Sen hän kaivoi esiin ja 

Aikuiset ja lapset tarinoivat yhdessä

sisältä löytyi uskomaton hopea-

aarre silkkiliinaan käärittynä.

- Jos Nartti olisi jäänyt pui-

maan tai luoti ei olisi pudonnut 

polulle juuri siinä paikassa, oli-

si aarre saattanut jäädä ikuisiksi 

ajoiksi löytymättä.

- Nartti otti hopeakannusta 

jengoilla olevan kannen osan 

itselleen. Huhu aarteesta levisi 

nopeasti ja niin Nartti luovutti 

12 esineen löytönsä Muinaistie-

teelliselle toimikunnalle 200 kul-

tamarkan löytöpalkkiota vastaan. 

Pian asiantuntijat huomasivat, 

että kannesta puuttuu osa ja sen 

arveltiin olevan Nartilla. Tämän 

osan luovuttamisesta Nartti sai 

vielä 250 kultamarkkaa lisää. 

Summa vastasi suurehkon talon 

hintaa.

- Minä en ole tätä tarinaa mi-

tenkään opetellut, vaan kerron 

sen sellaisena kuin muistan Nar-

tin sen minulle kertoneen, Esko 

Vierimaa sanoi.

Nartti eleli kuitenkin vaa-

timattomasti eikä tiedetä, mi-

ten hän kultarahat käytti. Jot-

kut arvelevat, että Sarjankylällä 

voi olla kultamarkka-aarrekin 

piilotettuna.

Vanhat koulutavat 
kiinnostivat
Jännittävän tarinan jälkeen op-

pilaat saivat esittää vanhemmalle 

polvelle kysymyksiä. Erikoisesti 

vanhat koulutavat kiinnostivat 

kaikkia. Kurinpito oli kovaa ja 

karttakepillä lyötiin, jos ei to-

tellut, mutta traumoja ei kukaan  

tunnustanut saaneensa. Työtä 

piti kaikkien tehdä kovasti eikä 

rahaa ollut.

- Ensiksi koulusta tultua pi-

ti vaihtaa vaatteet, kun oli vain 

kahdet vaatteet. Eräänä keväänä 

12-vuotiaana kun kevätjuhla oli 

ollut, veli oli jo odottamassa mi-

nua. Pyörällä hän vei minut lap-

senammaksi perheeseen, jossa oli 

neljä lasta, nuorin neljän kuukau-

den ja vanhin neljän ja puolen 

vuoden. Pelottikin siellä korves-

sa monta kertaa, kun olin yksin 

lasten kanssa. Onneksi sairastuin 

elokuussa kuumeeseen, niin pää-

sin kotiin, muisteli Airi Alpua.

Aikuisten ja lasten yhteinen 

tarinatunti oli kaikille antoisa. 

Näin arvokasta perinnetietoa 

siirtyy seuraaville sukupolville, 

sillä lapset kuuntelivat kiinnos-

tuneina tarinoita. Lopuksi osal-

listujille tarjottiin vielä jäätelöt.

Maritta Raudaskoski

Sarjankylän aarteen näyttävin 

esine on 23 senttiä korkea, 1600 

-luvulla Tallinnassa valmistettu 

hopeakannu. Kannu on 

Kansallismuseon kokoelmissa. 

(Kuva: Kansallismuseo).Saman pöydän ääressä oli mukava vaihtaa tarinoita.

Kyösti Kallion 4 c-luokan oppilaita osallistui viime viikolla Nuorisoseuralla pidettyyn Tarinakerhoon.
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Vastataan pois  

1. Suomen kielen.

2. Maaseutuväestön.

3. Dustin Hoff man.

4. Yhden kerran (vuonna 1989).

5. Penisiliinin eristämiseen.

Maanantai: Perunasose-jauheli-

hapata, tuoresalaatti.

Tiistai: Possua hapanimeläkas-

tikkeessa, riisi, kaali-kurkkusala

atti+salaatinkastike.

Keskiviikko: Sitruunanma-

kuinen turskaleike/hauskat 

kalapihvit, perunamuusi, 

punajuuri-omenasalaatti.

Torstai: Pasta talon tapaan, 

kiinankaali-persikkasalaatti.

Perjantai: Lihakeitto, ruispalat.

Sunnuntai 27.4.: Karjalan-

paisti, perunat, lounassalaatti, 

luumukiisseli.

Maanantai: Nakkikastike, peru-

nat, jäävuori-tomaatti-ananassa-

laatti, marjakiisseli.

Tiistai: Kalakeitto, juusto, 

ruispuolukkapuuro.

Keskiviikko: Nakit, muusi, pe-

runasalaatti, vadelmakiisseli.

Torstai: Grillilohi, perunat, sit-

ruunakastike, tuoresalaatti, 

sekahedelmäkiisseli.

Perjantai: Kinkkukiusaus, kii-

nankaali-tilli-kurkkusalaatti, 

mustaherukkakiisseli.

Lauantai: Lindströminpihvit, pe-

runat, kastike, kurpitsasalaatti, 

porkkana-ananaskiisseli.

Sunnuntai: Lihahöystö, perunat, 

italiansalaatti, marjavaahto.

La 26.4. klo 19.30 seurat Niva-

lan ry:llä (O Tölli), järj. Korpi-

rannan ry.

Su 27.4.5. sunn. pääsiäises-

tä klo  10 sanajumalanpalve-

lus kirkossa, Valtakunnallinen 

veteraanipäivä, 

Junttila, Katajala, J Kangas, lau-

lu. Kolehti: Sotaveteraanien kes-

kuudessa tehtävään hengelliseen 

työhön, Kirkkohallitus. Kunnia-

käynti sankarihaudoilla, puhe 

kaupunginhallituksen pj. Jarmo 

Vuolteenaho. Kirkkokahvit seu-

rakuntakodissa.  Klo 13 seurat 

Nivalan ry:llä (R Österberg). 

Klo 18.30 seurat ja lauluilta Ni-

valan ry:llä (P Eskola). Klo 19 

seurat Seija ja Jari Lappalaisella. 

Klo 19 Herättäjän seurat seura-

tuvalla (K Tiirola, A  Seppä, P 

Haapakoski).

Ma 28.4. klo 11 näkövammais-

ten kerhon vierailu Maliskylän 

Liittolassa. Hei maliskyläläiset! 

Tulkaa viettämään yhteistä ilta-

päivää Liittolaan.

Ti 29.4. klo 18 naisten piiri 

seurakuntakodissa.

Ke 30.4. klo 11 hopeaiän kerhon 

päätös ja ehtoollispalvelus kir-

kossa.  Klo 11 varttuneiden kerho 

Nivalan ry:llä (J Poikkimäki). Klo 

18 virsipiiri seurakuntakodissa. 

Klo 18 gospelkuoron harjoituk-

set seurakuntakodissa (Rautio).  

Klo 19.30 Korpirannan ry:n isot 

seurat alkavat, seurat Korpiran-

nan ry:llä

(A Nevala,E Tölli).

To 1.5. Helatorstai  klo 10 sanaju-

malanpalvelus kirkossa, Jukkola, 

Katajala, J Kangas, laulu.             Ko-

lehti: Radiolähetystyölle, Radio-

lähetysjärjestö Sanansaattajat ry. 

Kirkkokahvit seurakuntakodissa 

Klo 11.30 sääveikkauksen tulos-

ten julkistamistilaisuus seura-

kuntakodissa. Klo 12 seurat Kor-

pirannan ry:llä (A Nevala, E Tölli, 

T Poikkimäki). Klo 18.30 seurat 

Korpirannan ry:llä (T Poikkimä-

ki, P Pelo).

Su 4.5. 6. sunn. pääsiäisestä klo 

10 sanajumalanpalvelus kirkossa, 

Viljanen, Katajala, Gospelkuoro 

joht. Rautio, Nivalan Puhallin-

orkesteri joht. J Latvala. Kolehti: 

Raamatunkäännöstyöhön  Pa-

pua-Uudessa-Guineassa, Sene-

galissa ja Angolassa, Suomen 

Lähetysseura ry. Radioidaan 

Pookissa. 

Kunniakäynnit haudoilla. Klo 

13 Tasavallan eheytymisen juhla 

Kyösti Kallion koululla. 

Klo 13.30 Erkkilän ja Sarjanky-

län diakoniatoimikuntien ja ky-

läläisten vierailu Kotikeskukseen 

(Junttila).

Diakoniatyö

To 24.4.2008 diakoniatoimisto 

on suljettu

Pe 25.4.2008 diakoniatoimisto 

on suljettu

Päiväkerhotyö

Su 27.4. klo 18 nukketeatteri Val-

kovilla esittää koko perheelle

nukkenäytelmän Paratiisi 

seurakuntakodissa.

Pyhäkoulutyö 

Su 27.4.  klo 12 Vilkunan alueen 

pyhäkoulu  Savolaisella, Vilku-

nantie 41.

Su 27.4. klo 18 Nukketeatte-

ri Valkovillan esitys Paratiisi 

seurakuntakodilla.

Perhekerhotyö

Su 27.4. klo 18 Nukke-

teatteri Valkovillan esitys 

seurakuntakodilla. 

Nuorisotyö

Isoseksi kesän leireille? Hae ha-

kulomake nuorisotoimistosta 

huhtikuun aikana.

Ti. 22.4 klo 18-19 raamis 

nuorisotiloissa.

Ti. 22.4 klo 19-20.30 teema-ilta 

nuorisotiloissa.

Pe. 25.4 klo 16-17 poikien sähly-

kerho (K 8-luokka) Tuiskulassa.

Pe. 25.4 klo 19-22 avoimet ovet 

nuorisotiloissa.

La. 3.5 isoskoulutus Vinnurvan 

leirikeskuksessa.

Lisätietoja Reetta Nummela p. 

040-5325578.

Kolehdinkantajat:

Su 27.4. Miia Korkiakoski, Tiina 

Tammela, Aino Poikkimäki, Ve-

limatti Vähäsöyrinki

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.

Herättäjän aluetyön järjestämä 

retki Aholansaareen 7.-9.5.2008

Retken hinta 170 €, sis. kyydin 

ja täysihoidon. Ilmoittautumi-

set 21.4.2008 mennessä Jouni 

Riipiselle 

p. 0400 893 382.

Lämpimät kiitokset Nivalan 

Mieslaulajille ja  yleisölle lahjas-

tanne Yhteisvastuukeräykselle, 

konsertti tuotti 370 €.

Avioliittoleiri 9.-14.7.2008 Kala-

joen Kristillisellä Opistolla

Monipuolista ohjelmaa aikui-

sille ja lapsille. Lisätiedot ja 

ilmoittautumiset

Paula ja Pekka  Nikula p. (08) 

463 150, tai Risto p. 040 777 0410 

tai Paula 040 715 7381.

Katajasaaren, Jokisaaren ja Ruus-

kankylän diakoniatoimikuntien 

retki Ikeaan la 26.4.2008.

Lähtö klo 7 matkahuolto-Ah-

de- Maliskylä klo 7.15, Vesineva 

-Kotakangas-Haapavesi. Matkan 

hinta 20€.  Jos et pääse, ota yhteys 

Kyllikkiin p. 0400 362 524.

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.

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.

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.

Kirkolliset on luettavissa myös 

Nivalan seurakunnan kotisivuil-

ta, www.nivalansrk.fi /kirkolliset 

ilmoitukset.

Seurakunnan kotisivujen osoite: 

www.nivalansrk.fi 

Sähköpostiosoite: nivalan.seura-

kunta@evl.fi 

Kastettu

Jarkko Elias Päivärinta, Nelma 

Aada Olivia Teppo.

Kirkolliset tapahtumat

Vietän

syntymäpäiväni

perhepiirissä

Niilo Leppikangas

CNC-koneistajia, konepuuseppä, 

lehdenjakaja, tuotepäällikkö, pi-

katukkumyyjä, baaritarjoilija, 

talonrakennustekniikan opet-

taja, englannin kielen opettaja, 

biologian opettaja, historian ja 

yhteiskuntaopin opettaja, liikun-

nan opettaja, seurakuntamestari, 

siivooja, diakonissa, särmääjiä, 

perhepäivähoitajia, LVI-asen-

tajia, teollisuusputkiasentaja, 

hitsaajia, rakennusmestari/in-

sinööri, kokki, myyntineuvot-

telijoita, tuotantotyöntekijöitä, 

kirjanpitäjä, kesätyöntekijöitä 

kaupungille.

Työvoimakoulutus

Kuljetus- ja logistiikka-alan kou-

lutus, koneistajan ammattitut-

kinto - cnc-koneistus, kone- ja 

metallialan perustutkinto, le-

vyseppä-hitsaaja, levytekniikan 

ammattitutkinto, teollisuusro-

botin ohjelmointi ja käyttötaito, 

puualan perustutkinto, puuse-

pänalan ammattitutkinto - puu-

tuotteen valmistus, metallialan 

valmentava jakso - metallin 

perustiedot ja taidot, kone- ja 

metallialan perustutkinto - ko-

neistus, puusepänalan ammatti-

tutkinto - cnc/cad/cam-tekniik-

ka, hitsaajan ammattitutkinto, 

työturvallisuuskorttikoulutus, 

tulityökorttikoulutus, yrittäjän 

ammattitutkinto.

Helatorstain osuminen vapun-

päivälle on todellinen harvinai-

suus. Viimeksi näin kävi 1913 ja 

seuraavan kerran päivät osuvat 

yhteen vuonna 2160. Päällekkäi-

syys johtuu siitä, että pääsiäinen 

oli kuluvana karkausvuonna har-

vinaisen aikaisin. 

Helatorstaita vietetään 40 päi-

vää pääsiäisestä sen muistoksi, et-

tä Jeesus nousi ylös taivaisiin eikä 

enää ilmestynyt maanpäällisessä 

hahmossa oppilailleen. Helators-

tain sanomassa on siis kysymys 

uskosta ilman näkemistä. Hela-

torstaita on vietetty 300-luvulta 

alkaen. 

1800-luvulla helatorstaina 

oli tapana polttaa helavalkei-

ta Etelä- ja Lounais-Suomessa. 

1700-luvulla elänyt kappalai-

nen Christfrid Ganander kertoo 

suomalaisten leikkineen ja tans-

sineen tulien ympärillä pelloilla 

ja metsiköissä. 

Juhlan suomalainen nimi tu-

lee ruotsin sanasta helig, pyhä. 

Vuosina 1973-1991 helatorstain 

merkitys avautui helpommin sen 

nimestä Kristuksen taivaaseenas-

tumisen päivä. Juhla oli tällöin 

siirretty työmarkkinajärjestöjen 

vaatimuksesta lauantaille. Se 

siirrettiin 1992 vanhalle paikal-

leen arkipyhäksi ja sai takaisin 

perinteisen nimensä. 

Toivo ja ilo 
sävyttävät 
helatorstaita 

Seurakunnat järjestävät tilai-

suuksia myös vappuna, suoma-

laisen työn päivänä. 

Tänä vuonna etusijalle nousee 

helatorstain vietto. Sitä sävyttää 

Kristuksen lupauksista nouseva 

toivo ja ilo, joka sopii hyvin myös 

vapunpäivään. 

Sekä helatorstain ajoitus että 

sen sisältö ovat peräisin Aposto-

lien tekojen kirjasta. Sen mukaan 

Jeesus näyttäytyi oppilailleen 40 

päivän ajan ylösnousemuksesta. 

Yhteisen aterian jälkeen opetus-

lapset näkivät, “kuinka hänet 

otettiin ylös, ja pilvi vei hänet 

heidän näkyvistään”. Aiheesta on 

maalattu mm. alttaritauluja. 

Markuksen evankeliumi ker-

too Jeesuksen antamasta lähe-

tyskäskystä ennen taivaaseen 

astumistaan. Siksi helatorstaita 

pidetään myös lähetyspyhänä. 

Helatorstain virsiin kuuluu 

Mikael Agricolan latinankieli-

sestä käsikirjoituksesta suomen-

nettu virsi 420, jossa lauletaan: 

“Näin käski Kristus omiaan: Te 

menkää kaikkeen maailmaan, ja 

kaikkialla saarnatkaa ristin ja ar-

mon sanomaa.” 

Päivän teksteihin kuuluu Jee-

suksen rukous opetuslastensa 

puolesta: “jotta heissä pysyisi sa-

ma rakkaus, jota sinä olet minulle 

osoittanut, ja jotta minä näin py-

syisin heissä.” (Joh. 17:26) 

Äiti Teresa jatkoi ajatusta näin: 

“Anna eteenpäin sitä rakkautta, 

joka on annettu sinulle. Ole tyy-

tyväinen tiedosta, että olet yksi 

Jumalan lapsista. Salli tämän läs-

näolon asettua sinun sisimpääsi, 

ja anna sielullesi vapaus laulaa, 

tanssia, ylistää ja rakastaa.” (KT/

Leena Pohjola)

Helatorstaita juhlitaan
tänä vuonna vappuna 
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Ruusupuun
omistaja vaihtui

Monipuolisesti hyvän olon palve-

luja tarjoava Ruusupuu on vaih-

tanut omistajaa. Uutena yrittäjä-

nä on huhtikuun alusta aloittanut 

Marianne Pajala. 

- Pirkko Kopola aloitti tämän 

yrityksen viime vuonna ja olen 

ollut tekemässä hoitoja alusta 

saakka. Nyt kuitenkin kaikki 

palaset loksahtelivat paikoilleen 

ja yritys siirtyi minulle. Tilat oli-

vat valmiina ja ne oli remontoi-

tu viihtyisiksi, joten tämä oli mi-

nulle kuin lottovoitto, Marianne 

sanoo.

Asiakkaita on riittänyt jokai-

selle päivälle. Jo Ruusupuun kes-

keinen sijainti on kuin mainos 

itsessään.

Marianne tekee kokonaisval-

taisia hoitoja. Asiakas voi ottaa 

vaikkapa klassisen hieronnan ja 

sen lisäksi kasvohoidon tai suun-

nitella kokonaisuuden haluamal-

laan tavalla. Myös ympäristö on 

harmoninen, rauhallisen tausta-

musiikin ja kynttilöiden tunnel-

massa on hyvä rentoutua.

- Haluan antaa asiakkaille 

rauhallisen hoitotuokion. Va-

raan asiakkaiden välille aina 

vähintään puolen tunnin ajan. 

Näin ehdin valmistautua seu-

raavaan hoitoon. Alusta asti on 

myös pidettävä huoli omasta 

jaksamisesta.

Ruusupuu toimii ajanvara-

usten perusteella. Näin yrit-

täjälle jää aikaa opiskelulle ja 

perheellekin.

Hemmottelua ja 
hyvää oloa
Ruusupuussa on saatavana klas-

sisen hieronnan lisäksi monia 

muitakin hoitoja, kuten lämpi-

millä kivillä tehtävää kuumakivi-

hierontaa, joka tehostaa aineen-

vaihduntaa ja lymfanestekiertoa  

ja saa aikaan raukean ja rauhal-

lisen olon.

Intialaisesta päähieronnas-

ta löytyy apua stressioireisiin, 

päänsärkyyn ja niska-hartiaseu-

dun särkyihin.

Imukuppihieronnassa luon-

nonkuminen kuppi synnyttää 

iholle alipaineen. Imukuppihie-

ronnan sanotaan olevan niin te-

hokasta, että jo 15 minuutin imu-

kuppikäsittely vastaa jopa tunnin 

perinteistä hierontaa.

Marianne Pajala on aina ollut 

kiinnostunut uusista hoitomuo-

doista ja paneutunut niihin kurs-

seilla ja koulutuksissa. Häneltä 

luontuu myös energiahoidon te-

ko. Energiahoito ei ole hierontaa, 

vaan hoitaja välittää energiaa kä-

siensä kautta. Hän pitää käsiä ke-

vyesti kehon päällä tai käsittelee 

kehoa kevyin kosketuksin.

- Erittäin suosittu hoito on 

Kuningatarhoito. Siinä tehdään 

ylellinen kasvohoito, hierotaan 

kasvojen vyöhyketerapiapisteet, 

korvat, pää, niska, hartiat, kädet 

ja jalat. 90 minuuttia kestävässä 

hoidossa käytetään Frantsilan 

luomuyrttitilan Kaste-sarjan 

tuotteita. Lahjakortti Kunin-

gatarhoitoon on oiva lahjavinkki 

äitienpäiväksi, Marianne vihjaa.

Maritta RaudaskoskiMarianne Pajala on aloittanut Ruusupuu -hoitolan uutena omistajana huhtikuun alusta.

Nivalan kaupunki oli pyytänyt 

syksyllä 2006 tarjouksia ensihoi-

don, eli sairaankuljetuksen järjes-

tämisestä. Tarjouksia pyydettiin 

neljän vuoden sopimuskaudelle 

tämän vuoden alusta alkaen.

Tarjouskilpailun voitti TSE-

Tienvieri Oy:n Pohjanmaan En-

sihoito. Asiasta tehtiin kuitenkin 

valitukset Markkinaoikeuteen. 

Valituksen tekijöinä olivat Niva-

lan Sairaankuljetus Ky sekä Kari 

Mikkonen, Pyhännän Sairaan-

kuljetus K. Mikkonen -nimisen 

toiminimen haltijana.

Koska asiasta oli valitettu, 

Markkinaoikeus kielsi Niva-

lan kaupunkia väliaikaisesti ja 

50.000 euron sakon uhalla teke-

mästä hankintasopimusta, kun-

nes Markkinaoikeus on ratkais-

sut asian.

Niinpä Nivalan kaupunki ja 

TSE-Tienvieri Oy:n Pohjanmaan 

Ensihoito allekirjoittivat määrä-

aikaisen sopimuksen palveluiden 

tuottamiseksi vain tämän vuoden 

ajaksi.

Markkinaoikeus on antanut 

päätöksensä viime viikon maa-

nantaina ja Markkinaoikeuden 

väliaikainen kielto on rauennut. 

Näin ollen hankintasopimus on 

mahdollista tehdä, jos asiasta ei 

enää valiteta. Markkinaoikeuden 

päätökseen saa hakea muutosta 

korkeimmalta hallinto-oikeu-

delta kirjallisella valituksella vii-

meistään 30. päivänä päätöksen 

tiedoksisaantipäivästä. Julkisista 

hankinnoista annetun lain 12 §:

n nojalla markkinaoikeuden pää-

töstä on valituksesta huolimatta 

noudatettava, jollei korkein hal-

linto-oikeus toisin määrää.

Tämän vuoden aikana Hätä-

keskuksesta ja osin terveyskes-

kuksesta tulleet toimeksiannot 

ovat ohjautuneet TSE-Tienvieri 

Oy:lle. Asiakkailla on mahdolli-

suus tilata halutessaan sairaan-

kuljetuksia myös Nivalan Sai-

raankuljetus Ky:ltä.

Markkinaoikeus ratkaisi 
sairaankuljetuksen

TSE-Tienvieri Oy:n hyväksi

Nivalan Viikko on valittu mu-

kaan NordInno -hankkeeseen, 

jonka tavoitteena on etsiä uusia 

ja ennakkoluulottomia tapo-

ja tehdä tuloksellisesti työtä ja 

markkinointia.

Hanke toteutetaan yhteistyös-

sä Lapin yliopiston aluekehitys- 

ja innovaatiopalveluiden sekä 

Ouluseutu-yrityspalveluiden 

kanssa. Hankkeen hallinnoija-

na on mainostoimisto-ajatus, 

jolla on toimipisteet Oulussa ja 

Rovaniemellä. 

Pohjois-Suomesta on pääs-

syt mukaan kymmenen aktiivi-

sesti eteenpäin menossa olevaa 

yritystä.

Nivalan Viikossa on tulossa 

uudistuksia. Muun muassa si-

vujärjestys ja sisältö uudistuvat. 

Myös ulkoasu muuttuu. Leh-

ti painetaan alkukesästä lähti-

en upouudessa painossa, mikä 

mahdollistaa ainutlaatuisen hy-

vän painojäljen.

Nivalan Viikko mukaan
NordInno -hankkeeseen

Kansalaisopistolla
kevätnäyttely

Kansalaisopistolla kevätnäyttely

Tillari-galleriassa on jälleen 

kättentaitajien upeiden töiden 

näyttely. 

Esillä on mm. posliini-, tuohi-

, lasi- ja helmitöitä, ompelu- ja 

entisöintipiiriläisten töiden lisäk-

si tekstiilitöitä: liinoja, mattoja ja 

ryijyjä sekä maalauksia.

Lisäksi näytteillä on lasten ku-

vataidepiiriläisten töitä, teemana 

sommittelu.

Näyttely jatkuu 7.5. saakka. 

Kannattaa tutustua!

Kuvat: Ritva Oja
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Nivalan kirkko sai heti aluksi 

kehuja hyvästä akustiikasta tältä 

monien kirkkojen ja konserttisa-

lien esiintyjäkonkarilta.

- Vaikka meillä on ns. lau-

lukamat eli äänentoistolaitteet, 

pyrimme soittamaan niin ” hil-

jaa”, että voisimme käydä keikalla 

vaikka jonkun kotona, olohuo-

neen nurkassa.

- Kaikuisa kirkkoakustiikka ei 

ole yhtyeellemme muodostunut 

ylivoimaiseksi ongelmaksi. Se 

vain vaatii tarkan  artikuloinnin 

ja hyvät säädöt sekä kokeluaikaa 

etukäteen paikan päällä. Konser-

tin tekee dynaamisemman soiton 

hiljaisten ja kovempien kohtien 

vaihtelu, silloin myös kirkko soi, 

taiteilija mainitsee.

-Kirkossa esiintymisessä on 

oltava nöyrällä mielellä. Olemme 

kirkon ja seurakunnan palveluk-

sessa. Konsertti muodostuu aina 

omanlaisekseen riippuen paikka-

kunnasta ja konserttiyleisöstä. 

Meitä ei ollenkaan haittaa vaikka 

konserttivieraan sormi napsaa ja 

jalka lyö tahtia.

-Pettuleipägospelissä halu-

an tunnustaa lauluineni körtti-

läistä väriä Paavo Ruotsalaisen 

hengessä.

- Konsertissamme ei ole tiuk-

kaa teemaa, vaan mukaan olem-

me ottaneet uusia lauluja sekä 

yhteislaulukelpoisia vanhempia 

kappaleita tuotantoni eri aika-

kausilta, suomalaiseen hengelli-

seen maastoon sopivaa, vanhan 

virrenveisuuperinteen sieluja 

särkevää rosoa ja karheutta. Aika 

tummaa menoa bluesin tapaista  

maailmalle maistuvaa menoa , 

”Siionin laajemmasta laitokses-

ta”,  luonnehtii taiteilija.

Kitaravirsiä ja 
pettuleipägospelia
Suomalaisen gospelmusiikin ve-

teraanin, matkaveisaajan, kuten 

hän itseään nimittää, ja hänen 

yhtyeensä Kookakkosen kon-

sertti Nivalan kirkossa oli mie-

liinjäävä ja koskettava tilaisuus. 

Heidän soitossaan ja laulussaan 

kuului ”vanhan liiton” meinin-

kiä, kuten sitä on jossain yhtey-

dessä luonnehdittu. Kookakko-

sen muodostaa huippuluokan 

komppikaksikko, Jaakon veli 

Mikko Löytty soittaa kontrabas-

soa ja Seppo Rauteva lyömäsoit-

timia ja rumpuja. Jaakko Löytty 

itse soittaa kitaraa ja huuliharp-

pua. Yli kolme vuosikymmentä 

kestäneen taiteilijauransa aikana 

hän on tehnyt yli kaksikymmentä 

levyä. Ensimmäinen levy ilmestyi 

vuonna 1974.

Launatai-illan konserttissa oli 

uusimpien laulujen lisäksi van-

hempaa tuotantoa. Konsertin 

aloitti Löytyn puolison Kaija Pis-

pan sanoittama laulu Lohdutuk-

sen aika, jonka keskeisenä sano-

mana on, että lapsenuskoisen on 

taivasten valtakunta. Tiikerisusi 

ja lintumainen nainen -kappale 

kertoi miehen ja naisen välisestä 

suhteesta hyvin hienolla tavalla. 

Haavoittunut enkeli, Taimi-

tarhassa ja Nyt riemuita saa -kap-

paleet on Jaakko Löytty säveltä-

nyt ja sanoittanut Vihan päivät 

1918 -kirkkonäytelmään. Näy-

telmän esityspaikaksi oli valittu 

Tampereen Tuomiokirkko, josta 

valkoiset ja punaiset hakivat tur-

vapaikkaa kansalaissodan aikana 

keväällä 1918. Haavoittuneen en-

kelin siipi hipaisi kyyneleet sil-

Matkaveisaajan mietteitä

Mies ja kitara. Jaakko Löytty ja ”Naakka”-kitara.

miin; ”Koeta hetken levähtää nyt, 

taistelu on taakse jäänyt.”

Löytyn vanhempaa tuotantoa 

oli Tilkkutäkki -biisi, Una sanc-

ta, yksi pyhä -kertosäe sai yleisön 

varovaisiin kättentaputuksiin. 

Riitan virren myötä menimme 

Aholan saareen. On vääryys val-

lan vienyt on tuttu ”Konikapina” 

-virsi. Me jokainen pääsimme 

omalle itkumuurillemme Itku-

muuri-laulun sanoin: ”Edessä 

itkumuurin on meillä toivo suu-

rin, kun katumuksen huuto kiirii 

yli maan”.

Konsertti huipentui Kahden 

maan kansalaiseen: ”Vaikka vael-

lus on vaivaista, minä vielä jaksan 

toivoa: olen kahden maan kan-

salainen”. Laulu kertoo heikosta 

uskosta ja huonosta vaellukseta, 

mutta myös toivosta ja ikävöin-

nistä. ”Herra antoi, Herra otti, 

kiitos Herran! Lopulla matkan 

ikäväsi ymmärrät: ihmisen on 

määrä kotiin päästä kerran”.

Jaakko Löytyn ja Kookakko-

sen viiden konsertin minikiertue 

päättyi sunnuntaina Hartolaan.

Ritva Oja

Lukemista

Kulkeva löytää, etsivä joskus 

erehtyy.

Tien poveen kun katsoo, siellä 

näkee hehkuvan marjan.

Tunteita on vaikea tietää, jos 

ne kulkee edellä.

Ne ei syty kun ei ole tulta, voiko 

sitä keksiä.

Kuoppaan ei kompastu, kun 

sen kiertää, voiko rakkauden?

Se mikä on pantu 

luomakuntaan, sitä ei voi 

purkaa.

Näin pohtii Sulo Anttila 

(s.1922) rakkautta kirjassaan 

Minä ja tytöt. Sitä hänellä on 

ollut riittämiin, sillä hän kertoo 

avoimesti suhteistaan kymme-

niin tyttöihin, joihin hän tutus-

tui nuoruudessaan kierrellessään 

kanavatyömailla, ja sota-aikana. 

Hän vakuuttaa, että kaikki tytöt 

olivat todella olemassa, mutta ta-

pahtumien kulkua hän on muut-

tanut. Minkä verran, se jää luki-

jan harkittavaksi.

Sota-aika ei tunnu lainkaan 

lannistaneen miehen kiinnostusta 

tyttöihin. Heitä oli mahdollisuus 

tavata lomilla ja haavoittumis-

ten yhteydessä sotasairaalassa, 

kerran oli naisvankila muutettu 

haavoittuneiden hoitopaikaksi, 

mutta siellä oli myös vankeja. 

Päähenkilö ja kertoja Sulo oli 

ahkera kirjoittamaan rintamal-

ta. Tyttöjen osoitteet olivat hiu-

kan kauppatavaraa. Mikäs kun 

Sulo oli vapaa ja iloluontoinen, 

hän tarttui helposti tyttöön kuin 

tyttöön.

Sulon työmaat vaihtuivat tä-

män tästä. Työmatkat saattoivat 

olla kymmeniä kilometrejä, sa-

moin saattomatkat. Ne kuljettiin 

jalkaisin tai polkupyörällä. Jos-

kus, tosin harvoin Sulo kohtasi 

petollisenkin tytön. Oli poljettu 

kolmekymmentä kilometriä ty-

tön kotiin. Portailla tyttö sanoi, 

että odota sinä tässä, hän käy 

ensin sisällä. No, Sulo odotti us-

kollisesti läpi yön. Aamulla tyttö 

tuli mennäkseen navettaan, näki 

Sulon ja kysyi: “Vieläkö sinä olet 

siinä”.

Tytöt esiintyvät kirjassa aak-

kosjärjestyksessä omana luku-

naan. Joka luvun jälkeen tulee 

lyyrinen kappale. Se on jännittä-

vää fi losofi sta pohdintaa, mutta 

ehdottomasti omasta kokemuk-

sesta nousevaa, missä on muka-

na sielu, mieli ja tunteet. Lukija 

saa myös välähdyksiä sotatan-

tereelta, siellä Sulo joutui tosi 

kiperiinkin tilanteisiin.

Teksti on suorasanaista, vilpi-

töntä kerrontaa, sitä on mukava 

lukea. Välillä kieli saa runollista 

vivahdetta. Yleisin laatusana on: 

kiva. On ymmärrettävää, että kun 

kirjoittaja ei ole ehtinyt käymään 

kouluja, kieliseikat ovat puut-

teellisia. Mutta toisaalta se tekee 

kielen varmasti omaperäiseksi, 

johon lukija pian tottuu. Kirjan 

loppupuolella samantapaisina 

toistuvat aiheet saattavat jo hie-

man puuduttaa.

Moralisti nostaa lukijassaan 

päätään lukemisen edetessä: 

näinköhän tyttöjen sydämiä sär-

jettiin ja jätettiin heidät itkemään 

pettymystään. Ehkäpä levoton 

sota-aika 

teki ihmisistä ly-

hytjännitteisiä ja he kokivat, 

että elämä on vain tässä ja nyt. 

Lisäksi Sulolla ei ollut turvaa ja 

kotia missään, hänellä ei ollut tar-

jota tytöille materiaalista hyvää, 

miten olisi uskaltanut vakiintua 

ja kiinnittyä. Tytötkin tuntuivat 

olleen tuohon aikaan erityisen 

lemmenkipeitä, ja sotilaat uni-

vormussaan kovin haluttuja.

Sulo Anttila on syntynyt Haa-

pavedellä ja tehnyt varsinaisen 

työnsä Vihannin kaivoksessa. 

Hän on aiemmin kirjoittanut 

kirjan Elämä kulki koskessa v. 

2005, lisäksi artikkeleita, novelle-

ja ja runoja eri julkaisuis-

sa. Täytyy nostaa hänelle 

hattua, että vielä näin “iäl-

lisenä” löytää muistoistaan 

näin eläviä kuvia ja pystyy 

tallentamaan ne paperille.

Kirjan lopussa tapahtuu se, 

mitä lukija on ehtinyt odottaa: 

milloin tulee se Oikea. Ja hän 

tulee. “Kai Amalia oli annettu 

siinä, kun hän vilkaisi minua 

silmiin siellä kanavan laidalla. 

Paimentytön lempi oli herkkä, 

ei sitä voinut vastustaa, vaikka 

siihen liittyi petosta, kuuluuko 

se kosintaan. Amalialla oli koko 

veljesporukan lehmät, joita hän 

paimensi. Kai katselin niitä en-

sin. Totta oli. Amalia omisti vain 

yhden lehmän, että petyin siinä. 

En kehdannut enää perua kun 

rakkaus oli tullut ja Amalia osasi 

leipoa.”

Raija Raudaskoski

Minä ja tytöt,
Kuitin solttu muistelee
Sulo Anttila
Kirjapaino Kuki 2008, 153 s. 
Omakustanne

Sota-ajan lempeä
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Vapun vuoksi aineiston viimeinen jättöaika
seuraavaan lehteen on

keskiviikkona klo 14.00

Kasikulmantie 3, 68300 KÄLVIÄ

Ojenna kätesi.
Joka arkipäivä tarvitaan yli 1000 verenluovuttajaa.

Verenluovutus tiistaina 29.4. klo 13–18 Nivalan nuorisoseurantalolla.

OTA VIRALLINEN, KUVALLINEN HENKILÖTODISTUS MUKAASI. Maksuton
luovuttajainfo 0800 0 5801, arkisin klo 8–17. www.veripalvelu.fi • www.haaste.fi

NYT ON AIKA
KÄÄRIÄ HIHA.

Lasitöitä
vaikka äidille

lahjaksi
Kauniston Taidelasissa on ensi 

perjantaina ja lauantaina näyttely- 

ja kurssitilaisuus, jossa on mah-

dollista kokeilla lasityön tekemis-

tä vaikka äitienpäivälahjaksi.

Reisjärven Köyhänperällä si-

jaitsevassa yrityksessä järjestet-

tävän tilaisuuden tarkoituksena 

on madaltaa lasityöharrastami-

sen kynnystä, sillä kuka tahan-

sa voi oppia tekemään niitä, jos 

haluaa. 

Näytteilleasettajat ovat harras-

tajia ja he pitävät päivien aikana 

myös työnäytöksiä.

Opettajaksi kurssille tulee 

tunnettu lasitaiteilija Aira Haa-

kana Vellamo-opistosta.

Lisäys karaoke
-juttuun

Viime lehdessä olleesta karaoke-

piiriläisten kevätkonsertti -jutus-

ta oli jäänyt pois Tapio Mehtälän 

nimi.

Tapio Mehtälä esitti laulut: 

Lasse Mårtensonin Pieni sana 

ja Jorma Sivosen ja Juha Vaini-

on sanoittaman Joutsenlaulun, 

jonka Tapio tulkitsi kosketta-

vasti. Molemmat laulut sopivat  

erittäin hyvin Tapio Mehtälän 

esitystyyliin.

Kirjoitusvirhepaholainen oli 

livahtanut juttuun; Heidi Hieta-

lasta oli tullut europarlamentaa-

rikko Heidi Hautalan kaima.

Toimittaja pahoittelee tapah-

tunutta ja toivoo, ettei kyseisille 

henkilöille olisi koitunut kovin 

paljon harmia tapahtuneesta.

Ritva Oja

Nyt leivoset
ilmassa

leikkiä lyö...
Monena Vappuna Nivalassa on 

ollut vaisunlaisesti vappuohjel-

maa, mutta nyt on toisin. Ensi 

torstaina kaupungintalon pihal-

la on tarjolla kuorolaulua, simaa 

ja ilmapalloja..

Vappulaulajaisissa ovat muka-

na Nivalan Sekakuoro, Malisky-

län Sekakuoro ja Nivalan Mies-

laulajat. tilaisuuteen on kaikilla 

vapaa pääsy.

Nyt lapset piirtämään

Äidille
Nivalan Viikko onnittelee kaikkia äitejä julkaisemalla sivun verran lasten piirustuksia äideille.

Tuo piirustukset Nivalan Viikon toimistoon viimeistään keskiviikkona 7. toukokuuta
tai lähetä postissa osoitteella Nivalan Viikko, Kalliontie 25, 85500 Nivala.

Piirustusten tekotapa on vapaa, mutta ruutupaperia ei kannata käyttää.
Myös pienet runot ja kirjoitukset äidille ovat tervetulleita.

Kuvan taakse kannattaa laittaa piirtäjän yhteystiedot,
sillä arvomme kaikkien osallistujien kesken 10 mukavaa PALKINTOA

Piirustukset ovat kaikkien ihailtavissa Äitienpäivänä myös
Nivalan Viikon näyteikkunassa, minne niistä kootaan NÄYTTELY

Mukavia piirustus- ja kirjoitushetkiä
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Keskustan Nivalan kunnallisjär-

jestö on tehnyt 7.4. pitämässään 

vuosikokouksessa kaksi puo-

luekokousaloitetta Joensuus-

sa 13-15.6.2008 pidettävälle 

puoluekokoukselle. 

“Yliopistollisen koulutus-, tut-

kimus- ja kehittämistoiminnan 

jatkuminen ja kehittäminen pää-

kampusten ja yliopistokeskusten 

välisillä alueilla.

Yliopiston rakenneuudistuk-

sen ja yliopistolain uudistamisen 

yhteydessä pitää turvata pääkam-

pusten ja yliopistokeskusten vä-

listen alueiden yliopistollisen 

koulutus-, tutkimus- ja kehit-

tämistoiminnan jatkuminen ja 

kehittäminen erityisesti niillä 

alueilla, joilla nykyisellä toimin-

nalla on saavutettu kansainväli-

sesti tunnustettu taso. 

Osaamiseen perustuvassa kil-

pailussa on huolehdittava siitä, 

että alueiden kohtelu kehittämis-

panostuksissa on tasapuolista. 

Koulutusresurssien keskittämi-

nen ei ole Suomen kilpailuetu. 

Tulevaisuuden menestyjiä ovat 

maailmanlaajuisesti itsenäises-

ti verkostoitumaan kykenevät 

yritykset ja organisaatiot. Kor-

keakoulusektorin maailmanlaa-

juinen menestys ei myöskään 

välttämättä korreloi yksiköiden 

suuruuden kanssa.

Pääkampusten ja yliopisto-

keskusten väliin jäävästä alueesta 

hyvä esimerkki on Oulun läänin 

eteläosan kolmen seutukunnan 

(Nivala-Haapajärven, Ylivies-

kan ja Siikalatvan) muodostama 

lähes 90.000 asukkaan Oulun 

Eteläinen, joka on elinvoimais-

ten pienten kaupunkien ja maa-

seutukuntien verkostomaisesti 

toimiva, aktiivisen ja menesty-

vän yrittäjyyden ja alhaisen työt-

tömyyden alue. Elinkeinoelämä 

on monipuolinen ja teollisuuden 

tuotannollisen toiminnan merki-

tys on suuri. Seutukuntien tuo-

tannon kasvu ja kehitysnäkymät 

ovat erittäin hyvät (Rakenne-

muutoskatsaus, Kuntaliitto 2007; 

Elinkeinoelämän ja työllisyyden 

kehitysnäkymät seutukunnit-

tain, KTM 2007). Nuorten ikä-

luokkien osuus on valtakunnan 

keskiarvoa selvästi korkeampi. 

Vuoden 2007 väestöennusteen 

(Tilastokeskus) mukaan nuorten 

ikäluokkien koot pysyvät alueella 

myös tulevaisuudessa suurina.

Alueella toimivan yliopiston 

alueyksikön, Oulun Eteläisen 

instituutin, toiminnan menes-

tyksestä osoituksena on mm. 

sen saama EU:n tutkimuksen 7. 

puiteohjelman rahoitus. Lisäksi 

Suomen Akatemian ja TEKES:

in sekä valtion budjettirahoitus 

ja lukuisat kotimaiset ja kansain-

väliset yhteistyöhankkeet (mm. 

valtakunnallinen teknologia-

kasvatustoiminta, maanalainen 

fysiikan tutkimus ja elektronii-

kan mekaniikan ja metallialan 

tutkimus) ovat osoitus tutkimus-

, koulutus- ja kehittämistoimin-

nan menestymismahdollisuu-

desta yliopistojen pääkampusten 

ulkopuolella. Tutkimusryhmien 

työn tuloksia on julkaistu useissa 

kansainvälisissä tieteellisissä ai-

kakauslehdissä ja raportoitu kan-

sainvälisissä konferensseissa.

Työvoiman koulutus Oulun 

Eteläisen kaltaisilla alueilla tulee 

jatkossa varmistaa kaikilla kou-

lutustasoilla, samoin yrityselä-

mää lähellä oleva yliopistollinen 

tutkimus- ja kehittämistoiminta. 

Oulun Eteläisen instituutin kal-

taisten yksiköiden kansainväli-

sestikin merkittävä toiminta on 

uhattuna korkeakoulujen raken-

neuudistuksen yhteydessä.

Keskustan Nivalan kunnal-

lisjärjestö esittää, että Suomen 

Keskusta huolehtii tasapuolisen 

aluekehityksen takaamiseksi ra-

kenne- ja lakimuutosten yhtey-

dessä yliopistollisen koulutus-, 

tutkimus- ja kehittämistoimin-

nan jatkumisesta ja kehittämi-

sestä erityisesti sellaisilla pää-

kampusten ja yliopistokeskusten 

välisillä alueilla, joilla nykyisellä 

toiminnalla on jo saavutettu kan-

sainvälisesti tunnustettu taso.”

Toinen aloite

“Nuorisoikäluokan koko ja alue-

kehittämistehtävä otettava huo-

mioon ammattikorkeakoulu-

jen aloituspaikkojen uudelleen 

kohdentamisessa

Suomen korkeakoulujärjes-

telmää uudistettaessa on huo-

lehdittava siitä, että erityyppiset 

alueet voivat menestyä myös tu-

levaisuudessa. Alueilla järjestet-

tävä laadukas koulutus on aivan 

keskeistä niiden yritystoiminnan 

kansainvälisen kilpailukyvyn ke-

hittymiselle. Yritykset kohtaavat 

globalisaation asettamat haasteet 

omalla alueellaan, eivät etäisen 

maakuntapääkaupungin kautta.

Tasapuolisen aluekehityksen 

takaamiseksi on ensiarvoisen 

tärkeää, että korkeakoulutasois-

ta koulutus-, tutkimus- ja kehit-

tämistoimintaa tarjotaan myös 

pääkampusten ulkopuolisilla 

alueilla, mahdollisimman lähel-

lä yritystoimintaa. Keskeistä on 

tällöin aloituspaikkojen määrä ja 

koulutuksen monialaisuus. Koh-

dennettaessa uudelleen valtakun-

nallista ammattikorkeakoulujen 

aloituspaikkoihin kohdistunutta 

10 % leikkausta on otettava huo-

mioon alueiden nuorisoikäluo-

kan koko ja ammattikorkeakou-

lujen aluekehittämistehtävä. 

Valtakunnallisessa Koulutus-

tarjonta 2012 -hankkeessa todet-

tiin, että Pohjois-Pohjanmaalla 

tulisi lisätä ammattikorkeakou-

lualoituspaikkoja, sillä vuoden 

2007 tilaston mukaisesti maa-

kunta menettää vuosittain yli 

400 ammattikorkeakouluikäistä 

opiskelijaa muihin maakuntiin 

liian vähäisen aloituspaikkamää-

rän vuoksi. Lisäys tulisi kohdis-

taa ensisijaisesti Nivala-Haapa-

järven, Ylivieskan ja Siikalatvan 

seutukuntien muodostamalle 

Oulun Eteläisen alueelle, jossa 

vaje on suurin.

Opetushallituksen julkaise-

massa Alueiden työvoima- ja 

koulutustarpeiden muutoksia 

2010 -luvulla -raportissa to-

detaan, että työllisten määrän 

kehitys vuosina 2004-2030 ar-

vioidaan maassamme olevan 

suurinta Pohjois-Pohjanmaalla. 

Sen osuus avautuvista työpaikois-

ta 2020 mennessä on yli 10 pro-

senttia. Avautuvien työpaikkojen 

lisäyksen osuus kaikista työpai-

koista on myös Pohjois-Pohjan-

maalla suurin, 31 prosenttia.

Uudessa koulutuksen ja tut-

kimuksen kehittämissuunnitel-

massa painotetaan koulutusmah-

dollisuuksien tasapuolisuutta 

kaikkialla Suomessa. Oulun Ete-

läisen väestön koulutustaso on 

huomattavasti alhaisempi kuin 

maassa keskimäärin (10 pro-

senttiyksikköä). Koulutustason 

kohottamisessa ongelmana on 

korkeakoulupaikkojen vähäi-

nen määrä. Pohjois-Pohjanmaal-

la nuorten ikäluokkien koko on 

suuri verrattuna muuhun Suo-

meen. Maakunnan osuus koko 

maan ammattikorkeakouluikä-

luokasta on lähes 10 prosenttia, 

kun taas vastaavia aloituspaikkoja 

alueella on kaikista maakunnista 

vähiten, vain 6,7 prosenttia. Am-

mattikorkeakoulualoituspaikko-

jen suhteen Oulun Eteläisessä 

on ikäluokkaan suhteutettuna 

100 aloituspaikan vaje. Tästä ai-

heutuu vuosittain noin kolmen 

miljoonan euron menetys alueen 

koulutusresursseissa. Vaje on to-

dettu myös Pohjois-Pohjanmaan 

liiton v. 2007 lausunnossa OPM:

n koulutuksen ja tutkimuksen 

kehittämissuunnitelmaan.

Keskustan Nivalan kunnallis-

järjestö esittää, että tasapainoisen 

aluekehittämisen mahdollista-

miseksi Suomen Keskusta ja sen 

edustajat huolehtivat eri tehtävis-

sään koulutuksen aloituspaikko-

jen tasapuolisesta jakautumisesta 

alueilla. Tällöin tulee huomioi-

da nuorisoikäluokan nykyinen 

ja tuleva koko, alueen koulutus-

tarve ja ammattikorkeakoulujen 

aluekehittämistehtävä. Erityi-

sesti tästä tulee huolehtia Oulun 

Eteläisen osalta kohdennettaes-

sa uudelleen valtakunnallisella 

aloituspaikkojen leikkaamisella 

koottuja aloituspaikkoja.”

Keskustan puoluekokoukselle tehty
Nivalasta kaksi aloitetta

Sairaankuljetusyritysten laatu-

sertifi kaattien luovutustilaisuus 

oli sunnuntaina 20.4.2008 Suo-

men Sairaankuljetusliitto ry:n 

liittokokouksessa Naantalissa.  

SFS-EN ISO 9001:2000-laatu-

järjestelmään hyväksyttiin kaik-

kiaan 18 yksityistä sairaankul-

jetusyritystä ympäri Suomea.  

Laatusertifi kaatin sai myös yli 20 

vuotta Nivalan ensihoito- ja sai-

raankuljetuspalveluita tuottanut 

Nivalan Sairaankuljetus Ky.

Laatujärjestelmään pääsy on 

vaatinut kahden vuoden työn. 

Nivalan Sairaankuljetus Ky:n au-

ditointitilaisuus oli viime syksy-

nä Nivalassa. Koulutustilaisuuk-

sia ovat järjestäneet ulkoisesta 

laadunvarmistuksesta vastaava 

Inspecta Sertifi ointi  ja sisäistä 

laatua tarkkaileva Suomen Sai-

raankuljetusliitto ry, jotka ovat 

myös ohjanneet yrityksiä laatu-

järjestelmään pääsyyn johtavassa 

työssä. 

Laatujärjestelmään pääsy on 

edellytyksenä on ollut, että yri-

tyksen kaikki toimintatavat on 

kirjattu ja purettu pienimpiäkin 

yksityiskohtia myöten.  Toimin-

nat on ja arvioitu sekä tarpeen 

Nivalan Sairaankuljetus Ky:lle
luovutettiin laatusertifi kaatti 

Luovutustilaisuudessa laatusertifi kaatin vastaanottivat Tomi 

Kivelä, Mervi Ojalehto ja Seppo Ainasoja.

mukaan luotu uusia tai korjattu 

vanhoja siten, että kaikki toimin-

tatavat ovat oikeat ja tehokkaat 

sekä vastaavat valtakunnallisia 

laatustandardeja.  

Laatujärjestelmään pääsy 

ei takaa siellä pysymistä, vaan 

sertifi kaatin myöntäneet tahot 

seuraavat yrityksen toimintaa ja 

tekevät tarkastuksia, joissa var-

mistetaan laadun säilyminen 

myös jatkossa. Sertifi kaatti on 

voimassa edellyttäen, että yri-

tyksen laatujärjestelmä täyttää 

jatkuvasti standardin ja yleisen 

ohjeen ABC 200 vaatimukset.

Luovutustilaisuudessa Naan-

talissa olivat mukana Nivalan 

Sairaankuljetuksesta Mervi 

Ojalehto, Tomi Kivelä ja Seppo 

Ainasoja.

Nivalan Sairaankuljetus Ky on 

tuottanut ensihoito- ja sairaan-

kuljetuspalveluita vuodesta 1985 

alkaen. Yritys on työllistänyt kes-

kimäärin 17 terveydenhuollon 

ammattilaista vuoden vaihtee-

seen saakka, jonka jälkeen se on 

toiminut supistetussa, mutta ym-

pärivuorokautisessa valmiudessa 

työllistäen 5 terveydenhuollon ja 

ensihoidon ammattihenkilöä.

Pidisjärvi-Piikki
Nivalassa la 3.5 klo 14.00

lähtö Uikon pihalta.

- kilpa- ja kuntosarja naiset/miehet,

järven kierto 21 km

- sauvakävely ja kävely/kuntohölkkä,

Savulan lenkki 8km

Ohjattu alkuverryttely

Osallistumismaksut:

kilpa- ja kuntosarja 5 euroa

sauvakävely ja kävely/kuntohölkkä 3 euroa

Maksu sisältää:

- ohjatun alkuverryttelyn

- juomahuollon

- Uikon käytön tapahtumapäivänä

- osallistumisen hyvien palkintojen arvontaan

Ilmoittautumiset alkaen klo 13.00

paikan päällä

Tilaisuuden järjestäjät:

Nivalan Sporttiklubi

Nivalan liikuntapalvelut

Nivalan Liikuntakeskus Oy
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Saunan korjaus

Jatko-osa:

Toiset rupesivat ruokapuuhiin, 

mutta Urho ja Martti kävivät 

saunan kiukaan kimppuun.  Ki-

vet purettiin kankaalle.  Oiva tuli 

vielä kolmanneksi ja keräsimme 

jokirannasta uusia puhtaita ki-

viä, jotka ladoimme uudelleen 

kiukaaseen.  Koska kiuasta oli 

lämmitetty kelotervaksilla, olivat 

kivet niin pikeytyneet, että kaik-

ki ilma-aukot olivat tukkeutu-

neet.  Saimme kiukaan kuntoon 

ja lämmitimme saunan.  Perus-

teellisesti saunottuamme ke-

hotimme toisiakin matkalaisia 

saunomaan, löylyä kyllä riittää.  

Sadekin taukosi ja illan vietto ul-

kona nuotiolla oli rattoisaa.  Vielä 

pieni kiusan peluuhetki ja unten 

maille huomista taivalta silmällä 

pitäen.

Heinäkuun 17. päivänä puo-

li kahdeksan aikoihin aamusella 

olimme jälleen valmiit jatkamaan 

matkaa pohjoista kohti.  Joen 

ylitettyämme lähdimme Lumi-

kurunojan vartta nousemaan 

kohti Uskelmapäätä. Edessämme 

oli tunturiin muodostunut syvä 

kivien reunustama kuru, nimel-

tään Pirunportti.  Siinä tarkis-

tettiin kompassin avulla suunta.  

Mietittiin, mennäänkö pitempää 

reittiä alempana, vai lyhyempää 

reittiä tunturilakien yli.  Sää oli 

aurinkoinen ja lyhyempi reit-

ti peri voiton.  Tunturissa eivät 

sääsketkään hätyytelleet, joten oli 

parempi vaeltaa pienessä tuulen 

vireessä.  Välillä pidettiin pieni 

tauko ja kaivettiin korttipakka 

kiusanpeluuta varten.  Tuo Lu-

mikuru oli muutenkin nimensä 

veroinen, sillä vielä heinäkuun 

loppupuolella oli kurun pohjalla 

vahva lumipeite.  

Sallapään ja Ruopimapään 

ylitettyämme laskeuduimme 

Muoravaarakanjoen rantaan, jo-

ta vaelsimme useita kilometrejä.  

Pienen kämpän luona tapasimme 

vaeltavan nuoren parin nuotiolla 

sienien keruumatkalla.  He olivat tosivaeltajia.  Muonat oli mietit-

ty gramman tarkkuudella, mi-

tään turhaa ei kannata tunturiin 

kantaa.  He sanoivat säästäneen-

sä jo pari keittomuona-annosta 

luonnon sienistä tehdyn keiton 

avulla.  

Pahtajärven 
suunnistuskilpailut
Jokivarresta poikkesimme Pah-

tajärven autiotuvalle, jossa pää-

timme yöpyä.  Paikka oli sikäli 

huono, ettei siellä ollut kunnol-

lista ruokavettä.  Vain kuivunut 

lätäkkö, joka vielä haisi pahalle.  

Niinpä Oiva komennettiin hake-

maan jokirannasta vettä, matkaa 

ainakin puoli kilometriä.

Koska ilta oli vielä nuori, 

päättivät pojat panna pystyyn 

suunnistuskilpailut. Heino kävi 

maastoon merkitsemässä viisi 

rastia ja kilpailu pantiin käyntiin.  

Voittajaksi selviytyi Sauli ja toiset 

vähän protestoivat, että joku ras-

ti jäi käymättä, sillä aika oli niin 

ylivoimainen.  Urho ja Oiva jäivät 

hoitamaan taloustehtäviä.  

Heinolla oli lusikat varattu-

na, kuten aina.  Palkintojenjako 

voitiin suorittaa asianmukaisesti.  

Yön yli nukuttuamme siirryim-

me Suomujokivarteen tarkoituk-

senamme asettua Snellmannin 

majalle ja viettää siellä lepopäivä.  

Ylityspaikka oli jälleen hankala, 

vettä aivan kaulaa myöten, mutta 

yli toki päästiin.  Vastarannalla 

totesimme, että majasta oli vain 

hiiltyneitä kekäleitä jäljellä, se 

oli perusteellisesti palanut.  Ta-

sainen männikkötanner oli niin 

lumoava leiripaikka, että jäimme 

sinne koko päiväksi huilaamaan.  

Vietimme vielä yön nuotio-

tulilla ja jatkoimme seuraava-

na päivänä pitkin Suomujoen 

rantaa kohti päätavoitettamme 

Raja-Jooseppia.

Ranta oli kauttaaltaan petäjä-

kangasta ja hyvää kävelymaastoa.  

Hiekkakankailla askel oli keveä 

ja matka joutui.  Lepotauon vie-

timme vanhalla Jääkärikämpäl-

lä.  Jääkäriliikkeen aikana se oli 

toiminut jonkinlaisena piilo-

pirttinä ja saanut siitä nimensä.  

Saavuimme Suomu- ja Luttojoen 

risteykseen.  Edessä oli jälleen jo-

en ylitys.  Tällä kohdalla joki oli 

hyvin leveä, mutta matala, joten 

kahlaus ei tuonut juurikaan vai-

keuksia.  Riisuimme vain suk-

kasilleen, niin kivet eivät tun-

tuneet liukkailta.  Vastarannalla 

viritimme nuotion ja keitimme 

viimeiset kahvit luonnossa tä-

män retken tiimoilta.  Kahvitu-

lilla kuivasimme sukkiamme ja 

housunlahkeitamme, jotka joen 

ylityksessä olivat kastuneet.  Vielä 

muutaman kilometrin pikamars-

si autoille. 

Jälleen tutut 
Saariselän rutiinit
Saariselän retkeilykeskukseen 

saavuimme neljän aikoihin ilta-

päivällä. Varasimme saunavuo-

ron ja majan yöpymistä varten.  

Illastimme ravintolassa oikein 

pöydän ääressä ja olimme mat-

kaamme perin tyytyväisiä.  Lau-

antaina heinäkuun 20. päivänä 

ajoimme kohti kotisuomea.  Ni-

valaan saavuimme iltakuudelta.  

Mielissä väikkyivät jo seuraavan 

kesän kohokohdat.  Lappi oli 

saanut HUOMSKUE-porukan 

lopullisesti pauloihinsa.

Olli Jaakola
olli.jaakola@pp.inet.fi 

Oiva, Martti, Sauli, Urho, Esko, Usko ja Kalle.  Kameran takana Heino.

Kokit nuotiolla: Urho ja Sauli.

Lapin lumoissa - HUOMSKUE

Rajajooseppi 1974

Nivala-Haapajärven seutukunta 

päätti maanantaisessa kokoukses-

saan laatia yhteisen kehittämisoh-

jelman Siikalatvan seutukunnan 

kanssa

Nivala-Haapajärven ja Siikalat-

van seuduille valmistellaan yhtei-

nen Koheesio-  ja kilpailukykyoh-

jelma 2013 vuoden 2008 loppuun 

mennessä. Ohjelma korvaa  

nykyiset seutukuntien kehittämis-

ohjelmat.  Ohjelman valmistelus-

ta vastaavat   seutukuntajohtajat 

seutukuntahallitusten ohjaukses-

sa. Valmistelu suoritetaan   laa-

jassa sidosryhmäyhteistyössä ja 

siinä voidaan käyttää ulkopuolisia 

asian-  tuntijoita.

Koheesio- ja kilpailukykyohjel-

man (KOKO) valmistelu on työ- 

ja elinkeinoministeriön toimesta 

käynnistetty hallitusohjelman ja 

valtioneuvoston 17.12.2007 teke-

män tavoitepäätöksen mukaises-

ti. Ohjelmaan sulautuvat nykyisin 

toteu-tettavista alueellisen kehit-

tämisen erityisohjelmista alue-

keskusohjelma (AKO), sisältäen 

Uudellamaalla toteutettavat kau-

punkiohjelmat, maaseutuohjelman 

alueellinen osio (AMO) ja saaristo-

ohjelma. Osaamiskeskusohjelma 

ei kuulu sulautettavien ohjelmien 

joukkoon.

KOKO-ohjelman varhaisen 

luonnoksen perusteella se edustaa 

kokonaisval-taista näkemystä pai-

kallisen tason kehittämiseen. Oh-

jelmalla tuetaan aluekehi-tykseen 

vaikuttavien toimijoiden yhteistyö-

tä paikallisella tasolla. KOKO on 

eri-tyisesti ennakoiva väline alueen 

kehitysedellytysten parantamiseksi 

ja strategi-sesti merkittävien hank-

keiden käynnistäjänä.

Valmistelevien ohjelmaneuvot-

telujen tuloksena KOKO-ohjel-

maan nykyiseltä aluekeskusalueel-

ta laaditaan Nivala-Haapajärven ja 

Siikalatvan seutukuntien yhteinen 

koheesio- ja kilpailukykyohjelma 

sekä Ylivieskan seutukunnan oma 

koheesio- ja kilpailukykyohjelma. 

Nykyisen aluekeskusohjelman toi-

mivimpina osina KOKO -ohjelmi-

en yhteisiksi teemoiksi on kirjattu 

osaamisrakenteiden kehittäminen, 

saavutettavuus ja hyvinvointipal-

velut. Muilta osin ohjelmat laadi-

taan ohjelma-alueiden erityisten 

aluekehityshaasteiden perusteella 

laaja-alai-siksi ja tavoitteellisiksi 

kehittämisohjelmiksi.  Nämä oh-

jelmat vastaavat jatkossa nykyisiä 

seutukuntien kehittämisohjelmia 

vuoteen 2013 saakka.  Ohjelmat 

laa-ditaan vuoden 2008 loppuun 

mennessä ja niiden päivitykset 

suoritetaan vuosit-tain seutuval-

tuustojen kevätkokouksissa.  

Seutukunta panostaa 
osaamiseen
Nivala-Haapajärven seutukunta-

hallitus myönsi osarahoitusta eri-

tyisesti osaa-misen tasoa kohotta-

viin kehittämistoimenpiteisiin 

Iin Micropolis Oy:n hallin-

noimalle T&K -Aktivaattori 2008 

– 2010 -hankkeelle myönnettiin 

yhteensä 11.540 €. Hankkeen tar-

koituksena on etsiä pienten- ja 

keskisuurien yritysten osaamis-

pohjaisia hankeaihioita ja jalostaa 

niitä yhdessä yritysten sekä rahoit-

tajien kanssa toteuttamiskelpoisik-

si kehittämishankkeiksi. Hankkeet 

kohdistuvat joko tuotteen, palvelun 

tai yrityksen liiketoiminnan kehit-

tämiseen. Hanke toteutetaan ajalla 

1.4.2008 – 31.12.2010 ja sen koko-

nais-kustannusarvio on 238.900 

€.

Seutukuntahallitus hyväksyi 

myös Raahen Seudun Teknologia-

keskus Oy:n hallinnoiman Metal-

lialan verkosto-osaamiskeskuksen 

(ProMetal) rahoitussopi-muksen. 

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ran-

nikkovyöhykkeen metallialan tuo-

tan-tostudiot Nivalassa, Raahessa 

ja Torniossa on liitetty osaksi MERI 

–osaamis-klusteria vuosiksi 2007 

– 2013. Yhteisen ohjelman avulla 

parannetaan metalli-tuoteteolli-

suuden tuotekehitystä ja kansain-

välistä kilpailukykyä alueellisesti 

se-kä kansallisesti hyödyntämällä 

alueella olevaa huipputason tietoa 

ja osaa-mista. 

Ohjelman perusrahoitus on 

500 000 €/vuosi. Nivala-Haapajär-

ven seutukunnan osuus on 55.000 

€, josta Nivalan kaupunki maksaa 

puolet ja seutukunta puolet. Sa-

malla seutukuntahallitus tarkensi 

aiempaa NRT-tuotantostudioiden 

yhteistoimintahankkeen rahoi-

tuspäätöstään siten, Nivala-Haa-

pajärven seutu-kunnan rahoi-

tusosuuteen 1.1.2008 - 30.9.2010 

myönnettiin yhteensä 26.495 €, 

josta Nivalan kaupunki maksaa 

puolet. 

Myös alueen maatalouden 

kehittämistoimiin myönnettiin 

rahoitusta. Keski-Pohjanmaan 

maaseutuopiston hallinnoimalle 

Tietoseppä-hankkeelle myönnet-

tiin ajalle 5.3.2008 – 28.2.2008 ra-

hoitusta yhteensä 1.950 €. Hank-

keen tavoit-teena on parantaa 

maatalousalan menestymisedel-

lytyksiä lisäämällä yrittäjien osaa-

mista, tiukentuvien vaatimusten 

hallintaa maatilalla ja omaehtoista 

am-mattiosaamisen ajan tasalla pi-

tämistä. Tavoitteena on, että han-

kealueen maa-tilat saavat tietoa 

ja tukea muutoksen hallintaan, 

tietoa ajankohtaisista asioista ja 

kehittämismahdollisuuksista.

Lisäksi Jokilaaksojen työpa-

jayhdistys ry:n hallinnoimalle 

ALPA-hankkeelle myönnettiin 

3.000 euron rahoitus alueellisen 

työpajakoordinaattorin toimin-

taan vuodelle 2008. Päärahoittaja 

toiminnassa on Oulun lääninhal-

litus. Muina osa- rahoittajina toi-

minnassa ovat työpajojen sijain-

tikunnat Pyhäjärvi, Haapajärvi ja 

Nivala. 

Seutukunnille uusi kehittämisohjelma
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Resepti oli mukailtuna seuraava:

Kädenlämpöistä vettä noin 1,5 litraa

Kourallinen Oululaisen hapankorppuja murennettuna 

tähän veteen

Hämmennetään – annetaan olla

Lisätään ruisjauhoja ja hämmennetään velliksi

Hantuuki päälle ja annetaan olla yön yli

Aamulla pieni pala hiivaa, hämmennetään

Lisätään suolaa 1,5 ruokalusikallista, hiukan hiivaleipäjau-

hoja ja hämmennetään

Lisätään ruisjauhoja, hämmennetään ja lisäillään jauhoja

Vaivataan taikina huolellisesti (kysyy voimia)

Hantuuki päälle ja annetaan taikinan nousta

Kaadetaan taikina jauhotetulle leivinpöydälle, vaivataan 

huolellisesti

Jaetaan taikina sopiviin, esim. neljään annokseen

Taikinasta pyöritellään limput uunipelleille

Painellaan leipien päälle ristinmerkit

Pannaan hantuukin alle ja annetaan nousta

Paistetaan 250 asteessa puoli tuntia

Lasketaan lämpöä 200 asteeseen ja annetaan paistua toiset 

puoli tuntia

Kääritään kuumat limput yksin kappalein 

pellavahantuukiin

Annetaan olla pellavissa yön yli

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nautimme juuri vaimoni kans-

sa päivällisen.  Lihakeittoa ja 

ruisleipää.  

Ruisleipä toi mieleen muisto-

ja ainoasta oikeasta ruisleivästä.  

Sarjankylällä, ollessani noin viisi-

vuotias, parasta ruisleipää leipoi 

Martin Mummu.  Sen veroista en 

ole myöhemmin saanut.

1980-luvulla sattui silmään 

Helsingin Sanomien ruokasivuil-

ta juttu – ruisleivän valmistus.  

No ei kun kokeilemaan.  Mie-

lessä oli Martinmummun leivät 

Sarjankylältä.  Päättäväisenä kä-

vin Oulun torilla etsimässä juu-

risaavia.  Ei heti löytynyt, joten 

piti tyytyä muovisiin välineisiin. 

Kokeilunhalu oli kuitenkin kova, 

joten hommiin.

Aidon, suolaisen voin kera 

maistuu lähes Martinmummun 

ruisleiviltä.  Ohuita en osannut 

paistaa sähköuunissa sopiviksi, 

joten tein vain limppuja.

Taikina-astiaa, juurisaavia ei 

pestä.  Juurisaavin reunoille kui-

vunut taikina on seuraavan satsin 

”juuri”.  Myös pieni pala taikinaa 

on hyvä säästää juuren vahvista-

miseksi.  Siis näitä hapankorppuja 

tarvitaan vain homman aloitus-

vaiheessa.  Hiivan voi myös jättää 

pois sitten, kun juuri on sopivan 

hapan.  Taikinan juuri sisältää 

sopivasti maitohappo- ja etikka-

happobakteereita.  Sanomalehti 

Kalevasta luin aikoinaan jutun, 

jossa väitettiin erään Siikajokisen 

emännän taikinanjuuren olevan 

jopa 1700-luvulta peräisin.  Ta-

rua vai totta, ken tietää.  Se on 

kuitenkin tosi, että bakteerikanta 

lisääntyy hitaasti ja juuri paranee 

Ruisleivän ylistys

vanhetessaan.  Miten sitten juuri 

säilyy, siitä olisi vanhoilla emän-

nillä varmaan tietoa.  Itse säilytin 

juurisaavia kylmässä varastossa.  

Kesällä tuli kuitenkin ongelmia, 

hometta meinasi pukata.  Sekään 

ei lopulta ollut haitaksi.  Sitten 

aloin pakastaa pienen juuren pa-

lan seuraavaa kertaa varten.  Juu-

ren pakastamisestakin on aina-

kin kaksi mielipidettä – toimii tai 

sitten ei.  Minulla pakastaminen 

toimi hyvin.  Leivoin suunnilleen 

joka toinen viikko aktiiviaikoi-

nani.  Ei ollut huomauttamista 

leipomisen onnistumisessa saati 

leivän maussa.

Ensimmäinen kokeilu onnis-

tui niin hyvin, että etsin Oulun to-

rilta tosissaan ja löysinkin aidon 

juurisaavin.  Härkimen valmistin 

Lestin kalamajalta kaatamastani 

männystä.  Nuori männynlatva 

vain paljaaksi.  Oli kuitenkin kat-

sottava, että on riittävästi oksia, 

joista saa hyvän härkimen.  Näin 

minusta tuli ruisleivän leipoja 

pariksikymmeneksi vuodeksi.  

Juurisaavi meni uusiksi, koska 

nykyiset saavinvalmistajat eivät 

osaa tehdä oikeita astioita.  Etu-

päässä koristeina myyvät.  Här-

kin piti myös uusia kerran.

Sain myös äitini – Ennimum-

mun aiemmin käyttämän juuri-

saavin käyttööni.  Äitini leipoi 

Urhontuvalla useasti oikeaa ruis-

leipää – lähes Martinmummun 

leivän veroista.  Juurisaavi kes-

tikin siksi, kunnes oma leipurin 

intoni hiipui.  Tein 1990-luvulla 

myös laskelmia.  Totesin, että it-

se leipomieni neljän limpun hin-

nalla olisin saanut kaupasta vain 

yhden ns. ruisleivän.  Matkatyöt 

veivät ajan, joten viikonloput tuli 

käytettyä muihin kuin leipomis-

harrastuksiin.  Vanhemmiten 

laiskuus sai vallan, joten oma 

leipominen jäi.

Onneksi on Oulun Kauppa-

halli, josta löytyy kotitekoista 

ruisleipää.  Tänään nauttimam-

me ohut reikäleipä oli peräisin 

Oulun Kauppahallin Holapan 

myymälästä.  Keskusteltuamme 

ruisleivän anatomiasta, kauppias 

totesikin, että heidän myymän-

sä ruisleipä on sataprosenttisesti 

suomalaista ruista.  Sieltä ostam-

me leipäannoksemme kuukausit-

tain: muutama paksu ruislimppu, 

puolenkymmetä ohutta sekä pa-

ri  maalaisleipää.  Vaikka menee 

hiukan mainonnan puolelle, sa-

nottakoon kauppiaan komment-

ti.  Euroopan Unionin maatalo-

usviranomaisia oli vierailulla 

Oulussa.  Kaupungin valitsema 

raati kävi testaamassa kaikkien 

hallin kauppiaiden ruisleivät ja 

valitsivat Holapan leivän testin 

parhaaksi.  Niinpä Holappa sai-

kin leipoa satakunta ruislimppua 

eurooppalaisille vieraille Oulun 

kaupungin lahjana.

Loppukommenttina voisi to-

deta, että nykyiset päivittäistava-

rakaupat sahaavat asiakkaitaan 

linssiin.  Ovat myyvinään ruis-

leipää.  Olisiko kuluttajaviran-

omaisilla syytä puuttua harhaan-

johtavaan kaupankäyntiin. Ei ole 

ruisleipää. Pääosin kaikki leivät 

ovat sekaleipiä.  Mainostetaan 

täysjyväruisleipinä, niin ja niin 

paljon kuituja – höpö, höpö.   Ny-

kyisistä kaupoista saa silmälasi-

en kanssa hakea oikeaa ruislei-

pää.  Mielestäni ruisleivässä tulee 

olla ruista yli puolet, mielellään 

lähelle sataa prosenttia.  No ei-

hän sataan päästä kuin teoriassa. 

Hiukan saa olla hiivaleipäjauhoja 

mukana, taikinasta on helpompi 

leipoa leipiä.   Kannattaa kuiten-

kin katsella tuoteselosteita.

Ruisleivän vannoutunut ystävä

Olli Jaakola
olli.jaakola@pp.inet.fi 

-80 -luvun legendat olivat edelleen hyvässä vedossa. Hanoi Rocks esiintyi Puustellissa jokin aika 

sitten. Kaksituntisessa soittosessiossa oli energiaa. Konsertti huipentui Andy McCoyn kitarasooloon. 

Andy ja Mike vauhdissa.  Kuva: Ritva Oja

Hanoi Rocks esiintyi Nivalassa
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Vapun vuoksi 
aineiston 
viimeinen 
jättöaika 

seuraavaan 
lehteen on 

keskiviikkona
klo 14.00

Lukijat voivat lähettää 

mielipiteitään ja havaintojaan 

tekstiviestillä. Puhelinnumero 

on 044-945 3763.

Viestit edustavat lähettäjän 

näkemyksiä - eivät lehden.

Kyllä Nivalan kaupungin talout-

ta tarkastelee, niin tulee mieleen 

luottamushenkilöt ja viranhaltiat, 

ovatko kaikki parhaasta päästä??? 

On haudattu tärkeitä hankkeita 

hamaan tulevaisuuteen, taitaa 

päättäjät olla sulaa voita kuntay. 

Kallion kohtalla, käykö niin että 

kaikki ilta ja yöpäivystys siirtyy 

pikku hiljaa Oulaisiin tai jopa 

Ouluun?

Ai helikopterimiehet? Järvikyläl-

lä ainaki heiluu harva se viikon-

loppu. Puhuvat että kesällä on 

taas liikkeellä. T. Urkki.

Uikossa käy harmittavan paljon 

lukutaidottomia asiakkaita.

Lidlin Floralys “kierrätysvessa-

paperi” tukki viemärin. Pehmeä, 

paksu, valkoinen kyllä, mutta 

kahteen kertaan testattiin, tuk-

koon meni! Niistämiseen nessun 

veroinen.

Suomi varastoimaan viljaa. Vil-

ja tulee arvoonsa, maailmal-

la nälänhätä. Ilmastonmuutos 

vaikuttaa maapallolla!. Nim. 

Kaukonäköinen.

Sinulle, joka olet huolissasi lii-

kenteestä ja rekoista et varmaan 

koskaan ole ollut edes kyytissä re-

kan, se kun ei lähde risteyksistä 

samalla lailla ku henkilöauto ja 

siinä on 60 rajoitus, se on kuiten-

ki niin että jos ei ole rekkoja niin 

loppuu sultaki leipä kaupasta että 

asiat tärkeysjärjestykseen.

Lentoliikenteeseen kiintiöt. 

Lentoliikenne tupruttaa ilmake-

hää valtavasti. Nimim. Reissailu 

liiallista.

Tuskin kaikki on parhaita päät-

täjiä Nivalankaan luottamushen-

kilöt, vaan on niitä joilla ei ole 

mitään sanottavaa virallisissa ko-

kouksissa. Sattumoisin tiedän, et-

tä eri puolueita kannattavia hyviä 

tyyppejä on, mut ei heitä kysytä 

ehdokkaaksi.

Joku Nivalan kehitystä toivova 

listasi viime lehdessä ansiokkaas-

ti, mitä palveluja Nivalaan kaiva-

taan. Listasta puuttui yksi tärkeä 

eli aikuisviihdekauppa.

Voisiko kukaan kertoa mihin 

ovat kadonneet yliopistotason 

kurssit kansalaisopistosta. Nim. 

autoton.

Ne miehet, jotka syksyllä kehui-

vat Lahnajärventien perusparan-

nusta voisivat käydä katsomassa 

tietä. Näin huonokuntoinen se 

ei ole juuri koskaan ollut. Terv. 

Lahnajärven tien asukas.

Tietääkö kukaan kenen koira 

haukkuu mäntylän asuntoalu-

eella yötä päivää, ja varsinkin yöt 

kun perheelliset työläiset tarvitsi-

sivat unta!  Nim. Poliisiasiako?

Kukahan kaadatti pirttirannanlta 

rivitalo-alueen komean puuston? 

Mahtavat satavuotiset kuuset ja 

koivut ja jäljet vieläkin siivoa-

matta! Exkepu.

Ois varmaan alkoholitarkastajalla 

nivalaankin asiaa. Tai eihän sitä 

tiiä vaikka se yks kaunis ilta tup-

sahtaakin baarin ovesta sisään.

Kunnioittakaapa vähä enemmän 

rekkakuskeja. Ei ne röyhkeitä ole, 

miettikääpä ennen ku manaatte, 

että miten hankalaa sitä on ajaa, 

ja että se ei kiihdy, eikä pysähdy 

niinku henkilöautot! 

Tenavat kaljakännissä ajelevat 

Nakkaperän tielä. Taas yksi be-

mari kivikossa.

Kyllä kannattais poliisien pitää 

ratsiaa Pirttirannantiellä, kau-

heeta kilpa-ajoa! Tuskin kukaan 

muistaa nopeusrajoituksen 60! 

On vaarallista olla siellä seassa 

pyöräilijä tai jalankulkija! 

Kovin näkyy Nivalan ruokakau-

poissa olevan ulkomailta tuotu-

ja tavaroita, kuten hedelmät, säi-

lykkeet ym. Lidlissä hyvin paljon 

suomalaista. Tutkikaapa pakka-

uksia huvikseen. Ennakkoluulo 

ei ole tiedon väärti.

Mihin Suomea viedään. Ku tär-

keimmät ministerit valehtelee 

silmät kirkkaina naisasioistaan, 

hoitajien palkankorotukxista ym. 

ym. T. Voi, voi.

Rekkakuskiksi pääsee vain hyvä-

päiset ja hyvähermoset kaverit, 

on se niin vaativaa hommaa. Ei 

siihen kaikista oo, arvostelijoiksi 

kyllä.

Jaa. Taas oopperaa nivalaan. Se-

hän niin tuottavaa!? Ja Nivalan 

tiet kuntoon! Ja kirjasto ja kun-

nantalo auki 3 päiv. viikkossa. T. 

Veronmaksaja GRRRR

Ei näy sarjankyläntien asfaltti 

kestävän tuommosta rekkarallia. 

Ja pienemmilläkin autoilla kaa-

haajat voisi hidastaa, ennenkuin 

joku jää alle. Ei muuta ku “vaaral-

lista matkaa”! t. team hirvittää.

Kalajoki tunnetaan Pohjois-Poh-

janmaalla ja koko Suomessa sii-

tä että siellä on kunnallistalous 

kunnossa. Olisikohan tällä yh-

teyttä siihen, että Kalajoen val-

tuusrtossa on kuusi pro Kalajoki 

liikkeen edustajaa. Pro on yhtä 

kuin puolesta eli Kalajoen puo-

lesta. Nim. Pitäisikö Nivalassakin 

Jaakko Salmela valtuustoon.

Tekstarit  



14

Parhaat palvelut  

EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ
TÄLLÄ SIVULLA

Ilmoitus Nivalan Viikon Parhaat palvelut -palstalla
maksaa vain 5,50 €/viikko + alv!

Nivalan Viikossa on avoinna paikka

kesälomien ajaksi kokoaikaiselle, rautaiselle

ILMOITUSMYYJÄLLE
Edellytämme hyvää koulutusta ja työkokemusta asiakaspalvelu- ja myynti-

tehtävistä sekä näyttöjä tuloksellisesta työstä.

Onnistunut jakso voi luoda pohjaa pitempiaikaisellekin työsuhteelle. Työ 

sopii toteutettavaksi myös yrityspohjalta.

Palkkauksena on pohjapalkka + provisio.

Hakemukset 15.5.2008 mennessä osoitteella Nivalan Viikko, Kalliontie 25, 

85500 Nivala.

Tiedusteluihin vastaa Maritta Raudaskoski, puhelin 08-443 133.
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Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

HONKALANKKUA, höylättyä, 
tuppeensahattu, 3" vahvaa, 
esim. pihakalustevärkkiä. 
Penkkivärkki pelekkaa. Puh. 
08-447 400 miel. iltaisin.

ISTUINSUOJAT Saab 9-3:
seen (vm. -02, viisiovinen) 
(vähän käytetyt (noin 3 viik-
koa) Mittatarkat, sekä eteen 
että taakse hinta 250 €, puh. 
044-2701667 (ma-su klo. 
14.00-22.00).

Lastenpyörä KOMEETTA 
16"pyörät. Punainen. Hy-
väkuntoinen hp. 40 eu-
roa. Lastenpyörä KID City 
3-vaihteinen 20" pyörät. 
Punainen/hopea.
in uusi hp. 70euroa. Pyörät 
on Nivalan keskustassa. Puh. 
040-5106462.

Pieni Muuli PERÄKÄRRY, ta-
kakuormaaja, juontokoura 
hyd. käännöllä, Simulta 2mk.
l, halpa. Puh. 0400-386 381.

2 kpl käytettyjä ULKO-OVIA 
Abloy lukon kera. Pieni erä 
lattia & seinälaattaa. Puh. 
040-722 6391.

HONDA NSR 125 -93, hyväk. 
Nissan Cerdic varaosiksi. La-
da peltoautoksi. Puh. 0400 
384 689.

KUNTOPYÖRÄ Kettler Manta 
Electronic, 60 euroa. Soutu-
laite Kettler 60 euroa. Puh. 
044-344 1700.

Kuivaa SEKAKLAPIA 20 euroa 
heittokuutio. Tuoretta seka-
halkoa 22 euroa metri. Puh. 
040-563 0321.

Huollettu X-Treme PYÖRÄ 
(pun.), sopii 10-15 -vuoti-
aalle. Yhdellä lapsella ol-
lut. Hinta 65 euroa. Puh. 
040-8419213.

CHRYSLER Voyager/ T&C 
7-paik tila-auto, 1999. 140 
000 km. Kaikki herkut, eritt. 
siisti, erinom.kunto. Metalli-
pun. Hp. 11500 euroa. p. 040 
5585100.

Kaksi BMW:tä, toinen myy-
dään. 316i -92 ja 318ti -98. 
Mol. aj. alle 160 tkm. Punai-
sia. Hinnat 3500 euroa ja 
8500 euroa. Puh. 0400-186 
566.

Volvon PELTIVANTEET 15 x 
6 1/2. 4 kpl. Hinta 30 euroa. 
Puh. 041-707 3470.

RIVITALOKOLMIO 74 m2 
ydinkeskustan tuntumassa. 
Rv. 2006. Rauhallinen sijain-
ti. P. 045-121 9857.

POLTTOPUUTA, 4 m koivu-
kuitua, 3 m haapaa ja seka-
rankaa tuotuna. Puh. 08-427 
138.

PARIPYÖRÄT 18,4-34 ja 14,9-
24, kohtalaisen hyvät, H.1100 
+ alv.
uh.0400123774.

Yksi kuutio TERVALEPPÄ 
PÖLKKYJÄ. Pieni erä kuivaa 
tervaleppälautaa. Puh. 040-
563 0321.

Myydään hyväpuustoinen 
KESÄMÖKKITONTTI 0,4700 
ha Pihtiputaan Saanijärven 
rannalta, omaa rantaviivaa 
n. 70 metriä. Lisätietoja ja 
näytöstä sopiminen 0400-
647 010.

Lasten PYÖRÄ, tukirattailla, 
hyvä. Hinta n. 4-50 euroa. 
Puh. 040 561 5797.

Ostetaan  

Halutaan ostaa omakoti-
talo-TONTTI 5 km säteel-
lä Nivalan keskustasta. 
Puh.050-3058740.

Hyväkuntoinen  ja tila-
va LEIKKIMÖKKI sekä las-
ten iso LIUKUMÄKI. Kaikki 
huomioidaan, tarjoa! Puh. 
050-3265695.

Onko kenelläkään KULTAI-
SENNOUTAJAN pentuja? 
Haluaisin ottaa/ostaa. Varma 
hyvä koti! P. 040-839 4257. 

"Aittaan" KULMAKAAPPI. 
Kaikki huomioidaan. Puh. 
040-587 4103.

Hyväkuntoinen MUMMO-
PYÖRÄ! Hinta 20-80 euroa. 
P. 040-839 4257.

Halutaan vuokrata  

OK-TALO Nivalan ympäristös-
tä. Puh. 045 125 1948.

Halutaan vuokrata YKSIÖ tai 
kaksio mahdollisimman pi-
an. Puh.040 835 0599.

5-henkinen lapsiperhe etsii 
3h+k+s tai 4h+k+s rivaria 
tai OMAKOTITALOA vuokral-
le, läheltä Nivalan keskustaa. 
Meillä on myös rauhallinen 
koira joka ei tuhoa asuntoa. 
Toiv. ei takuuvuokraa. Etsim-
me pitkä aikaista kotia, var-
ma vuokran maksu.
P.0451111669.

YKSIÖ tai kaksio Nivalasta 
puh. 0405748954.

Vuokrattavana  

Saunallinen YKSIÖ Toukolas-
sa. Puh. 0400-131 097.

Sekalaisia  

KORJAUSOMPELUA. Idelina, 
Koivuahontie 25. Puh. 044-
282 4805.

Kodin kirpputori  

00€€
Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

Päätoimittaja
Maritta Raudaskoski
Puh. 040-841 9213

Ilmoitusmyynti 
Mika Moilanen
Puh. 040-416 8958

Kaarina Puusaari-Niemelä
Puh. 050-439 2900

Osoite
Kalliontie 25, 85500 Nivala

Sähköposti
toimitus@nivalanviikko.fi 
ilmoitukset@nivalanviikko.fi 

Internet
www.nivalanviikko.fi 

Ilmoitushinnat
Etusivu 1,00 €/pmm

Takasivu 0,95 €/pmm

Sisäsivut 0,85 €/pmm

Nivala toimii
-yhdistyspalsta 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

   NIVALA-PESIS

     Pesäpalloharjoitukset alkavat seuraavasti: 

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

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

ke klo  18.00 – 19.30     Amis           P 96-97

to  klo  16.15 – 17.30    Amis       T 94-95

pe klo  17.30 – 19.00        Amis           P 94-95 

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

la  klo   14.00 – 15.30    Amis           Miehet

Sählymailat mukaan!

Punttisali ammattikoululla ma klo  19.00 – 20.00    miehet ke 

klo   19.00 – 20.00    naiset. 

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

kulassa. Tervetuloa mukaan.

  Tiedustelut: Satu Kontiola puh. 040 – 5311 713

LYHTY r.y.
 PÄIVÄKAHVIT

tiistaisin klo 12-14. 

Pappilantiellä.

Huom! Jäsenille euron (1€) 

alennus Uikkoon kerta/viikko.

 METALLI

Yhteystiedot 

Puheenjohtaja Jari Mehtälä     

Pidisjärventie 42 B 6

85500 Nivala

p. 050-3265678

nivalaluottamusmies@

nordicaluminium.fi 

Sihteeri Sami Kourujärvi

Järvennöntie 8

85500 Nivala

p. 0440-550392

sami.kourujarvi@luukku.com

Taloudenhoito,  Jäsenasiat Pert-

ti Karppinen

Kytölänpuhto 15

85500 Nivala

p. 044-5241919

taloudenhoitaja.ao353@

omanetti.fi .

Kotisivut osoitteesta

www.nivalanmetalli353.net

MTK:n Nivalan Vuokatin 

lomapaikassa  vielä vapaita 

aikoja kevääksi.  Kysy lisää 

Irjalta  p. 040 7587 123  tai käy 

katsomassa  www.mtk-nivala.

fi /lomapaikka.

            MTK-Nivala 

METALLI  JÄRJESTÄÄ  UUR-

NAVAALIN  27.-29.4.

Metalliliiton liittotoimikunta 

päätti yksimielisesti järjestää 

liittokokousvaalien uurnavaalin 

27.- 29.4.2008.

Liittotoimikunta sai tiistaina 

yksityiskohtaisen selvityksen 

äänestäjäluetteloiden koodauk-

sessa Itellassa tapahtuneesta vir-

heestä. Virhe johti siihen, että osa 

postitse ennakkoon äänestäneis-

tä sai tilaisuuden äänestää myös 

uurnavaalissa, ja osa äänioikeu-

tetuista jäi ilman mahdollisuutta 

äänestää uurnavaalissa. 

Liittotoimikunta sai myös sel-

vityksen niistä korjaustoimista, 

mitä Itellassa, Sammossa ja Me-

talliliitossa on tehty.

Saamiensa selvitysten perusteella 

liittotoimikunta katsoi yksimieli-

sesti saaneensa täyden varmuu-

den siitä, että on olemassa edelly-

tykset järjestää uurnavaali.

Uurnavaalissa äänioikeutetuille 

lähetetään uusi todiste äänioi-

keudesta. Vanhalla todisteella ei 

voi äänestää.

Metalliliiton liittotoimikunta ke-

hottaa kaikkia vielä äänioikeutet-

tuja äänestämään uurnavaalissa.

Vaalisalaisuus on säilynyt koko 

ajan. Äänikuoria ei ole avattu 

selvitystyön aikana.

Lisätietoja voi kysyä: Jari 040-

3544711 tai Pertti 044-5241919

    METALLI

KESKUSTA

KESKUSTAN PUOLUEKOKOUS

Joensuussa 13.-15.6.. Lähdemme perjantaiaamuna ja palaamme 

sunnuntai-itana. Linja-autokyydin ja majoituksen varmistamiseksi 

ilmoittautukaa 6.5. mennessä Irjalle p. 040 7587 123.

KINEVA

KOTISIVUJEMME OSOITE ON:

www.tietotori.fi /nivalandemarit

FC-YSIKAKS' NIVALA RY

Kevät 2008  HIEKKAKENTÄN harjoitusvuorot vk. 17 alkaen

P-98-99    Lukio   Ti 18.30-20.00

P-00-02    Lukio   Ma 18.00-19.30

P-95-96    Lukio   Ke 18.30-20.00

          Pe  17.00-18.30

Miehet, edustus  Lukio   La 14.00-16.00

          Ti 20.00-21.30

Miehet, harraste  Lukio   La 18.00-20.00

T-93-94    Lukio   Ma 19.30-21.00

          Ke 20.00-21.30

          Pe 18.30-20.00

T-95-96    Lukio   To 18.30-20.00

T-97-98    Lukio   To 17.00-18.30

Naiset, edustus  Lukio   Su 15.00-16.30

          To 20.00-21.30

    Antti Hautakoski puh. 045 125 3349 

rivit@nivalanviikko.fi 
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Marianne Pajala 
Puh.  044 5350 058

Kalliontie 25  Nivala

www.hoitola-ruusupuu.net

Tervetuloa tutustumaan Ruusupuuhun 

lauantaina 3.5. klo 9-15
Tervetuloa tutustumaan Ruusupuuhun

lauantaina 3.5. klo 9-15

Muista äitiä 11.5.

Ruusupuun lahjakortilla !

Kaija Vähäsöyrinki esittelee Ladynet -alusasuja, 
PartyLite-kynttilöitä ja muuta mukavaa! 
Katso www.ladynet.fi !

 - kahvitarjoilu, arvontaa -

klassinen hieronta - kuumakivihieronta - imukuppihieronta - energiahoito

intialainen päänhieronta  -  kuningatarhoito  -  kasvo-, käsi- ja jalkahoidot

Ennätysmäärä 
opintotukia 
palautettiin 

verkossa

Vuoden 2007 opintotukien va-

paaehtoisten palautusten määrä-

aika päättyi maaliskuun lopussa. 

Vapaaehtoisesti tukea palautti yli 

31 000 opiskelijaa. Palautuksista 

80 % tehtiin verkossa.Jos opiske-

lijan tulot vuonna 2007 ylittivät 

vuositulorajan, hän pystyi vapaa-

ehtoisesti palauttamaan liikaa 

maksetut opintorahat ja asumis-

lisät 31. maaliskuuta mennessä. 

Palauttamalla ylimääräiset tuet 

määräaikaan mennessä opiskelija 

välttää niiden takaisinperinnän 

15 prosentilla korotettuna. 

Vuoden 2007 opintotukia 

palautti määräaikaan mennes-

sä kaikkiaan 31 143 opiskelijaa. 

Palautusten yhteismäärä oli 29,2 

miljoonaa euroa. Tukea vapaaeh-

toisesti palauttaneiden henkilöi-

den määrä kasvoi edellisvuodesta 

6 % ja palautusten rahamäärä 9 

%. 

Kelan asiointipalvelun (http://

www.kela.fi /asiointi) kautta opin-

totukea palautti peräti 80 % pa-

lauttajista, mikä on uusi ennätys. 

Viime vuonna verkkopalauttaji-

en osuus oli 59 %. 

– Asiointipalvelun korkea 

käyttöaste opintotukien palau-

tuksissa oli Kelalle positiivinen 

yllätys. Osasimme odottaa mal-

tillista kasvua verkkoasiointiin, 

mutta emme näin voimakasta 

kertaharppausta käyttäjämää-

rissä, iloitsee Kelan opintotu-

kiryhmän etuuspäällikkö Ilpo 

Lahtinen. 


