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Kalenteri

Lukijan ajatuksia  

Ajassa  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Milloin? Silloinko vain, kun ns. 

kesäkissa on jätetty oman onnen-

sa nojaan tai koira on karannut ja 

eksynyt peräti toisiin pitäjiin.  

Silloinkin. Mutta enimmäk-

seen  silmäimme alla, kotipiiris-

sä, kotikylällä etsimässä hoivaa 

ja ruokaa naapurien reviireiltä. 

Kissan korvapunkit eivät kaive-

le ja tulehduta omistajaihmisen 

korvia, eikä punkinsonta pur-

sua mustana porona hänen kor-

vakäytävissään. Siksipä hän ei 

lemmikkinsä vaivalle korvaansa 

lotkauta. Ulkona liikkuva kissa 

saa varmasti  punkkinsa,mutta 

eläinlääkärin neuvoin vaiva on 

helposti hoidettavissa.

    Leikkaamattoman kollin 

tappeluissa saamat pään haa-

vat, raapimat, korvien lävistyk-

set, käpälä- ja silmävammat ym. 

kärsimykset kuuluvat eläimes-

tään välinpitämättömän mieles-

tä asiaan! Samoin sen alulle pa-

nemat villipennut, jotka kuolevat 

nälkään ja kylmään ja sähisevät 

milloin minkin ulkorakennuk-

sen koloista. Työllistävätpähän 

eläinsuojelutahoja!

    Kissanpentuja otetaan pe-

rehtymättä lainkaan kissan hoi-

toon, johon kuuluu, paitsi mo-

nipuolisesti ravitseva ruoka, 

säännölliset madotukset, kor-

vien, turkin, hampaiden hoito, 

vuositarkastus  ja rokotus eläin-

lääkärissä - myös tappeluvam-

mojen hoidattaminen!

    Onko väheksytympää olen-

toparkaa kuin naaraskissa tiinee-

nä? Tuskaillaan, että taas tuokin 

pentuja tehtailee, miten niistä 

päästään eroon. Jälkeläisiä ruu-

miissaan kasvattava eläinemo 

ansaitsisi kuitenkin erityistä huo-

lenpitoa, niin kuin ihmisemokin. 

Omistajahan olisi voinut pitää 

huolen siitä, ettei  naaras pentu-

ja saa. Sitten pennut luovutetaan 

leluksi, kenelle tahansa tai lope-

tetaan laittomin keinoin.

    Kollin kastrointi on nopea ja 

pieni operaatio, josta se selviytyy 

muutostaan juuri huomaamatta. 

Parin kolmen päivän kuluttua 

uros on entistä ehompi, rauhal-

lisempi, lempeämpi, kotoutu-

neempi. Se ei enää tunne vetoa 

vammauttaviin tappeluihin eikä 

lisää kissojen ongelmallista lu-

kua. Reviiri supistuu.

    Erityisesti kissarintamalla 

vallitsee välinpitämättömyys ja 

tietämättömyys lemmikin elä-

män ehdoista. Maalla mm. ku-

vitellaan, että kun karjanpito on 

lopetettu, niin jo aiemmin lähes 

oman onnensa nojasa toimeen 

tullut kissa selviytyy edelleen 

kylmissä karjasuojissa. Hiiriä ja 

lintuja pyytävää kissaa vaivaavat 

aina sisäloiset, eikä luonto yksin 

tarjoa elantoa kissallekaan - var-

sinkaan hangen alta. Kissarotu 

on lähtöisin kuumasta Afrikas-

ta; sen jokainen yksilö kaipaa 

lämmintä lepopaikkaa.Joissakin 

paikoissa siistiä kissaa ei päästetä 

edes  sisälle. Tyly armottomuus 

vahingoittaa ihmistä itseään!

    Koiran kärsimyksenä on 

huonorakenteinen, lainvastainen 

koppi sekä viimalta ja paahteelta 

suojaamaton tarha, jonne se on 

unohdettu kuin virikkeettömään 

keskitysleiriin. Kiireisillä omista-

jilla ei ole aikaa tarjota riittävää 

liikuntaa ja koirapostien luke-

mista. Entä raikas vesi ja puh-

taat ruokakupit? Koira tarvitsee 

samoja terveyden hoitotoimia 

kuin kissa. Lisäksi se laumaeläi-

menä kaipaa jatkuvaa yhdes-

säoloa isäntäperheensä kanssa. 

Mikäli näitä laiminlyödään, se 

on heitteillä omalla pihallaan.

     Miksi ottaa kissoja, koiria, 

kaneja, marsuja, hamstereita, 

lintuja ym. lemmikkejä, ellei ole 

aikaa tai varoja niitä hoitaa? Ih-

misen mielestä lemmikin tulisi 

yksipuolisesti tuottaa hyötyä ja 

iloa ja osoittaa laiminlyötynäkin 

kiintymystä. Nykyaikana on tie-

toa ja taitoa saatavilla, lemmikin 

heitteilläpito on todella itsekästä 

ja julmaa - ja lisäksi eläinsuojelu-

lain mukaan rikos.

Sirkka Tolonen
Nivala

Lemmikki heitteillä

Sanoen koiraa böhölöksi vei 

Jallu sormet harallaan olevaa 

kättään sitä kohti. Tästä seurasi 

rähäkkä. 

Näytti että koira syö isäntän-

sä päineen sorkkineen. Kun Jal-

lu palautti kätensä, loppui koiran 

viha. Se vaan näytti sen mitä sille 

oli opetettu. Leikinlaskijana Ka-

ro olikin isäntänsä veroinen. Jal-

lu oli mies, joka erottui joukosta. 

Kaikki jotka hänet tunsi, muiste-

levat häntä hymysuin.

Ystäväni O Nipuri omaa pal-

jon Jallun piirteitä. Miksi ne ovat 

hänessä? Minussahan niiden pi-

täis olla, koska olen Vallun ve-

risukulainen. Mutta tippaakaan 

niitä ei ole minulle herunut.

Sellaista elämä on. Meiltä voi 

puuttua sitä jota kovin toivom-

me omaavamme. Selvin sanoin 

olen sen julkituonut Onnillekin 

ja odottanut saavani turpiin. Ih-

me kumma, ei ole tullut. Hän on 

kai nähnyt ettei matalalta ylety 

ja kättä pidempään ei siviilissä 

voi tarttua.

Kerran hän yritti kättäpi-

demmälläkin. Tämä tietenkin 

tapahtui sodassa, missä tällaiset 

urotyöt tehdään. Tämä tuli esille 

kun kysyin: maisteliko hän usein 

kuuluisaa väkijuomaa; eli Molo-

tohvin coktailia, jota ahkerasti 

rintamillamme käytettiin. Mut-

ta hän sanoi palvelleensa kenttä-

sairaalassa ja muistaakseni vielä 

perin tärkeässä tehtävässä, ettei 

peräti valkotakki päällä. Hän ke-

hui pysyneensä visusti erillään 

tuollaisesta juopottelusta.

Mutta nuo akat! Ne olivat hä-

nen vastuksinaan sielläkin, aivan 

samoin, kuin Esantalon Väinöllä-

kin jolle akoista aina vaan koitui 

harmia. 

Nyt kenttäsairaalassa eräs pit-

kä hoitajatyttö oli ihastunut On-

niin. Seurannut häntä ja pyytänyt 

pusua. Tietäähän sen miten käy 

kun mies kulkee valkotakissa. 

Onni oli höylisti luvannut:

-No...voinhan minä pusun an-

taa. Mutta se vaatii pientä järjes-

telyä. Mikäli vaan odotat niin mi-

nä haen tuolta toisesta huoneesta 

vähän korkeamman jakkaran.

Liekö hoitaja odottanut...en 

tiedä.

Sero

Järjestelyä

Lukemista

On tarpeellista tuntea oman 

maan  historia ainakin pääpiir-

teittäin, mutta on hyvä kurkistaa 

jonkun toisenkin maan men-

neisyyteen ja nykytilanteeseen. 

Se käy hyvin päinsä Khassan 

Baievin kirjan “Valan velvoitta-

ma” avulla. Kirja on tosipohjai-

nen, julma raportti tsetseenien 

kohtalosta.

Baiev on itse tsetseeni sydän-

juuriaan myöten. Kahden sodan 

aikana hän toimi taitavana lää-

kärinä ja kirurgina vaikkakin 

valmistui ensin hammaslääkä-

riksi. Joutuipa hän poistamaan 

sirpaleen lehmästäkin. Kun sa-

mankaltaisia pyyntöjä alkoi tulla 

enemmän, hänen oli pakko pan-

na sana kiertämään, että tohtori 

ei enää hoida eläimiä, ihmisiä on 

tarpeeksi.

Baiev hoiti yhtälailla haa-

voittuneita venäläisiä kuin tset-

seenejäkin. Siitä seurasi vaino 

molemmilta suunnil-

ta. Aivan uskomatto-

missa oloissa hän teki 

vaikeita operaatioita 

uskollisena Hippokra-

teen valalle, joka vaatii 

auttamaan kaikkia hädänalaisia. 

Haavoittuneita tuli kerran yht-

äkkiä satoja ja Baievin oli selviy-

dyttävä heistä yksin. Hän suoritti 

leikkausmaratonin amputoiden 

niin paljon jalkoja, että luusaha 

tylsyi, ja kun varaterää ei ollut 

hän alkoi sahata voimakkaam-

min sahan päillä ja keskikohdilla 

kevyemmin... Ja leikatessaan hän 

rukoili, ettei pyörtyisi.

Baiev kertoo paljon lapsuu-

destaan ja nuoruudestaan, per-

heestään ja tsetseenien men-

neisyydestä. Monien muiden 

pienten kansojen tavoin tset-

seenitkin karkoitettiin toisen 

maailmansodan aikoina, heidät 

määrättiin Kazakstaniin, Kir-

gisiaan ja Siperiaan. Hruthsev 

salli heidän myöhemmin palata. 

Kirjasta henkivät monet tsetsee-

nien kunnioitettavat periaatteet 

ja tavat, joista Baiev haluaa pitää 

kiinni: “Naisilla on tärkeä tehtä-

vä rauhan säilyttäjinä. Miesten 

on lopetettava tappelu, jos nai-

nen riisuu huivinsa ja heittää 

sen riitapukarien väliin maahan. 

Ele voi tapahtua joko vihollissu-

kujen erityisessä tapaamisessa tai 

spontaanisti kadulla, kun ihmiset 

tappelevat."

Venäläisten sotilaiden hir-

muteot olivat aivan käsittämät-

tömiä. He kokeilivat uusia aseita 

kuten tyhjiöpommeja. Myöskin 

kemiallisia aseita he käyttivät. 

Radioaktiivisia aineita sisältävät 

vuotavat tynnyrit jäivät lojumaan 

maastoon, vaikutus näkyi pitkään 

sotien jälkeenkin sairauksina ja 

epämuodostumina syntyvissä 

lapsissa: “Mitä neuvotte tohto-

ri?” muuan äiti kysyi laskiessaan 

vastasyntyneen lapsensa pöydäl-

leni ja avatessaan kääröt lapsen 

ympäriltä. Äidin kädet tärisivät. 

Sairaanhoitajani kääntyi kau-

huissaan pois. Lapsella oli valtava 

pää, kaksinkertainen huulihalkio 

ja pikkuruiset raajantyngät, jot-

ka sätkivät parin sekunnin välein. 

Silmät olivat ohimoissa ja korvia 

oli kaksi paria - tavallisten edes-

sä oli toiset, pienemmät. Sieraimia 

ei ollut, mutta nenän paikalla oli 

suuri aukko."

Baievin omana kohtalona 

oli lähteä maanpakoon Yhdys-

valtoihin, myös perheensä hän 

sai myöhemmin mukaansa. Ih-

misoikeusjärjestöt tulivat hänen 

avukseen. Hän on saanut monia 

kansainvälisiä rauhanpalkintoja, 

mm. Lääkärit ilman rajoja -pal-

kinnon. Apuna kirjan kirjoitta-

misessa ovat olleet Ruth Daniloff  

ja Nicholas Daniloff . Tero Valko-

sen suomennos on ilmeisen on-

nistunut, vaikka en tiedäkään, 

miten se noudattelee alkuperäistä 

tekstiä. Mustavalkokuvat tukevat 

ainaistoa.

Kirja on mahtava lukupaketti 

sodan mielettömyydestä, mutta 

myös toivosta ja sinnikkyydestä. 

Kirjaan ei pitkästy, vaikka sivuja 

on paljon. Huolimatta jännityk-

sestä, kirjaa on turvallista lukea, 

kun tietää, että ainakin kirjoittaja 

selviää hengissä.

Venäjän hallinto on kautta 

aikain hakenut valheellisia syitä 

tsetseenien sorrolle ja sodille jo-

pa provokaatioiden avulla. Ter-

rorismin vastainen taistelu on 

ollut yksi syy. Länsimaissa kyllä 

jo tiedetään asian todellinen lai-

ta. Siitä on puhunut mm. Anna 

Politkovskaja. Hänet surmattiin, 

eikä muillakaan toisinajatteli-

joilla olo ole varmasti turvalli-

nen. Norjalainen Åsne Seierstad 

vieraili äskettäin Tsetseniassa 

valepuvussa. Hän on kirjoittanut 

lapsista kertovan kirjan “Groz-

nyin enkelit”. Pirjo Honkasalon 

TV-dokumentti Melancholian 3 

huonetta on tehnyt moniin syvän 

vaikutuksen. 

Tsetsenian sisäiset olot eivät 

ole vieläkään rauhoittuneet, vaik-

ka ääri-islamilaisuutta ajaneet, 

arabimaista saapuneet wahha-

biitit on surmattu. Presidentti 

Ramzan Kadyrov pitää kuria yllä 

epäinhimillisin keinoin ja Venä-

jän hallinto pitää maata edelleen 

tiukasti otteessaan.

Pekingin olympialaisten al-

la Tiibetin kohtalo on noussut 

esille. Tietääkseni Venäjä on saa-

massa olympialaiset lähiaikoina, 

vieläpä lähelle Kaukasusta, tset-

seenien asuma-aluetta. Olisiko 

silloin Tsetsenian Aika!

Raija Raudaskoski

Sunnuntai: Osmo

Maanantai: Lotta

Tiistai: Kukka. Floora

Keskiviikko: Tuula

Torstai: Sofi a, Sonja, Sohvi

Perjantai: Ester, Essi, Esteri

Lauantai: Maila, Mailis, Maili, 

Rebekka

11. 5.   Äitienpäivä, 

Helluntaipäivä

12. 5.   J.V.Snellmanin päivä, 

suomalaisuuden päivä

13. 5.   Kirjan ja ruusun päivä, 

kirjan ja lukemisen teemapäivä

Ajatus  

Lukeminen vaikuttaa mieleen sa-

malla tavalla kuin fyysinen har-

joittelu ruumiiseen.

Sir Rickhard Steele

Laulakaa Jumalalle, soittakaa 

hänen nimensä kunniaksi, 

ylistäkää häntä, joka kiitää 

pilvivaunuillaan. Herra on 

hänen nimensä, iloitkaa hänen 

edessään!

Hän on orpojen isä ja leskien 

puoltaja, Jumala pyhässä asun-

nossaan. Hän antaa yksinäiselle 

kodin, hän päästää vangitut 

vapauteen, mutta hänen vas-

tustajansa saavat asua paljaaksi 

paahtuneessa maassa.

Jumala, kun sinä johdit kansaa-

si, kun kuljit autiomaassa, niin 

maa järisi ja taivas vihmoi vet-

tä Jumalan, Siinain Herran, Ju-

malan, Israelin Jumalan edessä.

Sinä, Jumala, annat runsaat sa-

teet, nääntyneen maasi sinä saat 

jälleen kukoistamaan. Sinun 

väkesi elää siellä, hyvyydessäsi 

sinä huolehdit köyhistä, Jumala.

Ps. 68: 5-11

1. Mitkä kaksi eurooppalaista 

pääkaupunkia julistettiin toisen 

maailmansodan aikana avoimik-

si kaupungeiksi?

2. Minkä soittimen taitajana 

Andres Segovia kuuluu vuosisa-

dan arvostetuimpiin?

3. Kuka vallankumouksellin 

opiskeli nuoruudessaan Tbilisin 

teologisessa seminaarissa?

4. Mitä ainetta syntyy, kun nit-

roglyseroliin lisätään nitrosellu-

loosaa ja ammoniumnitraattia?

5. Ketä huippujalkapalloilijaa 

kutsuttiin Keisariksi?

Vastaukset sivulla 4

Kirurginveitsi aseena Tsetseniassa
Valan velvoittama

Khassan Baiev, R. Daniloff , N. Daniloff 

Suom. Tero Valkonen

WSOY 2004, 421 s.
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Joulukuussa vuonna 1917  oli saa-

tu itsenäisyys ja jo tammikuussa 

1918 sodittiin, käytiin kansalais-

sotaa. Sisällissota tai veljessota, 

miten sitä kutsuttaneenkin vaati 

lähes 40 000 kuolutta taisteluis-

sa, vankileireillä ja teloituksissa. 

Sodan uhreja ja kärsijöitä ovat 

lisäksi lesket ja orvoiksi jääneet 

lapset. 

Senaattori Kyösti Kallio palasi 

toukokuun alussa kotiin Nivalaan 

perheensä luo. Punakapinan vii-

kot Kallio oli piileskellyt etsintä-

kuulutettuna piilopirtissään. Hän  

tuomitsi punakapinan, mutta ei  

vapauttanut  porvarillistakaan 

osapuolta sodan syistä.

Kyösti Kallio piti rohkean 

sovintopuheensa kansakunnan 

eheyttämiseksi kotikirkossaan 

5.5.1918. Kallion päiväkirjasta 

löytyy merkintä: ”Puhuin Niva-

lan kirkossa. Kirkko oli täynnä 

väkeä.”

Sovintopuheessaan Kallio ki-

teytti oman yhteiskunnallisen ja 

valtiollisen ajattelunsa.

”Meidän on luotava sellainen 

Suomi, jossa ei ole punaisia eikä 

valkoisia, vaan ainoastaan isän-

maataan rakastavia suomalaisia, 

Suomen tasavallan kansalaisia, 

jotka kaikki tuntevat olevansa 

yhteiskunnan jäseniä ja viihty-

vät täällä”.

- Kyösti Kallion pitämä puhe 

kuuluu historiamme suuriin pu-

heisiin. Siinä voitettuja kohtaan 

vaadittiin armoa koston sijasta. 

Puhe edellytti sekä näkemystä 

että poikkeuksellista rohkeutta. 

Kalliolla oli kumpaakin, mainit-

si professori Kari Hokkanen pu-

heessaan. Professori Hokkanen 

on kirjoittanut Kyösti Kallion 

elämäkerran.

Juhlapuhujina 
entiset poliittiset 
kiistakumppanit

Suomen Keskustan, Pohjois-Poh-

janmaanpiirin ja Nivalan Kes-

kustan järjestämään Tasavallan 

eheytymisen juhlaan oli kutsut-

tu juhlapuhujiksi kaksi entistä 

pääministeriä Esko Aho ja Paa-

vo Lipponen.

Sitran yliasiamies Esko Aho 

korosti juhlapuheessaan Kyösti 

Kallion ratkaisevaa merkitystä 

kansalaisodan aikaisen Suomen 

kansakunnan eheyttäjänä.

- Kyösti Kallio kuului niihin 

kansalaissodan aikaisen Suo-

men johtajiin, jotka sekä tun-

nistivat että tunnustivat kapinan 

taustalla vaikuttavat yhteiskun-

nalliset tekijät. Kallio oli paitsi 

näkijä myös tekijä, mainitsi Aho 

puheessaan.

Kyösti Kallio on jäänyt his-

toriankirjoihin merkittävänä 

tekijänä ja voimahahmona kan-

salaissodan jälkeen toteutetussa 

maareformissa. Maanlunastus-

laki vuodelta 1922  ristittiin Lex 

Kallioksi.

Entinen pääministeri Paavo 

Lipponen korosti juhlapuhees-

saan myös Kyösti Kallion sovin-

topolitiikkan merkitystä kansa-

kunnan eheyttäjänä historian 

vaikeina aikoina. Aluksi Lippo-

nen kiitti juhlan järjestäjiä kutsus-

ta ja sanoi, että on kunnia saada 

olla juhlapuhujana ja lohkaisi hu-

moristiseen tyyliinsä: ”Olen tääl-

lä sitten se sosialisti!”Lipponen 

valotti omaa taustaansa ja oli 

löytänyt esi-isistään sekä punai-

sia että valkoisia.

- Kyösti Kallion lausumat sanat 

yhdeksänkymmentä vuotta sitten 

ovat jääneet kultakirjaimin Suo-

men historiaan. On aika nostaa 

oikeaan arvoonsa tämä talonpoi-

kaispresidentti, joka nousi yhteis-

kunnalliseen vastuuseen suoraan 

auran kurjesta, Lipponen mainit-

si puheessaan.

Lipponen nosti esille myös 

toisen merkittävän, pitkän linjan 

valtiomiehen Rafael Paasion.

- Molemmissa miehissä hen-

kilöityi harvinainen yhdistelmä 

vaatimattomuutta ja kärsivälli-

syyttä, luokkataustansa tunnus-

tavaa itsetuntoa ja peräänanta-

matonta määrätietoisuutta.

Presidentin ja 
pääministerin 
tervehdykset

Presidentti Tarja Halonen ja pää-

ministeri Matti Vanhanen lähet-

tivät omat tervehdyksensä Tasa-

vallan eheytymisen juhlaan.

”Kyösti Kallio osoitti sekä 

sovinnollisuutta että rohkeutta 

ajankohtana, jolloin sodan hä-

vinneitä kohtaan ei juuri osoi-

tettu ymmärrystä. Hänen pu-

heensa ei jäänyt vain sanoiksi, 

vaan nämä periaatteet ohjasivat 

hänen elämäntyötään maam-

Juhla sovinnollisuuden muistoksi

Juhlajumalanpalveluksen jälkeen oli kunniakäynnit hautamuistomerkeillä. Kyösti Kallion 

haudalle seppeleen laskivat puoluehallituksen jäsen Raili Myllylä (vas.), eduskuntaryhmän 

varapuheenjohtaja, kansanedustaja Inkeri Kerola ja puoluesihteeri Jarmo Korhonen.

Entiset pääministerit kohtasivat tiedotustilaisuudessa ennen juhlan alkua.

Kyösti Kallion koulun sali täyttyi äärimmilleen juhlayleisöstä.

me historian vaikeina aikoina”, 

presidentti Halonen mainitsee 

tervehdyksessään.

”Voimme tänään olla iloisia ja 

ylpeitä sovintopolitiikalla raken-

netusta isänmaastamme”, pää-

ministeri Vanhanen muistuttaa 

tervehdyksessään.

Loppupuheenvuoron tilaisuu-

dessa käytti ympäristöministeri 

Paula Lehtomäki. Kaupungin 

tervehdyksen lausui kaupungin 

hallituksen ensimmäinen vara-

puheenjohtaja Eija-Riitta Niini-

koski. Musiikillisesta ja kulttuu-

risesta annista vastasivat Nivalan 

Puhallinorkesteri johtajana Juha-

ni Latvala, Maliskylän Sekakuo-

ro. Kuoro esitti Kevätlaulun ja 

toisena Kerttu Saalastin sanoit-

taman ja säveltämäm Paimenen 

laulun, johtajana Juhani Latvala. 

Jokilaakson Jouset soitti korkea-

tasoisella, aivan ammattimaisella 

otteella. Ihastuttavan soolon esit-

ti pieni Elli Noora Leskinen sel-

lolla säestäen.  Juhlan juontajana 

toimi valtiotieteen tohtori Tytti 

Isohookana-Asunmaa.

Ritva Oja
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Vastataan pois  

Huhtikuun säätilastoja

Vapun päivän lämpötila oli + 

16.4 astetta, oikein arvanneita 

oli 6 kpl.

Arpajaisten voittoluette-

lo: keinutuoli: Pekka Junttila, 

polkupyörä: Terhi Raudaskoski, 

virkattu sängynpeitto: Marjukka 

Leskelä-Knuutila, nyplätty liina: 

Jouko Ojalehto, termoskannu: 

Vieno Pihlajaniemi. termoskan-

nu: Auni Vuolteenaho. tyynylii-

na: Toini Keskisarja, tyynyliina: 

Annikki Mitronen, tyyny: Heli 

Kaarlela, laudeliinat: Maija Kal-

lio, sukat: Taina Mäntylammi, 

lapaset: Minna Niemonen. kas-

si: Kaisa Nuolioja, pöytäliina: 

Hannu Havisto, esiliina: Hen-

ri Niinikoski, patalaput: Jouko 

Hannuksela, kirja: Uolevi Visuri. 

Palkinnot voi noutaa kirkkoher-

ranvirastosta. p. (08) 440 025.

 Arpajaisten tuottivat lä-

hetystyölle 2720 euroa. Kiitos 

lahjastanne!

 

Nivalan seurakunta
 

Gospel-
messuun

Kirkonkellot kutsuvat sunnun-

taina 18.5. klo 18 gospelmes-

suun. Messun yhteydessä siuna-

taan tehtäväänsä parikymmentä 

nuorta, jotka aloittavat työnsä 

seurakunnan isosina. Gospel-

messun musiikista vastaa Anu 

Raution johtama Gospelkuoro 

sekä nivalalaisista nuorista koot-

tu bändi. Kaikki messun laulut 

ovat Nuoren Seurakunnan Vei-

suukirjasta. Messun toimittaa 

kappalainen Sanna Jukkola, ja 

siinä avustavat nuorisotyönte-

kijät Reetta Nummela ja Mauri 

Autio. Lisäksi mukana on joukko 

seurakunnan toiminnassa olevia 

nuoria.

Seurakunta kutsuu messun jäl-

keen kaikkia kirkkovieraita seu-

rakuntakodille kirkkokahville. 

Mika Moilanen on nimitetty Ni-

valan Paikallismediat Oy:n kus-

tantaman Nivalan Viikko -leh-

den myyntipäälliköksi 5.5.2008 

alkaen.

Mika Moilanen on työsken-

nellyt Nivalan Viikossa ilmoitus-

myyjänä 20.11.2005 lähtien. 

Hänen toimipisteensä tulee 

olemaan Ylivieskassa, minne 

Nivalan Paikallismediat Oy pe-

rustaa sivutoimipisteen.

Tiina ja Juha Niskaselle on synty-

nyt poikavauva Oulaisissa 27.4.

La 10.5. klo 11 myyjäiset Nivalan 

ry:llä. Klo 19.30 seurat Nivalan 

ry:llä (E Kautto). 

Su 11.5.Helluntaipäivä, Äitien-

päivä klo 10 messu kirkossa, 

Herättäjän pyhä, saarna J Riipi-

nen, lit. Viljanen, kanttori Rau-

tio, Nivalan Virsikuoro joht. V 

Järviluoma. Kolehti: Herättä-

jäyhdistyksen kotimaan työlle.  

Messun jälkeen kirkkokahvit ja 

seurat seuratuvalla (J Riipinen, 

P Rautanen, 

J Mantila). Klo 11-14 Äitien-

päivälounas seurakuntakodis-

sa, tarjolla stroganoff , perunat, 

uunikala juustokastikkeessa, 

vihannekset, salaatit, juomat ja 

leivät, persikka-banaanikiisseli. 

Hinta 8 €/aikuiset, 4 €/7-15 v. ja 

alle kouluikäiset ilmaiseksi. Klo 

18.30 äitienpäiväseurat Nivalan 

ry:llä (T Linna, E Kautto).

Ti 13.5. klo 18 naisten piiri Rau-

nilla, Annalanpuhto 1 C 1.

Ke 14.5. klo 12.00 omaishoita-

jien ja hoidettavien retkipäivä 

Vinnurvan leirikeskuksessa.

Klo 18 gospelkuoron harjoituk-

set seurakuntakodissa (Rautio). 

Pe 16.5. klo 18.30 sisarkerhon 

retki Lehmilammen laavulle.

La 17.5. klo 19.30 seurat Nivalan 

ry:llä (P Mehtälä), järj. Haikaran 

ry.

Su 18.5.Pyhän Kolminaisuu-

denpäivä klo 10 sanajumalan-

palvelus kirkossa, Kaatuneitten 

muistopäivä, Jukkola,  Katajala, 

Nivala Mieslaulajat joht. J Junno. 

Kunniakäynti sankarihaudoilla, 

puhe Erkka Gummerus. Juma-

lanpalveluksen  jälkeen ruokailu 

(vapaaehtoinen maksu Yhteis-

vastuukeräykselle) ja  tilaisuus 

seurakuntakodissa, juhlapuhe 

maaherra E Siuruainen, Jukko-

la, Katajala. Klo 13 seurat  Niva-

lan ry:llä (E Tölli). Klo 14 seurat 

Korpirannan ry:llä (L Hankkila). 

Klo 18 isosten tehtävään siunaa-

minen kirkossa, Jukkola, Rautio, 

Gospelkuoro. Klo 18.30 kevät-

juhla Nivalan ry:llä (E Tölli).

Päiväkerhotyö

Syksyllä alkaviin päiväkerhoihin 

ilmoittautuminen toukokuun ai-

kana lapsityön toimistoon 

p. (08) 440 328  tai lastenohjaajil-

le kerhossa. Kerhoihin ovat ter-

vetulleita 4 – 6 vuotiaat  lapset. 

Myös tänä vuonna kerhoissa käy-

neet ilmoittautukaa kerhoryhmi-

en muodostamista varten.

Kesäkerhot

Kesäkerhoja lapsille päiväkerho-

tiloissa seuraavasti: ma 2.6, ke 

4.6, pe 6.6, ma 9.6, ke 11.6  ja pe 

13.6. Kerhoaika on klo 10-13 ja 

kerhot ovat 4 – 6 vuotiaille. Lap-

sille omat eväät  mukaan. Lapsi 

voi osallistua kerhoon yhtenä 

päivänä viikossa. Ilm. lapsityön 

toimistoon toukokuun aikana

puh.(08) 440 328.

Avoimet ovet perheille

Avoimet ovet perheille seurakun-

takodin päiväkerhotiloissa. Ter-

vetuloa leikkimään ja tapaamaan 

muita aikuisia ja lapsia. Avoi-

met ovet perheille- kokoontuu 

ti 3.6., to 5.6., ti 10.6. ja to 12.6. 

klo 10-15.

Avoimiin oviin voi tulla oman ai-

kataulun mukaisesti. Omat eväät 

mukaan, seurakunta tarjoaa kah-

vit ja mehut.

Perhekerhotyö

Perhekerhojen retki Liminkaan 

Kukka- ja eläinpuisto Escurialiin 

ma 26.5. Ilm. ja tied.

puh. 440 328.

Lasten kesäleirit

5-7 vuotiaiden leiri  18.-19.6.2008 

Vinnurvan leirikeskuksessa.  

Hinta 6 €/sisaralennus 50 %.

7-10-vuotiaiden  leiri 23.-

25.6.2008 Vinnurvan leirikes-

kuksessa. Hinta 12 €/sisaralen-

nus 50 %.

7-10-vuotiaiden leiri 2.-4.7.2008 

Vinnurvan leirikeskuksessa. Hin-

ta 12 €/sisaralennus 50 %.

11-13-vuotiaat 7.-9.7.2008 Vin-

nurvan leirikeskuksessa. Hinta 

12 €/sisaralennus 50 %.

Musiikkityö

Urkuvartti kirkossa joka kuukau-

den viimeinen perjantai klo 19.

Lämpimät kiitokset nivalalaisil-

le yrityksille ja yksityisille henki-

löille, jotka olitte tukemassa

Vapunpäivän sääveikkaus-tapah-

tuman onnistumista ja samalla 

myös lähetystyötä. Sääveikka-

uksen tuotto oli 2720 €.

Tulossa:

To 22. 5. klo 13.00 ehtoollis-

jumalanpalvelus  kirkossa ter-

veyskeskuksen, Kotikeskuksen, 

Suvantokodin, Mattilan palvelu-

talon, Niittykodin, Niva-Onnin 

ja Palvelukoti ky:n asukkaille/

potilaille, henkilökunnalle sekä 

omaishoitajille ja hoidettaville.

29. 5. Rovastikunnallinen 

mielenterveyskuntoutujien 

virkistyspäivä Haapaveden 

Hammasniemessä  

Tiedustelut ja ilmoittautuminen 

21.5. mennessä diakoniatoimis-

to p. (08) 442 144 tai 040 532 

5571.

Lähetystyö

Lähetyksen  kirpputori Kantto-

rilassa, avoinna ke ja la klo 9-13,  

saatavana varastossa olevaa il-

maista vaatetavaraa.

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 jumalanpalveluk-

sen 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 pi-

han 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:  HYPERLINK 

“mailto:nivalan.seurakunta@evl.

fi ” nivalan.seurakunta@evl.fi 

Kastettu:   

Robert Alexander Koski.

Avioliittoon 
kuulutettu:  
Tomi Johannes Sikala ja Hannele 

Marjaana Kivioja.

Teemu Sami Tapani Lehikoinen 

ja Jenni Maria Hosionaho.

Pauli Antero Jyrkkä ja Anna 

Samsonov.

Kuollut:

Hilda Esteri Seppänen s. Kela    

82 v.

Kirkolliset tapahtumat

Nivala

Työnjohtaja, diakonissa, laito-

shuoltaja, kirjanpitäjä, myynti-

neuvottelijoita, pikatukkumyyjä, 

metsuri, lehdenjakaja, CNC-ko-

neiden käyttäjä-ohjelmoija (me-

talli), CNC-koneistajia, särmääjä, 

LVI-asentaja, teollisuusputki-

asentaja, hitsaaja, tuotantotyön-

tekijä (metalli), konepuuseppä, 

leikkaaja (lasiteollisuus), kokki, 

pikaruokamyyjä, laitossiivooja.

Sievi

Äidinkielen ja kirjallisuuden leh-

torin virka, esiopettajan sijaisuus, 

luokanopettajia, tuntiopettajia, 

erityisluokanopettaja, asenta-

ja, tuotantotyöntekijä, asentaja, 

grillimyyjä.

Haapajärvi

Työnjohtaja, Äidinkielen opetta-

ja, ilmoitusmyyjä, karjanhoitaja, 

lehdenjakaja, putkiasentaja, kok-

ki-tarjoilija, automaatiohuoltaja, 

kiinteistönhoitaja.

Sunnuntai 11.5.: Palapais-

ti, perunat, lounassalaatti, 

sekahedelmäkiisseli.

Maanantai: Jauheliha-pork-

kanakastike, perunat, jäävuo-

ri-tomaatti-persikkasalaatti, 

mustaherukkakiisseli.

Tiistai: Maksapihvit, perunat, 

voisulakastike, puolukkasurvos, 

aprikoosihyytelö.

Keskiviikko: Kirjolohi-peru-

nalaatikko, punajuurisuikale, 

punaherukkakiisseli.

Torstai: Broileripyörykkä, peru-

nat, kastike, kaali-retiisi-kurpit-

sasalaatti, hedelmäkiisseli.

Perjantai: Lihakeitto, juusto, 

marjapuuro.

Lauantai. Punajuuripihvit, 

perunat, kastike, raejuusto, 

boysenmarjakiisseli.

Sunnuntai: Stroganoff , perunat, 

perunasalaatti, luumukiisseli.

Maanantai: Jauhelihakastike, 

perunat, tuoresalaatti.

Tiistai: Perunasose-kirjolohilaa-

tikko, punajuuri-omenasalaatti.

Keskiviikko: Nakkikeitto, herk-

kukurkku, leipä.

Torstai: Merimiespihvit, 

tuoresalaatti.

Perjantai: Riisi-ohrapuuro, puo-

lukka-vadelmakeitto, leikkele, 

ruispalat.

Vauvauutisia  

Nimityksiä  

Sääveikkaus tuotti
2720 euroa

1. Pariisi ja Rooma.

2. Kitaran.

3. Stalin.

4. Dynamiitti.

5. Franz Beckenbaueria.

Huhtikuu 2005 2006 2007 2008

arvo pv klo arvo pv klo arvo pv klo arvo pv klo

sademäärä/kk mm 23 4 10 11

sademäärä/v mm 23 4 15 26

ylin lämpötila Cº 14,9 27 16:31 15,9 27 16:51 20,0 16 17:06 20 30 17:03

alin lämpötila Cº -6,8 19 6:18

-

10,8 2 7:03

-

10,0 4 6:03 -7,5 15 3:02

keskilämpötila C° 2,7 3,0 2,7 2,9

jääpäivät 0 0 0 0

pakkaspäivät 23 20 23 23

ylin ilmanpaine mb 1023 1 13:08 1030 30 13:28 1023 28 17:01 1020 26 15:18

alin ilmanpaine mb 984 8 13:23 989 18 9:12 972 5 20:31 986 9 12:32

ylin tuulenpuuska m/s 11,3 5 20:01 9,8 21 18:38 14,4 5 14:41 8,7 7 9:12

lämpösumma/kk 0 51 22 10

lämpösumma/v 0 51 22 10

Vesisadepäivät: 8.(1mm); 9.(2mm);10.(4mm),11.(1mm),27.(2mm),28.(1mm)

www.kotinet.com/jamsat © Jouko Jämsä
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Ylivieskan seudun Eläinsuojelu-

yhdistys (yhdistykseen kuuluu 

Ylivieskan lisäksi, Nivala, Haapa-

vesi, Kalajoki, Alavieska ja Sievi) 

järjesti viikko sitten lauantaina 

hyväntekeväisyys Match Shown 

Eläinlääkäritalon takana olevalla 

kentällä.

Tapahtuman tuotto menee 

yhdistyksen huostaan otettujen 

tai muutoin kodittomiksi jää-

neiden kissojen ulkotarhan ra-

kentamiseen. Tarha rakennetaan 

Ylivieskaan. 

Yhdistyksellä on aktiivista res-

cue-toimintaa ja vuosittain kym-

meniä kodittomia kissoja, koiria 

ja kaneja saa sen kautta uuden 

kodin. Tälläkin hetkellä yhdis-

tyksen hoivissa on monta kivaa 

kissaa, joita voi käydä katsomassa 

kotisivuilla: www.ylivieskanseu-

dunesy.com. 

Lauantain Match Showssa 

toimi tuomareina Arto Petjala ja 

Erja Rintala. Komeassa säässä pi-

dettyyn kilpailuun osallistui yh-

teensä 59 koiraa, jotka kilpailivat 

omissa luokissaan eli pennuissa, 

mineissä ja maxeissa. 

Best In Show (näyttelyn kau-

neimmat) tulokset ovat: 1. Manta 

x-rotu om.Heidi Kääntä, 2. Ka-

ke kiinanharjakoira om.Tanja 

Ahola, 3. Ilona dalmatiankoira 

om.Tarja Morko 4. Siita beagle 

om.Markus Rintala. 

Lisäksi oli parikilpailu, johon 

osallistui 9 paria. Voittajiksi lei-

vottiin Tinka ja Luna doberman-

nit omistajana Mari Moisala. 2. 

Källi ja Sisko englanninsetterit 

om. Liisa Leppänen, 3. Hero ja 

Dali newfoundlandinkoirat om. 

Sirpa Palo ja 4. Ninni yorkshi-

renterrieri ja Jedi labradorin-

noutaja om. Miira Ohtamaa.

Seuraava yhdistyksen järjes-

tämä mätsäri on heinäkuun 

alussa, jolloin järjestetään sa-

malla epäviralliset agilitykisat, 

sekä lapsille lelukoirakilpailu.

Match Showssa 59 osallistujaa

Koirat tempaisivat kissojen hyväksi

Toinen toistaan suloisempia koiria osallistui lauantain 

tapahtumaan. Ylimpänä kuvassa kansainvälinen muotovalio 

Leevi.

Eläinlääkäritalon takana olevalla kentällä pidettyä tapahtumaa tapahtumaa saapui seuraamaan paljon myös koirattomia ihmisiä.

Harjakaiset Kalamiehenpolulla

Kiinteistö osakeyhtiö Nivalan Vuokrakodit Oy:n toimitusjohtaja Johanna Laitala ja Pohjanmaan 

YH-Rakennuttaja Oy:n edustaja Oiva Nyrhilä. (Kuvat Ritva Oja). Kalamiehenpolku 2:n rivitalot uudistuvat kauttaaltaan.

Koy Nivalan Vuokrakotien asun-

tokanta uudistuu. Viime tiistai-

na vietettiin Kalamiehenpolku 

2:n rivitalojen peruskorjauksen 

harjannostajaisia.

Rivitalot on uudistetaan si-

sältä ja päältä nykyaikaisiksi 

asunnoiksi, samoin piha-alu-

eet. Kaikissa asunnoissa on 

omat terassit ja huoneistokoh-

tainen koneellinen ilmanvaihto 

lämmöntalteenotolla.

Korjattuja asuntoja valmistuu 

nyt 27 kappaletta. Niistä yhdeksän 

on 36 neliön tupakeittiö+alkovi 

huoneistoja, yksi 33 neliön 

huone+tupakeittiö, 62 neliön 

2 huonetta, keittiön ja saunan 

asuntoja valmistuu myös 9 ja 79 

neliön kolmen huoneen, keittiön 

ja saunan asuntoja 8 kappaletta.

Asuntojen hakuaika on 

meneillään. Tarkat tiedot saa 

Vuokrakotien toimistosta. Ha-

kemuksia on jo jätetty runsaasti. 

Asunnot ja ulkopuoliset työt ovat 

valmiit ja muuttokunnossa syys-

kuun lopussa.

Toteutusorganisaatio: raken-

nuttaja Pohjanmaan YH-Raken-

nuttaja Oy, arkkitehti- ja rakenne-

suunnittelu Suunnittelutoimisto 

Hietala Oy, LVIA-suunnittelu 

Ahoplan Oy, sähkösuunnittelu 

Selkämaan suunnittelu Oy, pää-

urakka Aletel Oy, LVIA-urakka 

VTK-LVI Myynti Parkkinen Oy, 

sähköurakka Haapa-Sähkö Oy.
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Pienimmät asiakkaat kävivät tyhjentämässä Poppi-lippaitaan. Koivunlehti -teema näkyi myös kahvitarjoilussa.

Lanteet keinuivat, helmat heilui-

vat ja huivit liehuivat itämaisen 

tanssin iltapäivässä Nuorisoseu-

ran talolla, kun intohimoiset,  

itämaiseen tanssiin hurahtaneet 

tanssijat esiintyivät. Ohjelma 

koostui soolo- ja ryhmätans-

seista, huivi- ja milaya -tansseis-

ta. Koreografi at ja esiintymis-

asut olivat Eija Kivelän käsialaa. 

Lainakoreografi a ainoastaan 

Gipsy-tanssissa.

Nivalaan itämainen tanssi 

rantautui reilu kymmenen vuot-

ta sitten, jolloin kansalaisopis-

ton ryhmät täyttyivät nopeasti, 

mutta aika nopeasti alkuinnos-

tus laantui ja jäljelle ovat jääneet 

kaikkein innokkaimmat ja sit-

keimmät treenaajat. Nykyisel-

lään Jokilatvan opiston itämaisen 

tanssin jatkoryhmässä on  kuusi 

tanssijaa, tanssinopettajana Ei-

ja Kivelä Haapajärveltä. Ryhmä 

on ollut Eijan kannustavassa ja 

innostavassa ohjauksessa lähes 

seitsemän vuotta.

Tanssi on 
terveysliikuntaa
Itämainen tanssi ei ole helpoim-

pia tansseja. Se vaatii pitkäjänteis-

tä ja sitkeää harjoittelua vuodesta 

toiseen, mutta se myös palkitsee. 

Tanssi on todellista terveysliikun-

taa, sillä säännöllinen harjoittelu 

vahvistaa sekä lantionpohjan et-

tä selän lihaksia, parantaa selkä-

rangan liikkuvuutta ja palauttaa 

luonnollisen hyvän ryhdin.

Itämainen tanssi sopii kai-

ken ikäisille ja kokoisille, myös 

miehille. Napatanssi-nimitys saa 

tosi intohimoiset tanssijat pihi-

semään kiukusta, tanssia hal-

ventavan sävyn vuoksi. Parempi 

siis on puhua itämaisesta tans-

sista. Vatsan paljastaminen ei ole 

tanssissa tärkeää, vaan liikkeiden 

esittäminen. 

Ritva Oja

Seitsemän ruusun tanssia

Nivalan Järvikylän Osuuspankis-

sa vietettiin viime viikolla Koi-

vunlehtiviikkoa. Kyseinen viikko 

on valtakunnallisesti perinteinen 

ja sitä vietetään aina silloin, kun 

koivuihin alkaa tulla lehdet.

Toinen juhlan syy on se, että 

paikallisosuuspankit on valittu jo 

seitsemättä kertaa peräkkäin par-

haaksi asiakaspalvelupankiksi.

Juhlapäivänä oli kahvitarjoilu 

sekä keskustassa että Aittoperäl-

lä. Molemmissa konttoreissa kävi 

asiakkaita runsaasti.

Valtakunnallisesti paikallis-

osuuspankeilla oli hyvä alku-

vuosi. Myös Nivalan Järviky-

län Osuuspankki on edelleen 

kasvanut.

- Tulos on tänä vuonna pa-

rempi kuin viime vuonna, aina-

kin alkuvuosi näyttää siltä, kertoo 

toimitusjohtaja Eija Rajaniemi.

Järvikylän Osuuspankissa Koivunlehtiviikko

Sirpa Heiskan huivitanssissa leiskuivat   ”Arabialaiset liekit”.

Milaya, musta iso huivi on alkujaan päällysvaate, 

tanssiesityksessä paljetein koristeltuna sitä käytetään 

aleksandrialaistanssissa ja toisinaan baladissa. Pirjo ja Ritva 

tanssivat Mustafalle.

Opettaja ja oppilaat. Vasemmalta Maritta, Enni, Krista, Ritva, Eija, Pirjo ja Sirpa.
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Lapset toivat Nivalan Viikkoon 

runsaasti äitienpäivä-piirustuk-

sia, mistä kaikille kauniit kii-

tokset. Aivan kaikki eivät mah-

du lehteen julkaistavaksi, mutta 

olemme laittaneet ne toimiston 

näyteikkunaan, mistä kaikki voi-

vat käydä niitä ihailemassa.

Alkuun piirustuksia oli tarkoi-

tus pitää ikkunassa äitienpäivän 

iltaan asti, mutta ne ovat niin 

hienoja, että toimitus on päättä-

nyt jatkaa ikkunanäyttelyä vie-

lä viikon eteenpäin, jotta kaik-

ki ehtivät käydä tutustumassa 

näyttelyyn.

Kaikkien piirustuksen lähettä-

neiden tai tuoneiden kesken ar-

voimme kymmen yllätyspalkin-

toa. Palkintopussi sisältää mm. 

Mauri Kunnas -sarjan piirustus- 

ja kirjoitusvälineitä. 

Arpaonni suosi tällä kertaa 

seuraavia: Ville Jyrinki, Hei-

ni Uusivirta, Nea Hosio, Aada 

(Pirttirannan päiväkoti), Emmi 

Viitala, Juho Pihlajamaa, Niina 

Jylhä-Ollila, Elmeri (Pirttiran-

nan päiväkoti), Jessa Sornikos-

ki ja Petra Laakkonen. Palkin-

not voi noutaa Nivalan Viikon 

toimituksesta.

Kiitos lapsille piirustuksista!
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On mukava äiti mulla

pehmeä kuin pulla.

Aamulla minut herättää

korvaan höpöttää

pue, syö puuroa,

elä näyttele kuuroa.

Hyvää koulupäivää toivottaa

itse töihin kiiruhtaa

Helena Visuri
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Viides vaelluksemme sai uut-

ta ilmettä.  Kohteena oli Kevon 

luonnonsuojelualue ja Ylä-Lapin 

karu, koskematon luonto.

Ensi kertaa mukaan lähti-

vät Mattilan Olavi Nivalasta ja  

Jaakolan Olli Oulusta.  Porukan 

koko oli jälleen kahdeksan mies-

tä: edellisten lisäksi Heino, Urho, 

Oiva, Martti, Sauli ja Kalle.  Myö-

hemmässä vaiheessa kävi ilmi, et-

tei ollut järkevääkään kasvattaa 

joukkoa kovin suureksi huollon 

ja majoitusjärjestelyjen vuok-

si.  Tälle matkalle otimme myös 

teltat ensikertaa mukaan, koska 

ennakolta tiesimme reitin huo-

nohkot majoitusmahdollisuudet 

kämpissä.

Tarvikeluettelo 
ensikertalaisille
Urho antoi ensikertalaisille luet-

telon tarvittavista varusteista;

Porukan yhteiset: keitin, kaa-

su, keittovälineet, muonat, tuli-

tikut, juomat jauheina, kartat, 

pelikortit, pelipöytäkirja.

Henkilökohtaiset: teltta (2-3 

hengen), ruokailuvälineet, puuk-

ko, rinkka (+superlonvahvikkeet 

viilekkeille), makuupussi ja alus-

ta, kompassi, ensiaputarvikkeet 

(idealside, laastaria, aspiriinia), 

sadevarusteet, kumisaappaat, 

lenkkarit, sukkasiinit, sukkia, 

alusvaatekerta, lämpöpuku (yök-

si), pyyhe, nenäliinoja, saippua, 

partavehkeet, taskulamppu, tas-

kumatti, sääskimyrkky, kalastus-

välineet, kamera, fi lmit, käsineet, 

villapaita, neula ja lankaa, ham-

masharja, pala muovikelmua 

(jätesäkki).

Ohjeeksi annettiin, että kan-

nattaa tehdä pieniä pakkauksia 

muovipusseihin, jotka sitten si-

joitellaan rinkkaan.  Rinkan veto-

ketjut eivät nimittäin välttämättä 

pidä vettä.  Vain tarpeellinen mu-

kaan, sillä kantamuksen paino 

nousee helposti liian raskaaksi.  

Näilläkin eväillä painoa tuli n. 17 

kiloa.  Kun sitten yhteiset muonat 

jaettiin porukan rinkkoihin, oli 

rinkkapainot vaelluksen alussa 

n. 20 kiloa.

Matkan aloitimme Nivalasta 

heinäkuun 6. päivänä 1975 tasan 

kello 12.  Matkaa tehtiin kolmel-

la henkilöautolla. Pohjoista kohti 

ajellessamme aurinko paistoi ko-

ko ajan.  Lopputaival ajeltiin vas-

ten aurinkoa, joten kuskeilla oli 

hankalaa.  Utsjoen Kenespahdan 

leirintäalueelle saavuimme kello 

yhdeltä yöllä.  Parkkeerattuam-

me ja varusteet vaihdettuamme 

lähdimme maastoon kohti tun-

tematonta.  Ensikertalaisia pidet-

tiin tälläkin kertaa jännityksessä.  

Emme arvanneet, että lähdemme 

välittömästi tunturiin.

Kevon kanjonia kohti

Vaellusretkemme suuntautui 

tällä kertaa luonnonsuojelualu-

eelle. Oli kuljettava merkittyä 

reittiä, majoitus- ja tulenteko-

paikat olivat niinikään merkit-

tyjä.  Muualle ei saanut nuotiota 

laittaa.  Noin 15 kilometrin pa-

tikoinnin jälkeen puoli neljältä 

aamulla laitoimme ensi kertaa 

teltat pystyyn.  

Yö oli viileänpuoleinen telt-

tailua ajatellen, lämpötila vain 

kolmisen astetta plussan puolel-

la.  Nautitun kahvin ja voileipi-

en jälkeen kuitenkin uni voitti. 

Kymmeneltä noustiin aamupa-

lalle: kahvit ja kanakeitto. Yhden-

toista maissa lähdettiin taipaleel-

le pilvipoutaisessa, kohtuullisen 

tuulisessa säässä.

Kevon kanjoni oli jylhää mai-

semaa.  Polku vuoroin nousi kan-

jonin rinnettä, vuoroin jälleen 

laski. Ylätasangolla oli raittiin 

pohjoistuulen johdosta liiankin 

vilpoisaa, eikä kunnon kävely-

vauhtikaan oikein lämmittänyt.  

Luonto vihersi kanjonin rinteil-

lä ja laaksossa.  Muutama vuosi 

aikaisemmin oli tunturimitta-

ri tuhonnut tasangolla seudun 

kaikki koivikot.  Pystyssä oli vain 

lahonneita rungontynkiä.  Kan-

jonissa virtaava Kevojoki ylitet-

tiin useita kertoja, ylitykset olivat 

helppoja.  

Sopiva leiripaikka löytyi 24 

kilometrin vaelluksen jälkeen.  

Panimme teltat pystyyn, sillä 

tällä Kevon kanjonin osuudella 

ei ollut lainkaan autiotupia - yk-

si turvekammi osui reitin varrel-

le.  Kanjonissa tapasimme myös 

luonnonsuojeluvalvojan.  Hän 

esitteli meille luonnonsuojelu-

periaatteita ja korosti ohjeiden 

noudattamista.

Normaalit ilta-askareet ja pie-

net ”Oivan oivalliset” ensimmäi-

sen varsinaisen retkipäivän kun-

niaksi.  Yö oli edelleen viileähkö, 

mutta kuitenkin edellistä parem-

pi.  Huumorikin pääsi kukkimaan 

telttakunnissa.  Majoituimme 

kolmessa kevyessä harjateltassa.  

Herätys oli seuraavana aamuna 

tavanomaiseen aikaan eli kello 

kuudelta.  Matka pääsi jälleen 

vauhtiin kahdeksalta.

Njaugoaivi – 
Aihtetsjohka - Kuivi
Pilvipoudasta ja pohjoistuules-

ta huolimatta vaeltaminen tun-

tui mielekkäältä hyvän maaston 

ansiosta.  Sääskistä eikä mäkäräi-

sistä ollut tietoakaan.

  Noin 30 kilometrin mars-

sin jälkeen vietimme päivälevon 

jylhän putouksen kuohuntaa ja 

jylinää ihaillen.  Tämän jälkeen 

poikkesimmekin merkityltä po-

lulta luonnonsuojelualueen ul-

kopuolelle ja saavuimme Njau-

goaivin tunturituvalle.  Tupa oli 

autiolla paikalla.  Majoitus oli 

jo miellyttävämpi, kuin teltassa 

asuminen.  Kunnon ruokavesi oli 

vain kaukaa haettava.  Kiusan-

peluukin alkoi luistaa entiseen 

malliin, teltassa oli ollut hiukan 

ahtaanpuoleista korttiporukal-

la.  Oivan Oivalliset täydensivät 

tunnelmaa.

Illan irrottelun johdosta oli 

seuraavan aamun herätys vasta 

kello seitsemältä.  Aamutoimien 

jälkeen suuntasimme matkamme 

Aihtetsjohkatunturin juurelle.  

Aivan tunturin laella emme käy-

neet.  Matkatessamme kohtasim-

me luonnonilmiön, palsasuon.  

Palsasuo ei koskaan sula edes 

keskikesälläkään.  Harvahkojen 

mätäskeitaiden välillä oli avoin 

mutasuo. Sulaa oli vain 20 - 30 

senttiä ja alla ikuinen umpijää.  

Suon ylitettyämme tulimme 

lappalaisten turvekammille, jos-

sa pidimme lepotauon.  Poik-

kesimme seudun korkeimmalle 

paikalle, Kuivitunturille, jonka 

huippu on 641 metrin korkeu-

della merenpinnasta.  Huipulla 

kivet kekoon, nimet vihkoon ja 

matka jatkui.

Jatkoa seuraa

Olli Jaakola
olli.jaakola@pp.inet.fi 

   Jylhä putous Kevon kanjonissa.Kuivin kämpällä Sauli, Oiva, Olavi, Kalle, Heino, Urho ja Olli.

Lapin lumoissa HUOMSKUE

Utsjoki – Kevo 1975

Kartta vaellusreitistä
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Sirkkuset piirsivät äidille
Peltopuiston päiväkodin Sirkkuset viimeistelemässä äitienpäiväkorttejaan. Tytöt ovat jo saaneet korttinsa valmiiksi. Kuva: Ritva Oja.

Tilastotietoa Nivalan seu-

rakunnan viime vuoden 

toimintakertomuksesta.

Päiväjumalanpalveluksia järjes-

tettiin 63 kertaa, osallistujia

11 008. Muita jumalanpalveluksia 

(perhejp, kyläjp, iltajp) 37 kertaa, 

osallistujia 8089 eli yhteensä  mo-

lemmissa 19 097 henkilöä, mis-

sä on kasvua edelliseen vuoteen 

n .1400 henkeä. Messuun osal-

listui keskimäärin n. 216 hlöä/

kerta, sanajumalanpalveluksiin 

125/kerta.

Ehtoollista vietettiin 40 kertaa, 

osallistujia 5610.

Ehtoollisella kävijöiden määrä 

lisääntyi n. 500 hengellä, vaikka 

ehtoollisten viettojen määrä on 

vähentynyt.

Kasteita 162, joissa osallistujia 

3240.

Avioliittoon vihkimisiä 38.

Musiikkitilaisuuksia järjestettiin 

55, joissa osallistujia 5777 hen-

keä. Kuorot esiintyivät 72 kertaa, 

kuorolaisia on 180.

Päiväkerhoryhmiä oli 27, joissa 

lapsia 316, erityistilaisuuksia 20, 

joissa osallistujia 922.

Kesäkerhoissa oli 65 osallistujaa, 

avoimissa ovissa kävi

67 lasta ja 29 aikuista.

Pyhäkouluryhmiä oli 13, joissa 

313 osallistujaa.

Perhekerhot kokoontuivat 64 

kertaa, niissä yhteensä osallistu-

jia 1524.

Varhaisnuorisotyön kerhoryh-

miä oli 17, joissa osallistujia

343.

Rippikoulun kävi 151 nuorta, eli 

lähes 100% koko ikäluokasta.

Diakoniatyössä oli 696 asiakas-

kontaktia, vastaanotolla tai ko-

deissa. Taloudellista avustusta 

sai 388 henkilöä.

Säännöllisesti kokoontuvia ryh-

miä oli 9.

Diakoniatyön tukena on 24 dia-

koniatoimikuntaa, ystäväpalve-

luryhmä, Nivala-äänilehden lu-

kijat, Nivalan Rotaryt ja joukko 

vapaaehtoisia seurakuntalaisia, 

yhteensä . 255 henkeä.

Lähetystyön kannatusvastuu on 

yhteensä 41.542, josta budjetti-

varojen osuus 20. 365 ja vapaa-

ehtoistyöllä kerättiin

21.177€, näin lähetysvastuu täyt-

tyi. Lähetyspiireistä toimi päivä-

pakanat ja lestadiolainen lähe-

tysyhkdistyksen piiri. Erilaisia 

lähetykseen liittyviä tapahtumia 

oli vuoden aikana n. 30. Lähetyk-

sen tapahtumiin osallistui vuo-

den aikana

n.2000 henkilöä, n. 100 henkilöä 

tuki talkoin ja lahjoituksen lähe-

tyksen asiaa.

Kirkosta erosi 57

Kirkon jäsen määrä oli vuoden 

2007 lopussa 10 350

Lapsia kastettiin 162 (2006, 

161)

Haudattiin 103 (96)

Kirkkoon liittyi 18

Kirkosta erosi 57

Seurakunnasta muutti pois 319

Seurakuntaan muutti 280

Toimintakertomuksen kertomaa
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Lukijat voivat lähettää 

mielipiteitään ja havaintojaan 

tekstiviestillä. Puhelinnumero 

on 044-945 3763.

Viestit edustavat lähettäjän nä-

kemyksiä - eivät lehden. 

Kalajoella osataankin ajatel-

la tulevien sukupolvien hyvin-

vointia ja elinmahdollisuuksia, 

tästä hyvänä esim. liittyminen 

Himankaan.

Yhden puolueen talkoolupaus on 

totta. Ainoa puolue, joka lupauk-

sen mukaisesti osallistuu kevät-

siivoustalkoisiin kylällä. Tämä 

on näyttö selkeistä lupauksista 

ja todellinen teko. T: tästä lähti-

en Toivo.

Hituran rekkakuskit osaa kun-

nioittaa hevosta liikenteessä, 

asiasta olen sinne soittanutkin 

ja kiittänyt. Nyt kun on taas ke-

sä tulollaan, moottoripyöräilijät 

voisivat tarkistaa ajonopeutensa, 

mukava kun tullaan 60 alueella 

hevosta vastaan 140. 

Tiet ja jalkakäytävät ihanan siis-

tejä... mutta vain hetken, kohta 

koirankakkoja täynnä. Miksi 

muuten rakkeja talutetaan va-

senta puolta, oisiko syytä kerrata 

liikennesääntöjäkin?

Mitä sitte jos ei ollut veteraani-

päivänä lippua yksityisillä kun ei 

etes kaupungintalollakaan, vap-

puna kyllä oli liput.

Maksetaanko me nyt Ylivieskaan 

huippua palo- ja ambulanssiase-

maa samaan aikaan kun omat 

miehet asustelee parakeissa???

Hevosella kulkija, pitääkö rekan 

pysähtyä jotta heppa ei säikäh-

dä, hei haloo, mene sillä hevo-

sella metsäautotielle, ei ne kuulu 

isoille teille.

Nyt kun kesä lähestyy ja grilli-

kausi ja bilettäminen yleistyy, 

otettaisiin naapurit huomioon. 

Ei metelöidä yöaikaan, poppi-

konneet pienemmälle. Eikä pul-

loja tielle.

Tämän vuoden lopussa 67 kuntaa 

lakkaa olemasta ja tekee liitok-

sen. Nivala jälkijunassa ja val-

tionapu pienenee vuosi vuodelta. 

Äkkiä Ylivieskan kanssa hynttyyt 

yhteen, sillä niin siinä tulee joka 

tapauksessa käymään. Nykyinen 

valtuusto ehtii vielä kun panee 

töpinäksi, pahempi pakkorako-

sessa se tehdä.

Nivalan kaupungin pyörätiet ovat 

huonossa kunnossa, täynnä rou-

tavaurioita ja koloja, oikein saa 

pelätä töksähtää kunnolla. Siinä 

menee vanne ja paulaus nurin t. 

pyöräilijä.

Mitä lentokentän montun vedelle 

on tapahtunut? Ruutanoita löy-

tyi kuolleena. Vesi haisi ja maistu 

oudolle. Tv. Sammakkomies.

Eikö ole itsestään selvää, että jos 

koirasi puree ihmistä, on koi-

ran aika siirtyä portin toiselle 

puolelle. Nim. Koiran, ei pedon 

omistaja.

Krapulaan kannattaa ottaa olut-

ta... T. rapula-reijo.

Milloinkas Nivalan Lidlissä on 

ne avajaiset? Sais ruokansa hal-

vemmalla... Vai onko kyse vain 

tonttikeinottelusta?

Johan se #@*=½§$":tti, ku ei joil-

lekki mene sinne kaaliin, et kun 

joku kierrätyspönttö on full, ei 

laiteta siihen viereen, poliisit pi-

täkää silmällä astioiden seutua 

ja jos ilmenee tällainen idiootti 

niin eiku rikesakko roskaamises-

ta. Nimimerkki V.

Mix tärkeimmät ministerit valeh-

telee. T. Exkepu.

Lidlin tontti on kaavoitettu asuin-

kerrostalolle. Jos rakennuslupa 

myönnetään liikerakennukselle, 

tulemme valittamaan.

Hyvä ku saajaan Litti niva-

laan ja halpaa, hyvää, terveel-

listä eurooppalaista ruokaa! T. 

Duunari.

Kyllä nuo Siljamaan Puutar-

han orvokit ja kaikki kesäkukat 

ovat juurevia ja komeita. Tai-

taa olla taito hyppysissä. Nim. 

Järvikylänen.

Mä tex "Mihin Suomea viedään". 

Ministereillä saa olla yksityis-

elämää, mutta veronmaksajien 

rahoilla eli valtion puhelimil 

näitä asioita ei saa hoidella! Ei-

kä ennenkaikkea saa valehdella. 

Esim. Et tavattiin kirjatossa eikä 

nettichatis! Kuten sönkkö yllytti 

Ruususta! Ja Kanerva. Huh huh... 

T. Ruusunen.

Kuka on vastuussa nivalan teiden 

kauhiasta kunnosta? Hakekaa 

kaupungilta korvausta ku autot 

hajoaa.

Harmaan auton kuski, jonka auto 

oli lähes tyhjän K-Kaupan pihas-

sa keskiviikkona ennen ilta ka-

heksaa oli minun oranssin mic-

ran vieressä. Olit kerenny lähtä 

ku tulin kaupasta. Ota yhteyttä 

040 910 7347.

Natosta huutamisesta tehtävä 

loppu! Lopettakaa jo päättäjät 

Nato-sana. Nato ei enää missään 

vaalissa päde, vaan Suomen tiet 

ja rautatiet kuntoon, ettei tartte 

pienituloisten eläkeläisten tie-

maksuja maksaa. Eduskunta 

Natoon!

Viestien lähettäjän täytyy olla 

toimituksen tiedossa. Esimerkik-

si kaikista prepaid-liittymistä lä-

hetetyistä tekstiviesteistä lähettäjä 

ei selviä. Lähettäjän tiedot pysy-

vät salaisina. Palstalla ei julkaista 

yksityisille ihmisille, ammatti- ja 

uskontokunnille, yrityksille ja 

yritysten työntekijöille kohdistu-

via moitteita. Palautteet kannat-

taa jättää suoraan. Kielenkäytön 

täytyy olla asiallista.

Toimitus

Vappupäivän viihtyisä kuorojen konsertti oli menestys. Kaikki kuorot esiintyivät lopuksi yhdessä.

Kaupungintalon piha-alue on oivallinen kokoontumispaikka.

Yleisöä saapui vapputapahtumaan runsaasti.

Kaunis vappusää houkutteli golf-kentälle runsaasti pelaajia. Kaukaisimmat saapuivat Rovaniemeltä 

saakka, sillä pohjoisen kentät eivät ole vielä auki. Kuva: Ilona Vuolteenaho.

Nivalan Puhallinorkesterin, Fermaatti-kuoron ja Kalajoen Soittajien upea yhteiskonsertti pidettiin 

vappuiltana. Yleisöä oli täysi salillinen. Kuvassa orkesterit ja kuoro yhdessä.

Vapun kuvia

Huminaa metsän nyt kuulen,

pihalla keinussani.

Hymyyn se saanut jo huulen,

täällä mun maailmani.

Kevät niin ihanaa aikaa,

luonto kun heräämään käy.

Rintoihin tuo lemmentaikaa,

usein jo käynyt on näin.

Lintuset palaa taas tänne,

konsertit pihoilla soi.

Mikä lie on ystävänne,

kiistellä siitä ei voi.

Vihertään käy pihapiiri,

lintuset jo pesällä.

Konsertit niin kaukaa kiirii,

näin aina alkukesällä.

Ilma nyt kuin lehmänhenki,

kretonki jo hulmuaa.

Vauhtia tuo monen kenkiin,

ihailla kai sitä saa.

Hiirenkorvat myös pihapuihin,

vapun lämpöaalto toi.

Simat silloin katos suihin,

kertoa sen teille voin.

Kevätkiireet voi kohta alkaa,

vielä kuin kusisukassa.

Moni jää hyppiin tasajalkaa,

jos pelihousut hukassa.

Keväästä nyt nauttikaamme,

vuodessa se kerran.

Ilot, murheet toki jaamme,

muu kaikki haltuun herran.

Aatos

Kevään kohinaa

Tekstarit  



13

Vuonna 1940 piispainkoko-

us esitti suru- ja muistojuma-

lanpalvelusten pitämistä juuri 

päättyneen sodan sankarivaina-

jien muistoksi kaikissa kirkoissa. 

Ylipäällikkö marsalkka Manner-

heim määräsikin  armeijan lip-

pujuhlan tilalla samana vuonna 

toukokuussa viettäväksi uskon-

nollista muistopäivää, jolla kun-

nioitetaan sekä 1918 että 1939 

– 1940 sodissa henkensä menet-

täneiden muistoa.

Käskyn tarkoituksena oli vai-

najien muiston kunnioittamisen 

ohella edistää kansallista sopua 

ja yksimielisyyttä. Siitä syntyi 

perinne, jota kansamme haluaa 

edelleen jatkaa. Muistopäivän 

viettoon on alusta alkaen kuu-

lunut valtakunnallinen pääjuhla 

sekä paikallisia tilaisuuksia ju-

malanpalveluksineen ja sanka-

rihaudoilla käynteineen. Silloin 

on myös yleinen liputuspäivä. 

Vuoteen 1994 pidettiin lippu 

osan päivää puolitangossa. 

 Nivalassa sunnuntaina 18.5. 

jumalanpalveluksen jälkeen san-

karihaudalla puheen pitää Erk-

ko Gummerus. Juhlapuhujana 

seurakuntakodissa on maaherra 

Eino Siuruainen, joka on itsekin 

sotaorpo. Kaatuneitten Omaisten 

Liitto on myöntänyt ansiomerk-

kejä, jotka tulee jakamaan juh-

lassa KOL:n aluesihteeri Toini 

Remes. Tilaisuuksissa esiinty-

vät mm Nivalan mieslaulajat ja 

kanteleyhtye. Järjestäjinä ovat 

Nivalan Kaatuneitten Omaiset ja 

seurakunta.  Juhlaan ovat kaikki 

tervetulleita.

Nivalan kokoomus piti sääntö-

määräisen kevätkokouksensa en-

teellisesti Nivalan Nuorisoseseu-

ralla keskiviikkoiltana 7.5.08. 

Alustajana ollut Pohjois-

Pohjanmaan kokoomusnuor-

ten poliittinen sihteeri Sanna 

Räsänen ei tullut turhaan Ou-

lusta kertomaan piirin nuorten 

toiminnasta.

Pitkän hiljaiselon jälkeen 

päättivät mukana olleet nuoret 

käynnistää Kokoomusnuorten 

toiminnan Nivalassa. Kesän aika-

na saadaankin nuorten yhdistys 

rekisteriin. Kaikki halukkaat ovat 

tervetulleita varsinaiseen perus-

tamiskokoukseen. Ajan tasalla 

olevaa tietoa saat yhdistyksen 

kotisivuilta jotka löytyvät vielä 

toistaiseksi vain kokoomuksen 

valtakunnallisen kotisivun alta.

Kevätkokouksessa käsiteltiin 

yhdistyksen sääntömääräiset 

asiat. 

Valtuustoryhmän puheenvuo-

rossa käsiteltiin menneen kauden 

tärkeimmät tapahtumat. Vuosi 

oli kunnan historian kannalta 

merkittävä niin onnistuneiden 

kuin epäonnistuneiden raken-

neuudistuksien kannalta. 

Muissa asioissa todettiin,  et-

tä Toivotalkoot pidettiin räntäsa-

teessa Nivala-seuran järjestämän 

kevätsiivouskökän merkeissä. 

Nyt onkin hyvä uusien valtuu-

tettujen aloittaa valtuustokausi 

kun yhdistyksen iskuryhmä hoiti 

kaupungintalon ympäristön sii-

vouksen vanhasta kuonasta. 

Vaalityön etenemisestä kes-

kusteltiin ja tilanne nähtiin va-

loisana, kannatus on hyvä ja eh-

dokasasettelu etenee mukavasti. 

Juhani Pihlajamaa pj.
Nivalan kokoomus ry.

Ilmoittautuminen alkoi tuntia ennen starttia. Tässä ilmoittautumassa Teppo Polvi.

Juoksijat lähdössä matkaan

Vapun jälkeisenä lauantaina ollut 

Pidisjärvi-Piikki -tapahtuma ke-

räsi perinteiseen tapaan runsaan 

osanottajajoukon mukavaan ti-

laisuuteen. Kesäisen lämpimässä 

säässä lähdettiin Ari Ohtamaan 

vetämän alkulämmittelyn jälkeen 

liikkeelle.

Useimmat osanottajat kier-

sivät järven, eli 21 kilometrin 

lenkin. Kesän ensimmäisissä 

juoksutapahtumissa on hyvä 

testata juoksukuntoaan. Liikun-

tatapahtumassa oli myös kunto-

sarjat, joten jokainen saattoi liik-

kua omaan tahtiinsa. Lyhyempi 

reitti oli 8 kilometrin mittainen 

Savulan lenkki. Matkan jälkeen 

oli mahdollisuus suorittaa loppu-

verryttely uimahalli Uikossa.

Yltiöäitiydestä on tullut yleinen 

lapsiperheiden ongelma. Yltiö-

äidit pyrkivät pitämään kaikki 

kodin langat käsissään, mutta 

tekevät sen oman jaksamisen-

sa kustannuksella. Uusimmassa 

Meidän Perhe –lehdessä asian-

tuntijat paljastavat yltiöäitiyden 

tunnusmerkit.

Kodista on tullut yltiöäidin 

reviiri, jossa äiti pyrkii täydel-

lisyyteen ja suorittaa vanhem-

muutta. Vain äiti tietää, miten 

arki saadaan rullaamaan tai ai-

nakin miten arjen pitäisi sujua. 

Samaan aikaan mielessä vaihte-

levat väsymys, pettymys ja tunne 

siitä, että on yksin vastuussa kai-

kesta. Yltiöäiti panostaa kaiken 

energiansa äitiyteen ja kotiin tai 

äitiyteen ja ansiotyöhönsä. Uu-

punut yltiöäiti onkin perhetera-

peuteille nykyään tuttu asiakas.

Väestöliiton perheverkon 

asiantuntijalääkäri, lastenpsy-

kiatri Raisa Cacciatore kertoo 

Meidän Perhe -lehdessä yltiöäi-

tiyden juontuvan suurelta osin 

vanhemmuuteen ladatuista 

vaatimuksista. ”Monet ajattele-

vat, että vanhemmuus on luopu-

mista nautinnosta, vapaudesta 

ja elämästä. Jos panostaa kai-

ken energiansa yltiöäitiyteen, ei 

jaksa pitää huolta itsestään eikä 

parisuhteestaan.” 

 Cacciatore perääkin perheen 

synnyttämään iloon ja nautin-

toon keskittymistä suoritamisen 

sijaan.

- Parasta vanhemmuutta on 

se, että hoivaa itseään ja omaa 

tasapainoaan eikä pistä kaikkia 

paukkuja vanhemmuuteen, hän 

toteaa.

Mannerheimin lastensuojelu-

liiton pääsihteeri, psykoterapeut-

ti ja tutkija Mirja Kalland näkee 

yltiöäitiyden nousun taustalla 

lisääntyneen tietoisuuden siitä, 

miten vanhemmat voivat vai-

kuttaa lapsen kehitykseen.

- Parisuhteen kunnossa pi-

täminen on kuitenkin kaikkein 

suojaavin tekijä lapsen kehityksen 

kannalta, Kalland muistuttaa.

Kun äidistä tulee 
isäpoliisi
Miehillä on monenlaisia tapoja 

reagoida yltiöäitiyteen. Mies saat-

taa taistella tilastaan vanhempana 

kyynärpäätekniikalla, heittäytyä 

perheen vanhimmaksi lapsek-

si, alistua tilanteeseen ja aset-

tua perheen ulkojäsenen rooliin 

työpaikaltaan käsin - tai ryhtyä 

yltiöisäksi. Väestöliiton perhe-

neuvonnassa kuullaan usein, mi-

ten yhdessäolo perheenä koetaan 

vaikeaksi. Niin äidit kuin isätkin 

toteavat, kuinka lasten kanssa on 

helpompi olla ilman toisen van-

hemman läsnäoloa. 

Cacciatore alleviivaa, että 

äidin on varottava isäpoliisina 

Useimmat kiersivät järven
Pidisjärvi-Piikissä

Sunnuntaina 18.5. vietetään
sodissamme kaatuneitten muistopäivää

Nivalan Kokoomus ry:n
kevätkokous

Äitienpäivänä hyvä muistaa:

Yltiöäiti uupuu ennen maaliviivaa
toimimista.

- Äiti ei voi opettaa miehelle, 

miten ollaan isä. Naisen pitää 

luottaa siihen, että mies on itse 

vastuussa omasta isyydestään, 

hän tähdentää. 

Mirja Kalland muistuttaa, et-

tä myös isyydessä on tapahtunut 

sukupolven vaihdos eivätkä isät 

enää suostu olemaan poissaole-

via isiä.

- Äidin täytyy oppia sietämään 

sitä, että miehen tapa tehdä asioi-

ta on erilainen.



14

Parhaat palvelut  

EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ
TÄLLÄ SIVULLA

Ilmoitus Nivalan Viikon Parhaat 
palvelut -palstalla

maksaa vain 5,50 €/viikko + alv!

Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

NIVALAN VESAISET

LINTURETKI

Erkkisjärven rantaan 7-12 vuotiaille. La. 17.5. Kokoontuminen Erk-

kilän koululle klo 12.00. Kiikarit mukaan. Makkaran paistoa. Retken 

johtaa Juhani Pitkänen.

Ilm. viim. 15.5. Marita Kumpula 0400-926 511.
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Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

SÄHKÖURUT Technics jalkiolla. 
Hyvät. Hp. 500 euroa. M. pol-
kupyörä h. 20 euroa. P. 040-833 
3794.

TOYOTA Hiace -94 matkailuauto 
1+9 henk. Ajettu 390 tkm, pie-
nellä verolla. Hp. 6600 euroa. P.
 044-351 4243.

TOYOTA Carina vm-92, eritt. siis-
ti, 2-renk., kesärenk. uudet alu-
vant., lisävalot, CD-soitin ym. P. 
040-526 3789.

Tarpeettomana muun muassa 
HÖYRYRÄSSI, miesten polku-
pyörä, lehtipuhallin, moottori-
saha, pensasleikkuri, rimmeri, 
parisänky ynnä muuta KÄYT-
TÖTAVARAA. Lähemmin puh. 
(08) 443 120.

POTKUPYÖRÄ, uutta vastaava. 
Edullisesti. Puh. 040-540 2519.

ASUNTOVAUNU Hobby 440, 
-99, s-teltta, r.patja vuode, 
kasetti-WC, Siisti! 9500 eur. 
P.0403010256.

Uusi RIVITALO-OSAKE 2 h+k.
sauna  50m2, kaukolämpö, 
lattialämmitys. Takapiha ete-
lään, rajoittuu puistoon. Puh. 
0400208252.

Huollettu X-Treme PYÖRÄ, pun., 
7-vaiht. Yhdellä lapsella ollut, 
sopii 10-15 vuotiaalle. Hinta 65 
euroa. Puh. 040-8419213.

Myydään traktorin PARIPYÖRÄT 
hyvillä renkailla koko 18.4R38. 
Puh. 0500-121179.

Punainen SKOOTTERI Keeway 
Hurricane vm. -05. Sis. kypärä-
boxin, kaukokäynnistimen, va-
rashälyttimen, suojapeitteen,  
on rekisterissä. Ajettu vain 1000 
km. Huollettu, kuin uusi. Hinta 
690,00 eur. Puh. 040-541 4298.

MP-AJOPUKU, takki XL, housut 
XXL. Hp. 330 euroa. Pyykinpesu-
kone hp. 170 euroa. P. 044-328 
0443.

Nätti tyttöjen Tunturi Friidu 3-
vaihteinen, 24" POLKUPYÖRÄ, 
hinta 100 eur ja sadepäivien 
varalle Nopsa kuntopyörä, hin-
ta 30 eur. 

Uutta vastaava sijauspatja pari-
sänkyyn, hinta 50 eur. Puh. 0400 
389044.

Whirlpool SÄILIÖPAKASTIN 103 
litraa. Hyväkuntoinen.Puhelin 
08-441379.

MERSU C 180 bensa sedan, vä-
ri viininpun. metalli. Vm-97, aj. 
305 tuh. Hp. 7800, vaihdossa 
otetaan alle tonnin bensa-au-
to. Puh. 0400-285 215.

FORD Fiesta 1.25i -99, aj. 127 
tkm. Juuri kats., ABS, turva-
tyyny, luistonesto, 2-renk., 
lohkol.+sisäp. H. 5400 e. P. 044-
304 8154.

VESIAUTOMAATTI + kylpyam-
me. P. 050-545 1163.

Kesä- ja talvi RENKAAT van-
teineen, Sunny-vanteilla 
175/70R13. Vararengas kaupan-
päälle! Tuoretta LEPPÄRANKAA. 
Puh. 040 520 8902.

LEIKKIMÖKKI. Puh. 441180 tai 
040-861 4352.

OPEL Astra Farmari -92, kats. Hp. 
600 euroa. P. 045-672 9705.

Halutaan vuokrata  

Nuori 23 v. nainen haluaa 
vuokrata YKSIÖN/KAKSION Ni-
valasta. Max.vuokra 350. Puh 
0449545988.

Haetaan keskustasta KAKSIO-
TA kiireellisesti. Puh. 040-412 
8003.

Halutaan vuokrata AUTO-
PAIKKA, palolaitoksen lähellä 
olevista kerrostaloista. Puh. 
0408350599.

Vuokrattavana  

OK-TALO Nivalan keskustasta 
rauhalliselle perheelle. Kauko-
lämpö. Vapaa 1.6. P. 044-256 
9232.

Saunallinen YKSIÖ Nivalan kes-
kustassa. Kaukolämpö. Puh. 
050-400 7740.

Saunallinen KAKSIO 55 m2, rau-
hallisella paikalla. P. 040 508 
3519.

Hyväkuntoinen RT-YKSIÖ 39 m2 
Nivalan keskustassa. Vuokra 350 
euroa + vesi ja sähkö. Puh. 044 
328 0443.

KOLMIO Oulussa Puolivälinkan-
kaalla, 3 h + k + kh + p, 76,5 m2. 
630 euroa/kk. Lähellä kaupat, 
koulu, päiväkoti. Puh. 050-320 
0035.

Annetaan  

2 TYTTÖKISSAN PENTUA synt. 
29.2.-08, etsivät uutta kotia. 
Puh. 040-708 4534.

Sekalaista  

Sinä reipas n. 14. ylöspäin tyttö 
tai poika, tule meille kotipuu-
tarhaan pienen lapsen äidin 
avuksi KESÄTÖIHIN kesä-elok. 
ajaksi. Ruohonleikkuuta ym. 
puutarhatyötä n. 2-3 pv/vko, 
haluaminasi viikonpäiv. Palkas-
ta sovitaan kyllä. Ota rohkeasti 
yhteyttä! Ahde. P. 050-410 5725. 
Voit aloitt. vaikka heti.

Kadonnut  

RANNEKETJU viikko sitten lau-
antaina. Palkkio löytäjälle. Puh. 
044-528 5382.

Löydetty  

KÄNNYKKÄ Myllykartanon taka-
pihalta. 050 535 1074.

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

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

Ilmaisia ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse. Tori-, marjanmyynti ym. ammatti-ilmoitukset maksavat 5 euroa. 

Punainen postilaatikko löytyy toimiston ikkunan vierestä.

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

LYHTY r.y.
 PÄIVÄKAHVIT

tiistaisin klo 12-14. 

Pappilantiellä.

Huom! Jäsenille euron (1€) 

alennus Uikkoon kerta/viikko.

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

T-99-00    Lukio   La 10.00-11.30

Naiset, edustus  Lukio   Su 15.00-16.30

          To 20.00-21.30

    Antti Hautakoski puh. 045 125 3349 

METALLI

Katvalan harjoitusvuorot:

Maanantaisin klo 16:30 D-tytöt, 18:00 D-pojat, 19:30 miehet.

Tiistaisin klo 16:30 E-tytöt, 18:00 G- ja F-juniorit, 19:30 E-pojat.

Keskiviikkoisin klo 18:00 Ladyt, 19:30 miehet.

Torstaisin klo 16:30 E-pojat, 18:00 G- ja F-juniorit, 19:30 E-tytöt.

Perjantaisin klo 16:30 D-tytöt, 18:00 D-pojat, 19:30 Ohtamaa.

Lauantaisin ja sunnuntaisin pelit klo 14:00 ja 15:00.

G-juniorit Satu Kontiola 040 5311 713, Sari Laakkonen 044 0526 520, 

F-juniorit Sari Laakkonen 044 0526 520, E-tytöt Satu Kontiola 040 

5311 713, E-pojat Satu Kontiola 040 5311 713, D-tytöt Anne Tölli 

044 5596 957, D-pojat Heikki Sarja 050 5596 957, Miehet Heikki 

Sarja 050 5966 273.

KINEVA
KOTISIVUJEMME OSOITE ON:

www.tietotori.fi /nivalandemarit

Luonnonmateriaaleista koristeet kotiin, puutarhaan, kevään 

juhliin

Kurssi-iltapäivä Maliskylän Liittolassa
pe 16.5.2008 klo 12.00-15.00. Hinta: 7e+ kahviraha, lapset puoleen 

hintaan. Opettajana  Johanna Lilja 

 Ilmoittaudu ennakkoon ke 14.5 mennessä Elinalle p. 044-2840630

Eevalle p. 0440-918667.

          Järj. Maliskylän Nuorisoseura

NIVA-KAIJAN 
KOULUN 

VANHEMMAT ry.

Kokous tiistaina 13.5. klo 18.30 

koululla. Asialistalla mm. nuor-

ten kotiintuloajat ja päättäjäis-

perjantain toritapahtuma nuo-

rille. Tervetuloa!

Nivalan Metallityöväen

Ammattiosasto 353 

Yhteystiedot 

 

Puheenjohtaja

Jari Mehtälä     

Pidisjärventie 42 B 6

85500 Nivala

p. 040-3544711 (Huom. numero 

muuttunut)

e-maili  nivalaluottamusmies@

nordicaluminium.fi 

Sihteeri

Sami Kourujärvi

Järvennöntie 8

85500 Nivala

p. 0440-550392

e-maili sami.kourujarvi@luuk-

ku.com

Taloudenhoito,  Jäsenasiat

Pertti Karppinen

Kytölänpuhto 15

85500 Nivala

p. 044-5241919

e-maili  taloudenhoitaja.ao353@

omanetti.fi 

Kotisivut osoitteesta

www.nivalanmetalli353.net

PYÖRÄ-
RINKI

Kansalliset Nivalan

T E M P O A J O T

Järvikylällä La. 17.5.2008 klo 

12.00. Järj. PyöräRinki ry.

Luokat: M/N-8, M/N-10, M/N-

12, 6 km. M/N-14 10 km, M/N-

16, M/N-18, M/N. Elite, M-35, 

M-40, M-45, M-50, M-55, M-

60, M-65, M/N-harrasteluokat 

20 km.
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Odotettu
muuttovalmis
Omatalo-mallisto
nyt esittelyssä.

Asumisvalmiit Omatalot perustuk-
sineen huippuedullisesti alkaen

Sinun hoidettavaksi jää vain tontti ja raivaus, maatyöt, valmiin rakennuksen siivous ja 

pihaistutukset kuluineen sekä työmaaikaiset sähkö-, vesi-, työnjohto- ja valvontakulut.

Nopeimmille sopivimmat toimitusviikot. Tutustu muuttovalmiiseen
uuteen mallistoon:

Kuvan talo lisävarustein. Kysy hintaa!

Ruutihaantie 2, Ylivieska
Vesa Savolainen, puh. (08) 410 9314, 0400 587 767

vesa.savolainen@talomyyntivesasavolainen.fi

123.000,-
Ylivieska ja 
lähikunnat

Tätä on toivottu!
Hyötyjäteasema auki
lauantaina 17.5. klo 13-16. 
Lauantai on siivouspäivä! Nivalan hyötyjäteasema, Kokkolantie 
200, palvelee kevätsiivoajia tulevana lauantaina klo 13-16. 
Asemanhoitaja on paikalla aukioloaikana. Muina aikoina asemalle ei voi jättää jät-
teitä. 

Otamme vastaan puutarhajätettä toukokuun ajan. Pakkaa risut ja oksat erilleen 
muusta  puutarhajätteestä, sillä ne puretaan eri lavalle. Hinta on vain  
7 €/henkilöauton peräkärryllinen eli n. 1 m3.
Säkkeihin pakattu jäte on itse purettava pois säkeistä. Purkamatto-
mat säkit otetaan vastaan vain sekajätteenä, 18 €/kuorma.

Hyötyjäteasemalla otetaan aina aukioloaikoina vastaan koti-
talouksien jätekuormia (max 1 m3). Otamme vastaan pahvia, 
muovia, metalliromua, betoni- ja tiilijätettä, puuta, kodinkoneita, 
kaatopaikalle menevää sekajätettä sekä ongelmajätteitä. Osa 
jätteistä on maksullisia. Vain käteismaksu, pankkikortti ei käy 

maksuvälineenä. Tervetuloa!

HUOM! Asema on avoinna 
normaalisti aina perjantaisin  
klo 14-17. Pyhäpäivinä suljettu.

Vestia asiakaspalvelu ma-pe klo 8-16 p. 410 8700, www.vestia.fi

Pyydämme toimittamaan seuraavaan 
lehteen tulevat ilmoitusmateriaalit

torstaihin 15.5. klo 12 mennessä




