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Nimipäivät  

Sunnuntai  
25.5.2008

Kalenteri

Lukijan ajatuksia  

Ajassa  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Puolueosastojen kunnallisvaa-

liehdokkaiden hankinta alkaa 

olla kuumimmillaan syksyn 

kunnallisvaaleja varten. Ehdok-

kaista tuntuu monissa kunnissa 

ja puolueissa olevan kova pula. 

Sen verran Nivalassakin on asi-

asta tihkunut julkisuuteen tie-

toja, että edes keskusta ei pysty 

joukoistaan keräämään täyttä 

ehdokaslistaa.

Sen verran kansalaiset ovat 

kaupungin asioista perillä, että 

ehdokaspula ei tule monillekaan 

esim. Nivalassa yllätyksenä.

Kansalaiset ovat siis sen ver-

ran perillä kuntien talousasioista, 

että he tietävät tulevan valtuusto-

kauden olevan monissa kunnissa 

ennennäkemättömän haasteelli-

sen. Esim. Nivalassa v. 2007 tili-

kauden tulos oli yli 2 milj. € nega-

tiivinen. Eli tappiota tuli vuoden 

2000 luvulla jo kertyneiden n. 8 

miljoonan eron lisäksi lisää mel-

koinen määrä. Monissa Nivalan 

naapurikunnissa tilanne on pit-

källe samankaltainen.

Jos monissa maaseutu- ja 

miksei myös kaupunkikunnissa 

taloudellinen tilanne on heikko, 

osin jopa kriisissä, niin Nivalas-

sa se on erityisen, - sanoisinko 

haastava. Huima tappiokierre on 

katkaistava ja edellisten tilikau-

sien alijäämä on pystyttävä tasa-

painottamaan resursseilla, jotka 

ovat enää tulevien kaupunginval-

tuutettujen käsissä n. 1/3:ltaan 

entisistä resursseista. Peruspal-

velukuntayhtymä Kallio kun on 

resursseita napannut pääosan ja 

on näköpiirissä, että apuja Kal-

liolta ei sen osakaskunnille lä-

himmän viiden vuoden aikana 

ole odotettavissa. Pikemminkin 

päinvastoin.

Se miksi Nivalan kaupungin 

talous on erityisen haasteellises-

sa tilassa, johtuu sekä vanhoista, 

että viimevuosienkin ratkaisuis-

ta. Esimerkkinä ne vanhemmat 

virheratkaisut jotka ovat johta-

neet kirkonkylän taajaman ala-

asteen osin kominkertaiseen 

rakentamiseen, kunnantuvan-, 

kirjaston-, sairaalan- ja vanhain-

kodin osin kaksinkertaiseen ra-

kentamiseen, jne. Näistä ratkai-

suista on aiheutunut kaupungille 

huimat ylimääräiset investointi-

kulut jotka näkyvät nyt kovana 

velkaantumisena.

Nyt kun puolueosastoissa in-

tensiivisesti pyritään löytämään 

ehdokasriveihin vanhojen val-

tuutettujen niitä poisjäännillään 

merkittävästi entisestään harven-

nettua, tulisi ehdokkaiksi asettu-

vien samalla muistaa, että tuleva 

valtuustokausi on täynnä haastei-

ta ja monissa kunnissa vain vai-

keita sellaisia.

Tulevalle valtuutetulle ei tu-

le riittämään se, että annetaan 

virka- ja luottamusmiesjohdos-

ta muodostuvan pienen sisäpii-

rin päättää siitä, miten ja minne 

mennään ja mitä tehdään. Tule-

vien valtuutettujen on otettava 

henkilökohtaista vastuuta siitä, 

että ottavat asioista itse selvää en-

nen päätöstensä tekemistä. Ovat-

han he kuntalain mukaan valtuu-

tettuna jopa henkilökohtaisesti 

vastuussa kuntalaisille siitä, että 

tekevät kuntalaisten ja kunnan 

edun mukaisia päätöksiä.

Tämä vastuu uusien valtuutet-

tujen tulee ottaa vakavasti ja kan-

taa se. Ei riitä se, että luotetaan 

siihen, että virkamiehet ja luot-

tamusmiesorganisaation johto 

ovat valmistelleet asiat avoimesti 

ja parhain päin. Näin ei valitetta-

vasti aina ole.

Ehdokkaan jo ehdokkaaksi 

lupautuessaan on syytä tiedos-

taa se, että kun tulet valituksi 

valtuustoon, mahdollisesti myös 

kunnanhallitukseen ja jos aiot 

kantaa luottamustoimessasi myös 

vastuusi, asioihin perehtyminen 

vaatii paljon aikaa ja vaivaa sekä 

valtuustossa että hallituksessa, 

eikä asioista selon ottaminen ole 

aina helppoa.  Jos et ota asioista 

selvää ja teet virheratkaisuja olet 

vastuussa ennen kaikkea äänestä-

jillesi, mutta mahdollisesti myös 

taloudellisesti kotikuntasi asioi-

den hoidossa tekemistäsi virhe-

ratkaisuista ja päätöksistä.

Heikki Häyrynen

Tuleva valtuustokausi monissa kunnissa haasteellinen?

Olen saanut toimia vapaaeh-

toisena hengellisen työn te-

kijänä useita vuosia eräässä 

maamme vankilassa. Mahdol-

lisuus tähän työhön avautui 

yllättäen: Ikään kuin itsestään. 

Vankilan johtaja ja pas-

tori nimittäin kirjoittivat 

minulle oma-aloitteisesti van-

kilalähetin lupakirjan. En siis 

pyrkinyt tehtävään. Eikä kukaan  

lupaa.anonut. Koin vankilamaa-

ilman oven avautumisen Taivaan 

Isän antamana mahdollisuutena. 

Arkana, kyselevällä mielellä me-

nin ensimmäisiä kertoja " kiven 

sisään." Varsin pian tajusin tul-

leeni aivan erilaiseen maailmaan. 

Muurien sisällä on oma kulttuu-

rinsa, kieli, käyttäytymistavat, 

hierarkia, jne..

Pari vuotta kului ennen kuin 

aloin päästä sisälle vankila-

maailmaan. Tutustuin monen-

laisiin ihmiskohtaloihin. Siel-

lä, jos missä on monenlaisia 

ihmisiä. On korkeasti oppinei-

ta, ja vähemmän koulutettuja. 

Mutta loppujen lopuksi sillä ei 

ole merkitystä, millaisessa teh-

tävässä mies on ollut muurin

ulkopuolella. Muurin sisäpuo-

lelle joutuneilla on yhteinen ni-

mittäjä. He ovat  vankeja, jotka 

sovittavat tumiotaan.

Vuosien varrella avau-

tui mahdollisuus vankilas-

sa pastorin luvalla aloittaa  

kristillinen Alfa-kurssi.  Se 

osoittautui hyvin suosituksi.

Viikko toisensa jälkeen "po-

jat" tulivat  Raamattujensa ke-

ra Alfa - iltaan tutustuakseen 

kristillisen uskon perusatei-

siin. Hengelliset asiat alkoivat 

kiinnostaa heitä. Useita heis-

tä sain olla toisten kurssio-

ahjaajien kanssa auttamas-

sa myös käytännön asioissa. 

Kun vangin "kakku" alkoi olla 

lopuillaan, saimme auttaa hän-

tä pehmeään laskuun sivi-

liin  pääsyä varten. Homma-

simme työpaikkoja muurin 

ulkopuolelta,, ym. vastaavaa...

Erilaisia siviliin lähtöjäkin tu-

li eteen. Tässä eräs kosket-

tavimmista. Nuorehko, alle 

40-vuotias mies oli saanut lu-

sittua muutaman kuukauden

tuomionsa.  Hän oli saanut sen 

rattijuoppoudesta. Jo useita 

päiviä aikaisemmin koin, et-

tä minun tuli saattaa hänet ko-

tiin. Hänen  vapautumisena 

lähestyi. Kerroin, että haluai-

sin  saatella hänet kotiin. Hän 

noteerasi kiitollisena ehdo-

tukseni.  Vapautumisen päivä 

oli maaliskuussa. Ennen kello 

8 olin vankilassa odottamassa.

Hän asui noin 100  kilometrin 

päässä vankilasta. Pian 8 jälkeen 

läksin ajamaan hänen  kotipaik-

kakunnalleen. Matkan aikana 

puhelimme monenlaisista asi-

oista.Pysähdyimme kerran. Hän 

poikkesi eräässä kaupassa ostok-

silla. Noin 9.30 olimme hänen 

kotipihallaan. Hän kutsui minut 

sisälle kotiinsa. Menin. Tapasin 

siellä hänen nuoren vaimonsa 

ja alle kolmevuotiaan tyttären-

sä. Perheen poikaa en tavannut. 

Hän oli koulussa.

"Ei poliisisedät vie 
isää vankilaan"
Koin tuossa kodissa erään elä-

mäni liikuttavimman het-

ken. Vaimo halusi tarjota 

miehelleen ja minulle kahvit. 

Hän siirtyi keittiön puolelle 

askareihinsa. Lapsi iloitsi vil-

pittömästi isänsä kotiintulosta. 

Ujon oloisena hän pyöri lähei-

syydessämme Sitten hän sanoi: 

"Ei poliisisedät vie enää isää 

vankilaan!" Lapsen sanat riipai-

sivat sisintäni. Vastasin: "Ei po-

liisisedät vie isää vankilaan, jos 

isä haluaa olla uskossa." Kahvi 

valmistui pian ja rouva kutsui 

meidät pöytään. Nautimme yh-

dessä pöydän antimista kiitollisin 

mielin. Kohta sen jälkeen läksin 

paluumatkalle.

Miehen vapautumisesta ku-

lui noin kaksi ja puoli vuot-

ta. Puhelimeni soi eräänä lau-

antaina iltapäivänä.  Mies 

kertoi, että hänen vaimonsa oli 

sairastunut vakavasti. Mies oli 

tiedustellut vaimoltaan halui-

asiko hän, että pappi kutsut-

taisiin hänen luoksensa. Sairas 

ei sitä halunnut. Sitten  mies 

oli tiedustellut, "että voiko se 

mies tulla, joka toi minut vanki-

lasta kotiin."  Vaimo oli antanut 

luvan. Sain kutsun  rouvan luo. 

Lupasin tulla seuraavana päivä-

nä.Samalla tiedustelin voisinko 

tulla ystäväni Sepon kanssa? (S. 

oli  toverinani Alfa - kurssin oh-

jaajana). Sain luvan. 

Seuraavana aamuna läksim-

me yhdessä. Mies sanoi tule-

vansa vastaan terveyskeskuk-

sen pihalle. Niin tapahtuikin. 

Hän ohjasi meidät vaimonsa 

sairasvuoteen äärelle. Sisään 

mentyä tajusin oitis, että sai-

raan aika oli päättymässä. Ter-

vehdittyämme tiedustelin: 

"Koetko tehneesi syntiä elämäsi 

aikana?" Sairas myönsi  teh-

neensä.Sanoiin: Jeesus tuli mei-

tä syntisiä varten. Hän tuli etsi-

mään ja pelastamaan sitä, mikä 

kadonnut on. Ja Hän sanoo Py-

hässä Sanassaan: "Sitä, joka mi-

nun tyköni tulee minä en heitä 

ulos."  Kysyin häneltä "Tahdot-

ko tulla Jeesuksen  luo?" Hän 

ilmaisi haluavansa. Rukoilimme 

hänen puolestaan. Julistimme 

myös synninpäästön Jeesuksen 

nimessä ja veressä. Sen jälkeen 

tiedustelin: "Mitä sinulle nyt 

tapahtui, kun Jeesus ei heitä 

ulos sitä, joka Hänen tykön-

sä tulee?"  Hän mietti muuta-

man sekunnin ja vastasi: "Jeesus 

otti minut  vastaan". Kysyin vielä: 

"Kenen oma sinä nyt olet?" Hän 

vastasi: "Jeesuksen!"  Totesin, Her-

ramme sanoihin viitaten: "Sen-

tähden, jokaisen, joka  tunnustaa 

minut ihmisten edessä, minäkin 

tunnustan Isäni ja hänen enke-

leittensä edessä (Mat 10: 32)." 

Sen jälkeen hän nukahti. Kes-

kustelimme hetken hänen mie-

hensä kanssa. Parin-kolmen 

minuutin kuluttua rouva herä-

si. Hyvästelimme hänet ja hä-

nen miehensä. Vielä ovesta ulos 

siirtyessämme toivotimme heille 

siunausta. Rouva kohotti oikean 

kätensä kyynärpään varaan  ja 

kuiskasi: "Siunausta." Painoim-

me hiljaa huoneen oven kiinni. 

Läksimme pian kotia kohti.

Lähdöstämme kului reilu 

vuorokausi. Tiistaiaamuna kän-

nykkäämme tuli viesti: "Tuula 

kuoli tänä aamuna 7.50." Lähe-

timme vaimoni kanssa hänelle 

osanottoviestin. Myöhemmin 

samana päivänä soitin hänelle. 

Mies kertoi, että sen jälkeen, kun 

olimme lähteneet hänen vaimon-

sa ei ollut puhunut sanaakaan!

36-vuotias ateisti rouva sai kir-

jaimellisesti ryövärin armon. 

Voimme todeta nöyrästi, että 

hän sai armon kahdennellatois-

ta hetkellä. 

Rajan toisella puolella ei ku-

kaan voi enää Jumalan armoa 

vastaanottaa, eikä sitä siellä 

enää tarjota. Tämä tulisi jokai-

sen muistaa ennen kuin aikamme 

päättyy täällä armon ajassa.

Johannes

Ateisti sai ryövärin armon

Nivalan EU-ruokapakettien jonot 

oli pöyristyttävää katseltavaa.

Miten autojen, omakotitalojen 

ja osakkeiden omistajat kanteli-

vat pusseja. Samaan huusholliin 

haettiin myös useankin ihmisen 

voimin. Miten kehdataan? Nyt 

EU-ruokapaketit ovat loppuneet 

kesken tosi nälässä oleviltakin.

Pitäis tässäkin asiassa olla sen-

tään jokin kontrolli ja eläkkeiden 

määrä selvillä, ennen kuin tuosta 

vain jaetaan.

Röyhkeys on huipussaan. 

Työttömät, kansaneläkkeen va-

rassa sekä syrjäytyneet asia erik-

seen. Näitäkin löytyy.

Nimim. Ruoka on kallista

Jo on aikoihin eletty
Kaupungin siivouskökkä pidet-

ty, eikö Uikosta Haapaperän 

risteyksiin saakka kuulu siivot-

tavaan alueeseen. 

Tällä välillä jos jonkin näköis-

tä törkyä, siivotkaapa tämäkin 

alue. PS. Tämä jäänyt useamman 

kerran siivoamatta.

Nimim. Luonnossa liikkuja

Siivouskökästä

Sunnuntai: Urpo

2. sunnuntai helluntaista

Maanantai: Minna, Vilma, Vil-

helmiina, Miina, Mimmi

Tiistai: Ritva

Keskiviikko: Alma

Torstai: Oiva, Oliver, Olivia, 

Oivi

Perjantai: Pasi

Lauantai: Helka, Helga

Toisena varsinaisena kesän alku-

päivänä pidettiin Urpoa (25.5.). 

Kesän sään uskottiin muodostu-

van Urpon päivän vastakohdaksi: 

”Urpo turjus turkki päällä, koko 

kesä paita päällä.”

Ajatus  

Ennenkuin lainaat rahaa ystä-

vältä, harkitse kumpaa tarvitset 

enemmän.

Addison H. Hallok

Miksi pelkäisin pahana päivänä, kun 

petturien kavaluus saartaa minut?

He luottavat rikkauteensa, kerskailevat 

suurella omaisuudellaan.

Mutta henkeään ihminen ei voi lunas-

taa, ei hän voi käydä kauppaa Jumalan 

kanssa.

Elämän lunnaat ovat liian kalliit, ne 

jäävät iäksi maksamatta.

Ei ihminen elä ikuisesti, ei hän vältä 

hautaa.

Mutta Jumala lunastaa minut, hän tem-

paa minut tuonelan otteesta.

Älä kadehdi, kun joku rikastuu, kun 

hän kartuttaa talonsa omaisuutta.

Kuollessaan hän ei ota mukaansa 

mitään, hänen omaisuutensa ei seuraa 

häntä hautaan.

Vaikka hän eläessään ihastelee osaansa 

ja toiset kiittävät hänen menestystään, 

hänen täytyy mennä isiensä luo, paik-

kaan, jossa ei valoa nähdä.

Rikkainkaan ihminen ei ole 

ikuinen, eläinten tavoin hän lakkaa 

olemasta.

Ps. 49: 6-10, 16-21

1.Missä joukkueessa Olli 

Rehn on pelannut jalkapalloa 

mestaruussarjassa?

2. Mitä kirkkopyhää vietetään 

Jeesuksen pakanoille ilmesty-

misen juhlana?

3. Kenen väitöskirjan aiheena 

oli kunnallinen vaalioikeus 

Suomen lain mukaan?

4. Mitkä kilpailut pidettiin 

1973 Edinburghissa, 1975 Niz-

zassa ja 1977 Helsingissä?

5. Missä maassa syntyi kevääl-

lä 1990 ns. Golan-liike?
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Maritta Raudaskoski <maritta.raudaskoski@omanetti.fi >

Toimittajan tarinoita

Olin viime viikolla Tampereella päivit-

tämässä kielenkäyttöä. Sen opin, että 

kaikki, minkä pystyy sanomaan suo-

meksi sanotaan suomeksi. Muotisano-

ja ei kannata käyttää, kuten: panostaa, 

satsata, kaveri... Panna -sana on kieli-

toimiston mukaan hyvä suomalainen 

sana, jota toimittajat ja muutkin kirjoit-

tajat jostain kumman syystä välttävät. 

"Neulalla pistetään, ruokaa laitetaan, 

mutta kaikkea muuta pannaan", muis-

tutti kielenhuoltaja. Eikö tuossa viikon 

edestä jo oppia tullutkin?

Koulutuspaikka oli Tampereen yli-

opiston täydennyskoulutuskeskuksen 

puolella, missä en ollut ennen käynyt 

- ja kuudennessa kerroksessa. Jo etu-

käteen murehdin, onko siellä lasihissi, 

sillä sellaiset ovat minulle kauhistus. 

Olihan se, onneksi ovessa parinkym-

menen sentin välein oli viiden sentin 

levyiset teräspalkit, mikä hieman rau-

hoitti. Viime kesänä Bulgariassa ereh-

dyin kolmannesta kerroksesta uima-

altaalle menevään lasihissiin, mutta 

joku olikin ehtinyt tilata sen ylös. Sen 

jälkeen kävelin mieluummin.

Korkeanpaikan kammo on viheliäi-

nen vaiva. Minulla se johtuu tutkitusti 

siitä, että en juuri kuule toisella korvalla 

ja korvassa oleva tasapainoelin ei toimi. 

Korkealla alkaa huimata, tuntuu, että 

varmasti putoan, vaikka tiedän olevani 

turvassa. Tulee tunne, että on istuttava 

lattialle. Tuntemattomasta syystä tilan-

ne vaihtelee, joskus pelko tulee vähem-

mästä, joskus sietää enemmän. Usein 

käytettyihin korkeisiinkin kohteisiin 

myös tottuu. Toisilla korkean pelko voi 

johtua muista syistä. Onhan esimerkik-

si niin, että jos kymmenen senttiä leveä 

lauta on vaaksan korkuisella maasta, si-

tä kävelee reippaasti, mutta jos se on 

parin metrin korkeudessa, tehtävä ei 

olekaan yhtä helppo.

Tämän vaivan kanssa oppii elämään, 

joskin monesta mukavasta asiasta jää 

paitsi. Jokin aika sitten tie oli avoin-

na Lahden Suurmäen hyppytorniin, 

jonne toiset toimittajat menivät hyp-

pääjiä haastattelemaan ja maisemia 

katsomaan. Minä jäin kököttämään 

tornin juurelle. Nuorena Tukholmassa 

en uskaltanut lähteä Katariinan hissiin, 

vaikka kaikki muut menivät. Saksassa 

toiset menivät alppien yli Italian puo-

lelle gondoli-hississä maisemia ihaillen 

ja minä kiersin auton kyydissä  tietä 

pitkin. Kreikan matkalla lentokentäl-

tä hotellille, kyhjötin penkkien välissä 

silmät kiinni bussin kiitäessä vuoren-

rinteille rakennettuja teitä pitkin. Kuu-

samon Karhun kierrosta en voinut aja-

tellakaan riippusiltojen vuoksi. Viime 

kesänä Ranuan eläinpuistossa saatoin 

mennä ihailemaan nuorempien jääkar-

hujen vesileikkejä, mutta ison karhun 

luokse vievä lava tuntui jo olevan tyhjän 

päällä, eikä sinne voinut mennä.

Imatralla töissä ollessani Stora-En-

son paperitehtailla pidettiin toimitta-

jille esittelykierros. Kauhistuttavat ri-

tiläportaat ja -sillat kiersivät korkealla 

tehdashallissa. Takaisinkaan ei päässyt, 

ja kun kalpeana hiiviskelin pitkin kai-

teita, uutispäällikkö kehotti katsomaan 

eteenpäin. Se helpottaa. Myös se hel-

pottaa, jos joku pitää kädestä kiinni.

Kevättalvella kävin ottamassa ku-

van Nivalan jätevedenpuhdistamolta. 

Kun menimme valvomosta Erkkilän 

Jorman kanssa puhdistamon puolel-

le, hän varoitteli, "ettei tämä nyt niin 

kauheaa ole" - tarkoittaen hajua. Haju 

minua ei haitannut yhtään, mutta ne 

valtavat altaat, joissa ruskea jätevesi vel-

loi eteenpäin ja altaita kiertävä - mi-

nun mielestä - kapea silta. Ei auttanut 

kuin ottaa Jorman turvallisesta kädestä 

kiinni ja niin matka sujui tyynesti ohi 

lika-altaiden käsi kädessä. 

* * *

Nivalan Viikon vajaan kolmen vuoden 

historian aikana on Nivalan alueen leh-

timaailmassa ehtinyt tapahtua paljon. 

Yksi lehti on myyty, kaksi on aloitta-

nut ja myös lopettanut. Haavi-lehti ei 

ehtinyt kauaa ilmestyä, Melkein-lehti 

hieman toista vuotta.

Nivalan Viikko etenee tasaiseen 

tahtiin. Piakkoin avaamme toimipis-

teen myös Ylivieskaan. Kiitos kaikille 

lukijoille, tukijoille ja ilmoittajille.

Melkein-lehden tilalle on tulossa jo 

uusi lehti. Tervetuloa vain, kyllä tänne 

mahtuu! Kilpailu auttaa meitäkin py-

symään pirteänä ja se on myös ilmoit-

tajien etu.

Nivalan Viikon voi lukea ilmaisek-

si ja kokonaan internetissä missä päin 

maailmaa hyvänsä, joten kertokaapa 

asiasta läheisillenne. www.nivalanviik-

ko.fi  -sivulle on nyt lisätty myös arkisto, 

mistä voi  lukea kannesta kanteen van-

hatkin lehdet. Siis ilmaiseksi.

Maritta Raudaskoski

Korkean paikan kammo

Leena Välikankaalta ilmestyy pa-

rin kolmen viikon kuluttua kirja 

"82 KUITTAA". Hänen vuonna 

2006 kuollut isänsä ajoi taksia 

yli 30 vuotta, ja sinä aikana eh-

ti tapahtua mitä ihmeellisempiä 

kohtaamisia. 

Nivalalaiset muistavat Leena 

Välikankaan siitä, että hän piti 

useita vuosia Nivalassa Niva-

lan Kiinteistögalleria -nimistä 

yritystä. Hänen miehensä Teu-

vo Välikangas toimi Nivalan 

Osuuspankin johtajana. Nyt per-

he asuu Oulussa ja viihtyy siellä 

erinomaisesti.

- Kun isä kuoli, aloin muistel-

la hänen tarinoitaan ja osan olen 

niistä nyt kerännyt kirjaan.  Ke-

nelläkään kirjan henkilöllä ei ole 

varsinaisesti nimeä. He ovat vain 

miehiä ja naisia, aivan kuin het-

kellisesti kohtaamamme ihmiset 

ovat. Henkilöhahmoja ja ympä-

ristöjä on muutettu, osa on mieli-

kuvitusta ja mukana on omiakin 

kokemuksia, Leena kertoo.

Leenan idea kirjan kirjoitta-

misesta on kytenyt nuoruudesta 

saakka. Kirjoittajanlahjat ovat ol-

leet tiedossa laajemminkin, sillä 

ystävät ovat jo pitkään houkutel-

leen häntä kirjoittamaan. Nykyi-

sen kirjan tekstit hän luetti useil-

la ihmisillä. Osa koelukijoista on 

nivalalaisia.

- Taksissa on hetkellisiä koh-

taamisia. Kun isä katsoi tausta-

peilistä takapenkkiläisen olemus-

ta, hän mietti millainen kenenkin 

tarina on, mitä kenenkin mielessä 

liikkuu, millaisia suruja ja mur-

heita tai ilon aiheita kukin rin-

nassaan kuljettaa. Välillä teksti 

on rankkaa ja karua, mutta re-

hellistä. Sitä ei ole ollut tarkoitus-

kaan silotella, kirjoittaja miettii. 

Yksi isäni mielestä surullisimpia 

asioita oli se, kun jouluaattona ih-

miset roikottivat lapsiaan enem-

pi tai vähempi humalassa kylästä 

toiseen. Joulu, joka pitäisi olla en-

nen kaikkea lasten juhla. Isä oli 

valtavan lapsirakas ja aina huo-

lissaan pienistä kulkijoista. Isäni 

ja äitini yhteinen taival kesti lä-

hes 60 vuotta. Kirjan taksimiehen 

tarina on nykypäivänä varmasti 

tavallinen. Hän on eronnut, yksin 

ja kaipaa kotiin.

Taksin numero kirjaan tuli ai-

van sattumalta. Numero kuulosti 

murteella "kaheksankymmentä-

kaksi" hyvältä.

- Taksimies sanoo aina nume-

ronsa ja kuittaa. Selvitin, kuka 

on taksin numero 82 takana 

ja saako sitä käyttää kirjassa. 

Sattumoisin numero kuului 

Oulun taksiyhdistyksen pu-

heenjohtajalle ja hän lupa-

si ilomielin sen käyttööni, 

Leena sanoo.

Kirjakielen lisäksi asiak-

kaiden puhetta on kuvat-

tu murteella. Kovakantisessa 

kirjassa on sivuja 246. Kannen 

kuva on Leena Välikankaan it-

sensä ottama. Se kuvaa Oulun 

taksiasemaa yön pimeydessä 

katulamppujen valossa. Kirjaan 

voi alustavasti tutustua interne-

"82 kuittaa"

Leena Välikankaalta 
ilmestyy kirja

Leena Välikankaan esikoisteos tulee 

lähiaikoina myyntiin Nivalan S-markettiin.

Nivalan Ammattiopiston Kä-

si- ja taideteollisuusosaston 

opiskelijoiden kevätnäyttely on 

parhaillaan Tillari-Galleriassa. 

Näyttelyssä on esillä kädentaito-

jen ohjaajiksi ja vaatetusartesaa-

neiksi opiskelevien oppilaiden 

valmistamia töitä sekä tämän 

keväänä valmistuvien opinnäyte-

töitä. Osa töistä esitellään myös 

näytöksissä.

Näytökseen innovatiiviset 

opiskelijat olivat luoneet monin 

visuaalisin keinoin monikult-

tuurisen tunnelman, kekseliäällä 

musiikin valinnalla ja hiotulla ko-

reografi alla. Esityksessä oli upei-

ta juhlapukuja, yksilöllisiä asuja, 

kekseliäitä rooliasuja sekä painet-

tuja ja kudottuja tekstiilejä.

Batiikkitekstiilin on mahdol-

lista nähdä myöhemmin Ylivies-

kan uimahallilla.

Luovuuden jäljillä -näytte-

ly jatkuu 28.5. saakka. Näyttely 

on avoinna ma -  pe klo 12.00 

– 18.00.

Ritva Oja

Luovuuden
jäljillä

Koirankarvatekstiilissä on käytetty kuteena koirankarvoista itse 

kehrättyä lankaa.

tissä: www.leenavalikangas.jul-

kaisee.fi 

Kirja tulee lähiaikoina myyn-

tiin Nivalan S-marketin kir-

jaosastolle. Toinen kirja on jo 

tekeillä.

- Olen luettanut uuden kirjan 

tekstejä koelukijoillani. Epäi-

lin vähän, että onko teksti liian 

rankkaa. He totesivat, että "ei ole, 

jatka ihmeessä".

Maritta Raudaskoski
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

Oletko joutunut rikoksen Oletko joutunut rikoksen 
tai riita-asian osapuoleksi?tai riita-asian osapuoleksi?

Rikoksia ja riitoja voi myös sovitella!Rikoksia ja riitoja voi myös sovitella!

Ota yhteyttä:Ota yhteyttä:
Oulun Seudun Setlementti ryOulun Seudun Setlementti ry
Oulun läänin sovittelutoimisto, Oulun eteläinen aluetoimistoOulun läänin sovittelutoimisto, Oulun eteläinen aluetoimisto
Valtakatu 4 (2.krs), 84100 YlivieskaValtakatu 4 (2.krs), 84100 Ylivieska
Puh: (08) 555 4088, www.sovitellaan.fi Puh: (08) 555 4088, www.sovitellaan.fi 

Isosilla
juhlahetki

Viime sunnuntai-illan gospel-

messussa siunattiin 29 seura-

kunnan uutta isosta tehtäväänsä. 

Kappalainen Sanna Jukkola ko-

rosti puheessaan isosten merki-

tystä seurakunnan toiminnassa, 

erityisesti kasvatustyössä.

Seurakunta järjestää isos-

koulutusta rippikoulun käyneil-

le nuorille. Koulutuksen kautta 

nuorille avautuu mahdollisuus 

toimia isosena joko lasten, nuor-

ten tai rippikoululeirillä.

Gospelmessun musiikista 

vastasi Gospelkuoro, jonka lau-

lu soi kauniisti. Heitä säesti nuo-

rista musiikinharrastajista koottu 

bändi. Avustamassa olivat myös 

vanhat isoset.

Kolehti kerättiin Kalajo-

en rovastikunnan nuorten lä-

hettiperheen työn tukemiseen 

Tansaniassa.

EU-ruokatuki
EU-ruokatuella oli niin kova 

kysyntä, että se loppui

arvioitua aiemmin. 

Näin ollen EU-ruokaja-

koa ei ole enää keskiviikkona 

28.5.

MLL Nivalan osasto

La 24.5. klo 19.30 seurat Nivalan 

ry:llä (P Pelo).

Su 25.5. 2. sunnuntai helluntaista 

klo 10 perhemessu kirkossa, lap-

sityön kevätkirkko, seurakunta-

pastori  Janne Isomaan tulosaar-

na, Katajala, K Ohtamaa, huilu. 

Kolehti: Suomen Gideonit ry:

n raamatturahaston hyväksi. 

Kirkkokahvit seurakuntakunta-

kodissa.  Klo 13 Uusheräyksen 

matkalauluseurat Aino ja Erkki 

Hautalalla, Maliskyläntie 256 

(Jukkola, I Nurmenniemi). Klo 

13 seurat Nivalan ry:llä (J Poik-

kimäki). Klo 13 Alma Sikalan 

syntymäpäiväseurat Sikosessa O 

Tölli). Klo 18.30 seurat ja lauluil-

ta Nivalan ry:llä (T Poikkimäki).  

Klo 19 Herättäjän seurat seura-

tuvalla (P Mastokangas, P ja A 

Lehto).

Ma 26.5. klo 12 mielenterveys-

neuvolan asiakkaitten ja henki-

lökunnan retkipäivä Vinnurvan 

leirikeskuksessa.

To 29.5. klo 10 rovastikunnal-

linen mielenterveyskuntoutuji-

en virkistyspäivä Haapaveden 

Hammasniemessä.  Tiedustelut 

ja ilmoittautuminen  diakonia-

toimistoon p. (08) 442 144, 040 

532 5571. Klo 12 Palveluko-

ti ky:n asukkaiden ja henkilö-

kunnan retkipäivä Vinnurvan 

leirikeskuksessa.

Pe 30.5. klo 19 urkuvartti kirkos-

sa (Rautio).

Su 1.6. 3. sunn. helluntaista klo 

10 sanajumalanpalvelus kirkossa, 

Jukkola, Katajala. Kolehti: Hiip-

pakunnallisen toimintaan nuori-

so- ja kasvatustyön, lähetystyön ja 

diakoniatyön saralla Oulun hiip-

pakunnassa. Kirkkokahvit seura-

kuntakodissa, samalla Yhteisvas-

tuukerääjien kiitoskahvit. Klo 13 

Sannan yo-seurat Seija ja Timo 

Rönköllä, Peltopuhto 1 (Jukkola, 

Viljanen, Matikainen).

Klo 13.30 Ypyän ry:n Kotikeskus-

vierailu (P Mehtälä). Klo 18 seurat 

Nivalan ry:llä (T Mehtälä, K Töl-

li), kolehti kiinteistömenoihin.

Diakoniatyö: Ti-ke 27.-28.5.2008 

diakoniatoimisto suljettu.

Päiväkerhotyö: Syksyllä alkaviin 

päiväkerhoihin ilmoittautumi-

nen toukokuun aikana lapsityön 

toimistoon p. (08) 440 328  tai 

lastenohjaajille kerhossa. Kerhoi-

hin ovat tervetulleita 4 – 6 vuo-

tiaat  lapset. Myös tänä vuonna 

kerhoissa käyneet ilmoittautukaa 

kerhoryhmien muodostamista 

varten.

Kouluunlähtevien siunaaminen

Pe 23.5.klo 18.30 kouluunläh-

tevien siunaaminen kirkossa. 

Syksyllä kouluunmeneviä lap-

sia pyydetään saapumaan seu-

rakuntakodille klo 18.10, sillä 

menemme kulkueena kirkkoon. 

Kirkkohetken jälkeen on  kahvi- 

ja mehutarjoilu.

Pyhäkoulutyö: Lapsityön kevät-

kirkko su 25.5. klo 10 Nivalan 

kirkossa.

Perhekerhotyö: Perhekerhojen 

retki Liminkaan Kukka- ja eläin-

puisto Escurialiin ma 26.5. Ilm. 

ja tied.p. (08) 440 328.

Avoimet ovet: Kesäkuussa avoi-

met ovet perheille päiväkerhoti-

loissa ti 3.6, to 5.6, ti 10.6 ja to 

12.6. Sinne voi jokainen perhe 

tulla oman aikataulunsa mukaan 

klo 10-15 välisenä aikana. Omat 

eväät mukaan.

Ke 14.5. klo 17 lähtö Yhden van-

hemman Olkkari-ryhmän retkel-

le Vinnurvan leirikeskukseen.

Lasten kesäleirit: 18.-19.6.2008 

Vinnurvan leirikeskuksessa  5-7 

vuotiaiden leiri. Hinta 6 €/sisa-

ralennus 50 %.

Musiikkityö: Urkuvartti kirkossa 

joka kuukauden viimeinen per-

jantai klo 19.

Äitienpäivälounaan nettotuotto 

on lähetystyölle 1929 €. Lämmin 

kiitos kaikille tuestanne!

Lähetystyö: Lähetyksen  kirppu-

tori Kanttorilassa, avoinna ke ja 

la klo 9-13,  saatavana varastossa 

olevaa ilmaista vaatetavaraa.

Radio Pookin 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 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: nivalan.seura-

kunta@evl.fi 

Kastettu

Dana Amelie Alasuutari,  Helmi 

Toivikki Korpela, Miika Johannes 

Päivärinta, Janne Mikael Karppi-

nen, Kerttu Aino Olivia Laurila, 

Iida Emilia Josefi ina Kumpula,

Olli Matti  Tölli, Toivo Mikael Kor-

pela, Kusti Oskari Niemi-Korpi.

Avioliittoon 
kuulutettu:
Ossi Johannes Laitinen ja Eeva-

liisa Marjatta Kivioja.

Teemu Samuel Ohtamaa ja Soile 

Anneli Palosaari.

Kuollut

Aatto Alvar Kumara  97 v.

Pentti Ilmari Vuorio  58 v.

Kirkolliset tapahtumat

Johanna ja Marko Eerikkilälle 

syntyi  13.5. tyttövauva Kokko-

lassa. Pienokaisen pituus on 52 

cm ja paino 4080 g.

Vauvauutisia  

Sunnuntai 25.5.: Riistakä-

ristys, muusi, puolukkasose, 

mango-rahka.

Maanantai: Makkarakasti-

ke, perunat, jäävuori-pork-

kana-punaherukkasalaatti, 

raparperikiisseli.

Tiistai: Kalapihvit, peru-

nat, lemon-kastike, rosolli, 

punaherukkakiisseli.

Keskiviikko: Kinkkuperuna-

vuoka, kaali-tomaatti-ananassa-

laatti, mansikkakiisseli.

Torstai: Jauhelihapuikko, peru-

nat, kastike, jäävuori-persikka-

salaatti, jugurtti.

Perjantai: Kirjolohikiu-

saus, punajuuriviipaleet, 

kesämarjahyytelö 

Lauantai: Kaalipata, puolukka-

sose, mandariinikiisseli.

Sunnuntai: Ananas-possu-

pata, perunat, kaisersalaatti, 

boysenmarjakiisseli.

Nivala

Pianonsoiton opettaja, talon-

rakennustekniikan opettaja, 

ilmoitusmyyjä, Team Leader, 

myyntineuvottelija, torimyyjä, 

lehdenjakaja, CNC-koneiden 

käyttäjä-ohjelmoija, CNC-ko-

neistajia, LVI-asentaja, teollisuus-

putkiasentaja, hitsaajia, TIG-hit-

saaja, laitossiivooja.

Ylivieska

Pianonsoiton tuntiopettaja, psy-

kiatrian erikoislääkärin virka, 

terveyskeskuslääkäri, ohjaaja, 

työntekijä nuoriso- ja perhetyön 

hankkeeseen, lastenhoitaja, lähi-

hoitaja, reskontranhoitaja, myyn-

tipalveluhenkilö, osastopäällik-

kö, automyyjä, myyjä, torimyyjä, 

ajoneuvoyhdistelmänkuljetta-

ja, hitsaajia, alumiinirakentaja, 

projektityöntekijä, induktiotai-

vuttaja, sähköasentaja, kokki, 

pitsanpaistaja, tarjoilija, palve-

luvastaava, siivooja, laitosmies, 

parturi-kampaaja.

Haapajärvi

Nuoriso- ja raittiustoimen ohjaa-

jat, karjanhoitaja, rakennustyön-

tekijä, palomies-sairaankuljettaja, 

kokki-tarjoilija, laitossiivooja.

Sievi

Fysioterapeutti, torimyyjä, kir-

vesmies, särmääjiä, metallityön-

tekijä, siivooja.

Maanantai: Pyttipannu, kaali-

tuorekurkku-mandariinisalaat-

ti.

Tiistai: Jauhelihakeitto, juusto, 

ruisleipä.

Keskiviikko: Tonnikalakiusaus, 

punajuurisuikale, raejuusto.

Torstai: Jauhelihapihvit, muusi, 

porkkanaraaste.

Perjantai: Jäätelö.

Lukijat voivat lähettää 

mielipiteitään ja havaintojaan 

tekstiviestillä. Puhelinnumero 

on 044-945 3763.

Viestit edustavat lähettäjän nä-

kemyksiä - eivät lehden. 

Miksi ajetaan rivitalojen ympäri 

yötä päivää? Ettäkö autoilijat osaa 

lukea et vain huoltoajo sallittu? 

Eräs autoilija meinaa ajaa päälle 

kun oltin kotiovelta lähdössä. Ei 

ollut kun 30 cm ettei pyöräilijä ja 

auto törmännyt yhteen. On vaa-

rallista lähteä ovelta kun ei nää 

tuleeko auto. Pista punainen au-

to joka  meinasit ajaa päälle niin 

seuraavan kerran auto parkkipai-

kalle! Myös kaikki muut!

Ilman äitejä/naisia ei ois 

veteraaneja.

Miten kehtaatte vastustaa Lidilin 

tuloa Nivalaan? Eiköhän se toisi 

euroja muillekkin Nivalan yrit-

täjille! Miten se menikään? "Osta 

omasta, nosta lamasta..."

Huomio, ei tarvitse käydä pen-

saita leikkelemässä, kyllä mä itse 

tiedän seuraavan kerran, annan 

poliisin asiaksi. T. Pensas.

Kuka kumma keksi kaataa tar-

hinpuhdon kauniit kuusiaidat ja 

puut. Ja koljosen Kallion puus-

ton??? Kuka? Kumma? T. Pientä 

pintaremppaa.

Kevät toi muutakin kuin maalarit, 

se toi kissariesan. Kukkapenkkini 

oli kuopinut ja tietää sen miksi. 

Ne eivät ole lemmikkejä jotka yöt 

ja päivät ovat riesana naapureille. 

Jos ette jaksa huolehtia eläimes-

tänne lähettäkää se ikuisille met-

sästysmaille. Kyllästynyt.

Miksi ihmeessä hevosihmiset 

menette isoille teille? Nivalassa 

riittää pikkuteitä riittämiin he-

vosella kuljettavaksi! Ottakaa 

huomioon, että rekkakuskit ovat 

leivän tienuussa tiukan aikatau-

lun kanssa. Te sensijaan ajelette 

huviksenne.

Tjaa! Eikö täs lehes toimikkaan 

sananvappaus? Ei vara arvostel-

la kaupungintaloa ym... Vesistö-

jen saastuttamista ym!? Tääl jo 

usa-venäjä malli. Naurettavaa! 

Ku ei täs lehdes ole sananvap-

pautta! Kukaan ikinä tilaa! t. 

sanavappaaa.

Kiitos työkkärin Tiina 

Kumpulalle erinomaisesta 

asiakaspalvelusta!!!

Minä ainakin käyn Lidlissä vaikka 

en niin hirviän köyhä ookkaan. 

Ehdottomasti Lidli Nivalaan! Ei-

kä kenenkään tarvi nöyristellä, se 

on kaikkien kauppa!

Kiitokset rehelliselle lom-

pakon löytäjälle! Nivalan 

Neste 16.5.2008. Nimim. 

Hajamielinen.

1. Mikkelin Palloilijoissa.

2. Loppiaista.

3. Urho Kekkosen.

4. Yleisurheilun Euroopan cu-

pin fi naali.

5. Romaniassa.
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Nuorisolle bileet perjantaina torilla

Nuorisotyötä tekevät eri tahot ovat toimineet tehokkaasti yhteen tapahtuman järjestämiseksi. 

Ideasta toteutukseen on kulunut aikaa alle kuukausi. Mainonta on hoidettu tekemällä itse värikkäitä 

ilmoituksia koulujen seinille. Työryhmän jäseniä vasemmalta Arto Saartoala, Markku Haikara, 

Reetta Nummela ja Pipsa Jaakola.

Nivalan torilla on ensi viikon per-

jantaina koulunpäättäjäisbileet. 

Ensimmäisen kerran järjestettä-

vän tapahtuman ideana on antaa 

nuorille päihteetön tilaisuus juh-

listaa koulujen päättymistä. 

- Nuoret tarvitsevat tilaisuuk-

sia kokoontua ja heidän pitää an-

taa näkyä ja kuulua. Siksi toim-

me tapahtuman torille. Taustalla 

vaikuttaa valtakunnallinen kam-

panja "Selvin päin Kesään", ker-

too Niva-Kaijan koulun kouluku-

raattori Pipsa Jaakola.

Asiaa pohdittiin ensin suppean 

nuorisoyhteistyön tapaamisessa. 

Nuorisotyön parissa työskentele-

viä yhteistyökumppaneita löytyi 

nopeasti. Työryhmässä ovat mu-

kana Nuorisopalveluista Markku 

Haikara, seurakunnalta Reetta 

Nummela, Niva-Kaijan koulun 

vanhemmat ry:stä Arto Saar-

toala, Sirpa Saarimaa ja Kaisa 

Päivärinta, Mannerheimin Las-

tensuojeluliiton edustajana Rai-

li Salmela, nuorisovaltuustosta 

Anna-Kaisa Löytynoja ja Saila 

Rautaoja sekä koulukuraattori 

Pipsa Jaakola. 

Mukana on myös poliisin 

edustus ja järjestelyissä ja itse 

tapahtumassa on myös paljon 

muita vapaaehtoistyötä tekeviä.

Paljon ohjelmaa

Sponsorit ovat suhtautuneet nuo-

risolle järjestettävään tapahtu-

maan erittäin myönteisesti. Yri-

tykset ovat lahjoittaneet muun 

muassa hyviä palkintoja arpa-

jaisia varten. Kaupat ovat lah-

joittaneet   ilmaistarjoilua varten 

kahvia, mehua, keksejä jne. Kos-

ka paikalle saapuvaa väkimäärää 

on vaikea arvioida, työryhmä sai 

hyvän option, että tarvikkeita voi 

tarvitessa hakea lisääkin.

Ohjelmatarjonta on moni-

puolista. Vihreät Vaarat -ohjel-

matoimisto tuo omia laitteitaan 

ja ohjelmiaan. Nivalalaisia nuo-

risobändejä on kutsuttu musiik-

kipuolesta vastaamaan. Vapaaeh-

toisia aikuisia ja nuoria saapuu 

paikalle huolehtimaan siitä, että 

järjestelyt toimivat.

Paikalle tuodaan myös telt-

toja, minne järjestetään kahvi-

tuspaikka ja lautapelien paikat. 

Partiolaiset tuovat oman telttansa 

ja myyvät paistettuja lettuja ja Ki-

nevan ryhmä myy makkaraa ja 

muuta hyvää.

Tilaisuus alkaa viideltä ja vi-

rallinen osuus päättyy kymme-

neltä. Paikalla voi senkin jälkeen 

kahvitella ainakin sen aikaa, kun 

tapahtumaa puretaan. Lauantai-

na onkin sitten koulujen päätös-

päivä, joten nukkumaan men-

nään viimeistään puoliltaöin. 

- M.R.

Kaatuneiden muistopäivää vie-

tetään toukokuun kolmantena 

sunnuntaina. Muistopäivää on 

vietetty vuodesta 1940 lähtien. 

Nivalassa päivän juhlallisuudet 

alkoivat jumalanpalveluksella, 

jonka jälkeen oli kunniakäynti 

sankarihaudoilla.

Puheen piti Erkka Gumme-

rus. Hieno ja koskettava puhe 

kokonaisuudessaan:

"Olen varma, että tällaisina 

hetkinä, kun hiljennymme san-

karihautojen ääreen, jokainen 

meistä tuntee sydämessään kun-

nioitusta ja kiitosta niitä yli 90 

000 nuorta miestä kohtaan, jotka 

hengellänsä maksoivat kalleim-

man hinnan itsenäisyydestäm-

me. Niitä miehiä kohtaan, jotka 

lepäävät isänmaamme mullassa, 

joita me tänään muistamme.

Kun minua pyydettiin tänne 

puhumaan, en epäröinyt hetke-

äkään ottaa haastetta vastaan, 

koska tunnen eläväni kunnia-

velassa kaikkia niitä veteraaneja  

sekä kaatuneita kohtaan, jotka 

taistelivat talvi-, jatko- ja Lapin 

sodassa vuosina 1939–45.

Kun kerrankin pääsin pu-

humaan tänne omana itsenäni, 

omilla sanoillani, vaikka kuulun-

kin siihen sukupolveen, joka on 

nähnyt sodan vain videopeleissä. 

Juuri siksi en voi ymmärtääkään 

sitä kohtaloa, jonka nämä miehet 

joutuivat kohtaaman. Niinkuin 

en myöskään sitä, kun kranaa-

tin sirpale vie raajan tai viholli-

sen luoti vammauttaa pysyvästi. 

Kuinka voisinkaan, sillä olenhan 

syntynyt neljäkymmentä vuotta 

sodan päättymisen jälkeen; sii-

hen aikaan, kun Neuvostoliit-

to veteli viimeisiään ja sodassa 

taistelleitten uhrausta alettiin 

vasta todella arvostaa. Ehkäpä 

siksi kunnioitukseni on juurtu-

nut sisimpääni.

Mutta tänä päivänä muistam-

me sodassa kaatuneita ja heidän 

omaisiaan, joilla ei myöskään ole 

ollut helppoa, kun rakas aviomies 

tai huolehtiva perheenisä, saati 

sitten oma poika joutui lähte-

mään sotaan. Kuinka kaksikymp-

pinen nuorimies voi valmistau-

tua sotaan? Kuinka perheenisä 

voi valmistautua jättämään per-

heensä isänmaan vuoksi? Ja mistä 

voi löytyä se vahva henki ja tahto, 

niin kotona kuin rintamallakin, 

itsenäisyyden säilyttämiseksi? 

Vaikka sen hinta kasvoi päivä 

päivältä kalliimmaksi, ne ovat ol-

leet kovia aikoja. Suomi menetti 

yli 90 tuhatta miestä kaatuneina 

ja kadonneina sekä kaksin ver-

roin haavoittuneina, jotka olivat 

valtavat tappiot Suomen pienelle, 

mutta äärimmäisen iskukykyisel-

le armeijalle.

Olisiko meistä nykynuorista 

ja tämän päivän armeijasta tä-

nä päivänä samaan, maksamaan 

sama hinta itsenäisyyden ja itse-

määräämisoikeuden takaamisek-

si? Itse pyrin kovan päivän koit-

taessa täyttämään velvollisuuteni 

isiemme ja äitiemme uhrausten 

vuoksi, sekä lastemme tulevai-

suuden puolesta.

Lopuksi vielä haluaisin tode-

ta edesmenneen kunnioitetun 

jalkaväen kenraali Adolf Ehrn-

roothin sanoin: "Suomi on hyvä 

maa, puolustamisen arvoinen, ja 

sen ainut puolustaja on Suomen 

kansa".

Juhla 
seurakuntakodissa

Kaatuneiden muistopäivän 

juhlallisuudet jatkuivat Seura-

kuntakodissa pidetyllä tilaisuu-

della, jossa juhlapuhujana oli 

maaherra Eino Siuruainen ja 

tervehdyssanat lausui Nivalan 

Kaatuneiden Omaisten puheen-

johtaja Sirkka Junttila.

Maaherra Siuruainen muis-

tutti puheessaan, että meidän 

on vaalittava muistoa, jotteivat 

nuoremmat sukupolvet unoh-

taisi. Sankarihaudat ovat parhai-

ta muistomerkkejä, joiden äärelle 

voimme hiljentyä.

Siuruainen toimii Tammen-

lehvä perinneliiton valtakunnal-

lisen työryhmän puheenjohtaja-

na. Perinneliiton työryhmässä 

tullaan miettimään Kansallisen 

veteraanipäivän viettoa ja sen 

sisältöä, jotta se olisi paremmin 

koko kansaa koskettava juhla.

Musiikillisesta annista vastasi-

vat Nivalan Mieslaulajat ja Kan-

teleyhtye. Yhtye esitti kappaleet 

Lähteellä, Kotimaani ja Isien 

muisto, jonka puhuttelevat sanat 

ja Anssi Mehtälän ja Veikko Si-

kalan hieno laulutyyli saivat  mo-

nen kuulijan silmäkulman kos-

tumaan. Tiina Nyrhinen lausui 

koskettavat runot Savilintuni ja 

Isien perintö. Juhlan juonsi Sirpa 

Heinonen.

Kultaiset 
ja hopeiset 
ansiomerkit

Kultaisen ansiomerkin saivat: 

sotalesket Helli Kumpusalo, Ai-

li Säisä, Aune Suvanto ja Rauha 

Erkkilä. Hopeisen ansiomerkin 

saivat sotaorvot Maija-Liisa Lak-

so ja Eeva Pelo sekä kaatuneen 

sisar Aino Tölli. Ansiomerkit oli 

saapunut jakamaan KOL:n alue-

sihteeri Toini Remes.

Ritva Oja

Kaatuneiden muistopäivä

Erkka Gummerus piti puheen 

sankarihaudalla.Seurakuntakodin sali täyttyi juhlayleisöstä. Etualalla ansiomerkkien saajat.

Nivalan kaupungin ja seurakunnan sekä järjestöjen edustajat laskivat seppeleet kaatuneiden 

muistomerkeille.
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Nivalan Ratsastajien harjoitus-

koulukilpailut pidettiiin sun-

nuntaina seuran omalla kentällä 

Nivalan raviradan keskialueella.

Tuomarina toimi Virve När-

hi Ratsastuskoulu Närhen Tallilta 

Nivalasta. Kilpailujen johtajana 

oli Senja Somero Nivalasta.

Luokka I kolme parasta. 

Käynti-ravi-naamiaisluokka: 

1. Annamari Myllymäki hevo-

sella J.B. Melman, Keski-Poh-

janmaan Hevosharrastajat ry 

Kälviä (K-PH). 2. Jenni Nikunen 

hevosella Sugar. 3. Paula Haapoja 

- Vieskerin Haave, Kokkolan Rat-

sastajat (K-GR). 

Paras naamiaisasu oli Syr-

hämän velhoksi pukeutuneella 

Minna Ojalehdolla ja hevosella 

Mimi.

Muut I luokkaan osallistuneet 

ratsukot olivat Miira Ohtamaa - 

Slice, Nivalan Ratsastajat (NiRa), 

Miina Mehtälä - Spede, NiRa, 

Annamari Myllymäki - Flame 

Sea, K-PH, Sini Hautala - Lusty 

Demon, Rannikon Ratsastajat 

Kalajoki (RanRat), Tiina Jakola 

- Crown Shot, Haapajärven Rat-

sastajat (HaRa) ja Netta Pirkola 

- S.V. Ariel, RanRat.

Luokka II, helppo C kolme pa-

rasta: 1. Vappu Junnila 121 pis-

tettä hevosella Estoil, HaRa. 2. 

Pauliina Korhonen 118 pistettä 

hevosella Tosi-Tykki, Jokilaak-

son Ratsastajat Ylivieska (JoRa). 

3. Tarja Autio hevosella Vikulii-

na, Torpan Ratsastajat Kannus.

Muut II luokkaan osallistuneet 

ratsukot olivat: Paula Haapoja - 

Vieskerin Haave, K-GR, Frida 

Nyberg - Kruiseri, RanRat, Inka 

Huovari - Navajo BRD, NiRa, 

Miina Mehtälä - Spede, NiRa, 

Annamari Myllymäki - J.B. Mel-

man, K-PH ja Johanna Kivi - Mi-

ni Me, JoRa.

Luokka III, K.N. Special kaksi 

parasta: 1. Vappu Junnila hevo-

sella Estoil, 199 pistettä, HaRa 2. 

Pauliina Korhonen, 171 pistettä, 

hevosella Tosi-Tykki, JoRa. 

Muut luokkaan osallistuneet 

ratsukot olivat, Inka Huovari 155 

pistettä - Navajo BRD, NiRa, Jo-

hanna Kivi, 152 pistettä - Mini 

Me, JoRa ja Frida Nyberg, 141 

pistettä - Kruiseri RanRat.Tiina Jakola ja Çrown Shot. Miira Ohtamaa ja Slice.

Paras naamiaisasu oli Minna Ojalehdolla ja hevosella Mimi. 

(Kuvat: Tiina Raudaskoski).

Ahola Katriina, Erkkilä Heli, 

Haapala Anna, Halmetoja Jonna, 

Halmetoja Taija, Hannuksela Sal-

la-Mari, Harju Kaisu, Hautalahti 

Ville, Helander Minja, Hiltunen 

Jonna (nao), Huhtamäki Mikko 

(nao), Junno Kari, Junttila Jussi, 

Järviluoma Joonas, Kalaoja Kim-

mo, Kangas Veera, Kiviahde Ju-

ho, Kivioja Matti, Konttila Emmi, 

Koutokangas Katja, Koutonen 

Markus, Käkönen Heidi, Laita-

la Heidi (nao), Laulumaa Heidi, 

Laurila Katja, Laurila Miika, Leh-

tiniemi Ari, Lehtola Heidi, Löllö 

Satu, Löytynoja Jaakko, Löytyno-

ja Marja (nao), Mantila Henna-

Maria, Muilu Liisa, Nikula Niina, 

Nivala Joonas, Nivala Tiia-Sofi a, 

Ohtamaa Pauliina, Oja Joonas, 

Ojala Heikki, Palo Kati, Partti-

maa Katja, Pekkala Niina, Pikka 

Niina, Päivärinta Sini, Raudas-

koski Veera, Rautiainen Miika, 

Ruostetsaari Jenna, Rättyä San-

na, Rönkkö Sanna, Sarlin Sini, 

Saukko Jaakko, Saukko Rita, Sa-

viluoto Eero-Matias, Siltala Heli, 

Sistonen Anna-Kaisa, Suihkonen 

Ossi, Syrjä Sallamaari, Tirinen 

Helena, Tuomaala Mari (nao), 

Turunen Tiina, Tyhtilä Tapani, 

Typpö Jaana, Tölli Henna, Val-

tanen Kaisa, Vierimaa Esa-Pek-

ka, Vähäaho Minja, Vähäsöyrin-

ki Janne, Ylikoski Jenna-Riikka, 

Ylitalo Jukka (nao).

Nivalan Lukion
uudet

ylioppilaat
Nivalan ammattiopiston kä-

dentaitojen ohjaajaopiskelijat 

ovat valmistaneet tekstiilejä 

Nivalan Seurakuntakotiin lu-

kuvuosien 2006-07 ja 2007-

08 aikana opettajanaan Tuula 

Myllymaa-Junttila.

Taidetekstiilien käyttöönotto- 

ja julkistamistilaisuudessa viime 

viikon perjantaina oli paikalla 

tekstiilien suunnittelijota ja val-

mistajia sekä taidetoimikunnan 

edustajia.

Minna Männikön suunnitte-

lema seinätekstiili "Ihmisen us-

ko" on Seurakuntakodin Pienessä 

salissa. 

 - Idea alkoi hahmottua luet-

tuani kirkon symboleista. Mietin, 

miten kolmiosaisen tekstiilin voi-

si saada näyttämään yhtenäisel-

tä kokonaisuudelta, tuli mieleeni 

kolmio, kertoo tekstiilin suunnit-

telija Minna Männikkö.

 Seinätekstiilityön kolmiosai-

suus ja työssä oleva kolmiokuvio 

symboloivat Pyhää kolminaisuut-

ta: Isää, Poikaa ja Pyhää henkeä, 

rauhan kyyhky on Pyhän Hengen 

symboli ja ympyrä on iankaikki-

suuden vertauskuva. Keltainen 

väri tuo tilaan lämpöä ja valoa, 

kertoi kirkollisista symboleista 

taidetoimikunnan puheenjohtaja 

Raimo Österberg ja kiitti tekijöi-

tä ja eri yhteistyötahoja onnistu-

neesta yhteistyöstä.

- Tekstiiliin toivottiin maan-

läheisiä värejä ja niiden piti kui-

tenkin olla kirkollisia. Keltainen 

tuntui mielestäni yhdeltä hyvältä 

väriltä. Mietin värejä, jotka sopi-

sivat yhteen. Rajoitin joitain vä-

rejä kuten punaisen värin käyt-

töä. Työssäni valkoinen väri on 

puhtauden vertaus, keltainen väri 

symbolisoi aurinkoa, rinnastet-

tuna kultaan, on Jumalan sym-

boli, vihreä on kasvun ja toivon 

väri, violetti pääsiäisen väri, ker-

too Minna suunnitteluvaiheen 

ajatuksistaan.

Taidetekstiilit 
arvoisellaan 
paikalla

Rehtori Sirkka Knuuti kiitti Ni-

valan seurakuntaa luottamuksen 

osoituksesta  nuoria kädentaitajia 

kohtaan.

- Tehtävä on ollut todella haas-

tava, työn kolmiosaisuus mieti-

tytti, mutta tytöt ovat onnistuneet 

luomaan hienon kokonaisuuden. 

On ilahduttavaa, että nuoret ovat 

innostuneet kirkkotekstiileistä, 

kiittelee opettaja Tuula Mylly-

maa-Junttila oppilaitaan.

- Tekstiilin valimituksessa 

on käytetty eri tekniikoita, sil-

mukkatekniikkaa, kiertopujo-

tusta, loimimaalaustekniikkaa, 

kuteena on käytetty paperina-

rua, muita materiaaleja työs-

sä ovat villa ja pellava, kertoo 

Myllymaa-Junttila.

Opiskelijoiden ahkeruutta 

ja innostuneisuutta osoittaa se, 

että työt on valmistuneet muun 

koulutyön ohella.

Seurakuntakodin ruokasalissa 

on esillä Ulla Puurulan suunnit-

telema ja hänen ja Sanna Koske-

lan valmistama "Ajan aalto" -sei-

nätekstiili. Ulla Puurula ei ollut 

saapuvilla julkistamistilaisuudes-

sa, mutta kertoo ajatuksistaan 

työn suunnitteluvaiheessa:

 "Luonnoksia tehdessäni piir-

telin vain erilaisia aaltoja miet-

tien samalla aihetta. Erästä aaltoa 

aloin kuitenkin piirtää paksum-

maksi. Lisäsin siihen vaaleampaa 

sävyä reunoille ja totesin sen ole-

van mukavan rauhallisen näköi-

nen. Siitä innostuneena piirsin 

lisää erivärisiä aaltoja ja yllätyk-

sekseni yksi aalloistani valittiin 

lopulliseksi luonnokseksi.  Työn 

nimi tuli, kun katselin valmista 

työtä ja mietin mitä aalto mie-

lestäni kuvaa".

Sini-violetit kaitaliinat on 

suunnitellut Jaana Marjakangas 

ja valmistanut yhdessä Maria 

Kukkolan kanssa.

Taidetekstiilien valmistami-

seen on osallistunut kaikkiaan 

kahdeksan opiskelijaa, joista 

kuusi valmistuu toukokuun lo-

pussa kädentaitojen ohjaajiksi. 

Heidän päättötöitään on par-

haillaan esillä Tillari-Gallerias-

sa olevassa Luovuuden jäljillä 

-näyttelyssä.

Ritva Oja

Kirkon symboleja ja värejä taidetekstiileissä

Harjoituskoulukilpailut raviradalla

Seinätekstiilin ”Ihmisen usko” keltainen väri luo valoa ja lämpöä saliin ja sillä on akustiikkaa 

pehmentävä efekti. Tekstiilin värit sopivat hienolla tavalla yhteen salin yleisvärityksen ja ruskea-

valkoisten kaitaliinojen kanssa. Kuvassa vasemmalta Minna Männikkö, Heli Saukko, opettaja Tuula 

Myllymaa-Junttila, Piritta Väistö ja Satu Pekonen.
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Nivalan seurakunta lahjoittaa tä-

nä keväänä kaikille tuleville eka-

luokkalaisille omat virsikirjat ja 

haluaa näin olla vahvistamassa 

hyvää yhteistyötä koulun kanssa 

sekä tukemassa koulun kristil-

listä kasvatustyötä. Rehtori Juk-

ka Turunen kiitti seurakuntaa 

merkittävästä lahjoituksesta ja 

vakuutti, että hyvä virsiperinne 

tulee säilymään.

Kaikkiaan tulevia ekaluok-

kalaisia Nivalassa on sataseitse-

mänkymmentä. Kyösti Kallion 

koululla aloittaa opintiensä kuu-

sikymmentä oppilasta.

Ritva Oja

Ekaluokkalaisille
omat virsikirjat

Virsikirjojen luovutustilaisuudessa Kyösti Kallion koululla olivat seurakunnan edustajina (vas.) 

seurakuntapastori Janne Isomaa ja nuorisotyönohjaaja Mauri Autio ja koulun puolesta lahjoituksen 

vastaanottajina tuleva ekaluokan opettaja Eira Kauppila ja rehtori Jukka Turunen.
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Kyösti Kallion koulun vanhem-

paintoimikunta tempaisi viime 

viikolla rakentamalla koululle 

pituushyppypaikan. 

Toimikunnan puheenjohtaja 

Jussi Walta kertoi, että pihalle ha-

luttiin lisää tekemistä välituntien 

ajaksi ja tietenkin hyppypaikkaa 

käytetään liikuntatunneillakin. 

Kökkäväki lapioi Ojalehdon 

lahjoittamat hiekat paikalleen. 

Ponnistuslauta tulee kaupungin 

liikuntatoimelta syksyllä, jol-

loin hyppypaikka on lopullisesti 

valmis.

Pituushyppypaikka
Kyösti Kallion koululle

Keskiviikkona talkoita aloiteltiin tällä porukalla. Vasemmalta alkaen Salli Takalo, Irja Visuri, Eeva 

Hannula, Teuvo Tölli, Jussi Walta, Riku Malila ja Pekka Pihlajamaa. (Kuva: Tiina Raudaskoski).
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Lahjoita 
verovapaasti

Alle 4 000 euron arvoisesta lah-

jasta ei lahjansaaja maksa lahja-

veroa. Jos saat lahjaksi samalta 

henkilöltä useita lahjoja, lahjojen 

yhteenlasketun arvon on jäätävä 

alle 4 000 euron kolmen vuoden 

aikana. Jos esimerkiksi isä an-

taa pojalle lahjaksi 3 999 euroa 

31.5.2008, hän voi 31.5.2011 an-

taa seuraavan kerran verottoman 

lahjan. 

Eri henkilöiltä saatuja lahjo-

ja ei lasketa yhteen lahjavero-

tuksessa. Esimerkiksi kumpikin 

vanhemmista voi lahjoittaa lap-

selleen 3 999 euroa ilman, että 

lahjoja lasketaan yhteen. Alle 4 

000 euron arvoinen lahja on ve-

roton riippumatta siitä, ovatko 

lahjansaaja ja antaja sukulaisia 

keskenään tai mikä on heidän 

välisensä sukulaisuussuhde.



9



10

EDULLISTA 
NÄKYVYYTTÄ

TÄLLÄ SIVULLA
Ilmoitus Nivalan Viikon

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

Parhaat palvelut  

Haapajärven ja Ylivieskan kih-

lakuntien alueella järjestetään 

alueellinen keräyskampanja 

16.-17.6.2008 (Ylivieska) ja 18.-

19.6.2008 (Haapajärvi). Luvatto-

mat ampuma-aseet, niiden osat, 

patruunat ja erityisen vaaralli-

set ammukset sekä räjähteet voi 

luovuttaa poliisille ilman seuraa-

muksia. Käytännön mahdollista-

vat vuoden 2004 alussa voimaan 

tulleet ampuma-aselain, rikoslain 

sekä poliisilain muutokset. 

Poliisi kerää luovutettavat 

esineet alueellisten keräyskam-

panjoiden aikana yhteistyössä 

puolustusvoimien kanssa. Haa-

pajärven ja Ylivieskan kihlakun-

tien alueella järjestetään alueelli-

nen keräyskampanja viikolla 25.

Näin voit ilmoittaa

Haapajärven kihlakunnan alu-

eella  (Haapajärvi, Nivala, Py-

häjärvi, Haapavesi, Kärsämäki 

ja Reisjärvi) puhelinnumeroon  

0718765581 tai  0718765583 / 

Panu Kumpulainen tai sähkö-

postilla panu.kumpulainen@

poliisi.fi . 

Ylivieskan kihlakunnan alu-

eella  ( Ylivieska, Kalajoki, Oulai-

nen, Sievi, Alavieska ja Merijärvi) 

puhelinnumeroon 0718765470 

tai 0718765472 /Pasi Tammela 

tai sähköpostilla pasi.tammela@

poliisi.fi .

Ilmoitukset esineistä pyyde-

tään suorittamaan 09.06.2008 

mennessä keräyksen aikataulus-

ta johtuen.

Myös myöhemmin ilmoi-

tuksia otetaan vastaan jatku-

vasti oman poliisilaitoksen 

puhelinnumerossa tai em. 

sähköpostiosoitteisiin.

Kansalaiset eivät tuo räjäh-

teitä, patruunoita tai aseita itse 

poliisiasemalle vaan poliisi nou-

taa esineet ilmoitusten perus-

teella em. aikana tai muulloin 

erikseen sovittavana aikana. 

Rangaistusuhasta vapautumisen 

ehtona on, että henkilö ilmoittaa 

esineestä oma-aloitteisesti polii-

sille. Ilmoituksen voi tehdä myös 

Internetissä osoitteessa www.po-

liisi.fi /luvatonase olevalla sähköi-

sellä lomakkeella.

Rangaistusuhasta vapautu-

minen tarkoittaa sitä, että aseen, 

aseen osan, patruunoiden, erityi-

sen vaarallisten ammusten sekä 

räjähteiden laittomasta hallussa-

pidosta ei rangaista. Ampuma-

aselain ja rikoslain muutokset 

eivät kuitenkaan vapauta esineil-

lä mahdollisesti tehdyistä muista 

rikoksista.

Mitä luovutetuille 
aseille tehdään?
Poliisin haltuun tulleet aseet, 

niiden osat, patruunat ja erityi-

sen vaaralliset ammukset palau-

tetaan alkuperäiselle, lailliselle 

omistajalle, jos tällä on tai tämä 

saa luvan hallussapitoon.

Jos ampuma-aseen luovuttaja 

ei saa lupaa esineen hallussapi-

toon, on hänellä  kolme kuukaut-

ta aikaa etsiä aseelle uusi omis-

taja, jolla on sen hankkimiseen 

oikeuttava lupa. Vasta tämän jäl-

keen poliisi voi myydä ampuma-

aseen omistajan lukuun julkisella 

huutokaupalla. Huutokaupatusta 

aseesta tilitetään asiakkaalle kä-

sittelykulujen ylittävä osuus.

 Jos ampuma-ase jää myymät-

tä, siirtyy se lunastuksetta valtion 

omaisuudeksi.

Ampuma-ase voidaan myös 

tehdä pysyvästi ampumakelvot-

tomaksi eli deaktivoida.

Ampuma-aseen omistaja voi 

halutessaan luovuttaa esineen 

korvauksetta valtiolle.

Aseen osat, patruunat ja eri-

tyisen vaaralliset ammukset 

siirtyvät aina valtiolle, ellei niitä 

luovuteta alkuperäiselle, laillisel-

le omistajalle.

Varastetut tai rikoksen te-

kemisessä käytetyt aseet, aseen 

osat, patruunat, erityisen vaaral-

liset ammukset ja räjähteet poliisi 

takavarikoi.

Vaaralliseksi arvioidut räjäh-

teet hävitetään.

Lisätietoja ampuma-aselain 

muutoksesta ja alueellisista kerä-

yskampanjoista saa oman paik-

kakunnan poliisilaitokselta sekä 

Internetistä osoitteesta www.po-

liisi.fi /luvatonase.

Luvattomat ampuma-aseet ja räjähteet poliisille ilman seuraamuksia
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Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

1 kpl käytetty ULKO-OVI. Puh. 
040-722 6391.

PEUGEOT 1,6 v.-90, 4-pisteruis-
ku, siisti, hyväkuntoinen. Auto 
katsastettu huhtikuun lopulla 
-08. Hinta 650 euroa. Puh. 441 
502 sekä 040-576 0753.

FORD FOCUS wagon, 1.6 limi-
ted. -vm 2004, 80 000 km, 1 
omistaja, metalliväri, ajotietok, 
ilmas-
f0 ointi, sähk.lämm. tuulilasi, 
kahdet renkaat, kesärenkaat uu-
det, kevytmetalli vanteet, siisti. 
P. 040 765 3231.

ASUNTOVAUNU Chateau Canta-
ra -89, siisti, vuoteet 4:lle henki-
lölle. Edullinen. P. 0505976044.

POTKUPYÖRÄ, edullisesti Tupla-
potkupyörä. Väri punainen, kul-
jetus järjestyy Nivalan alueella. 
P. 040-582 9646.

Henkilöauto PEUGEOT 405 die-
sel vm-95, hyväkuntoinen, kat-
sastettu tässä kuussa. Hp. 1200 
euroa. Kirjahylly hp. 100 euroa. 
Puh. 0400 416 642.

As-vaunun ETUTELTTA Ventura 
Universal 320. Sopii a-mitta 925. 
Sis. talviputket. Yhtenä kesänä 
käyt. Hp. 800 euroa. Puh. 045-
677 4432.

ASUNTOVAUNU Hobby 440, 
-99, s-teltta, Siisti! 9500eur, P. 
0403010256 

SUZUKI SJ 410 katsastettu ja 
erittäin hyvä auto metsämie-
hille. Menee erittäin hyvin 
maastossa. hinta 2300 €. Puh. 
044-9370562.

MAZDA 626 farmari 2.2i -92 juu-
ri katsastettu, 2:t hyvät renkaat 
aj. 495 tkm  h. 800 €. Puh. 044-
268 1110

MOOTTORIPYÖRÄ Kawasaki 
ZR7, vm-2001. Ajettu 24000 km. 
Puh. 040-514 5346.

KESÄRENKAAT Michelin MXT 
175/70R13 Opelin vanteilla. 
Hyväkuntoiset. Hinta 50 euroa. 
Puh. 044-544 0321.

PESUKONE LG 7 kg ja kuivaus-
rumpu LG 7 kg. Uutta vastaavat. 
H. yht. 550 eur. Kysy lisää. P. 044-
286 1212.

Tukeva Metallirunkoinen PÖY-
TÄ 150x300, jossa sähköt, allas 
ja Oras Electra Hana. Verstaalle 
tai remonttihalliin. Puh. 044-544 
0321.

Ajettava RUOHONLEIKKURI hus-
qvarna rider 11c etuleikkuri vm 
-07 kuin uusi hp, 2450 e. Puh: 
050-5596260.

UIMAHALLILIPPUJA 35 kpl, ai-
kuisten, muuton vuoksi. H. 70 
eur. P. 045-121 9857.

Avan Cat PIENKUORMAIN vm.03. 
2kpl Paimenpoikia. Juomavau-
nu eläimille. Maitomittarit 4 kpl. 
Puh. 050 3024758. 

KUNTOPYÖRÄ, Isoäidin verho-
tankoja + renkaat 8 kpl. Matto-
liimaa CackoFlex. Puh. 040 763 
0479.

NISSAN King Pick-Up TDI 04, 
ajettu 67 tkm! Huippuvarusteltu 
mm. Webasto, ilmastointi, ABS 
jne... Hp. 22.500 / tarjous. Soit-
tele puh. 044-535 1087.

TONTTI. 0504008066.

OPEL Vectra 1,8 i. kats. 15.5.08, 
valkoinen, ei ruostetta, 2 x ren-
kaat, cd-soitin, vetokoukku, aj. 
320 tkm. Moottori remontoitu. 
H. 1900 euroa. Puh. 040 572 
1423.

PARIPYÖRÄT 13.6 13.6-38 Raju 
vanteilla nokialaisilla renkailla. 
Tee tarjous. Puh. 0400-280005.

 Ostetaan  

Ostetaan käytettyä KATTOPEL-
TIÄ n.35-40 m2 sekä "päivet-
tynyttä" ulkovuorilautaa 60-70 
metriä. Puh.0400-533954.

Uudehko henk.auton PERÄ-
KÄRRY, vähint. 1400 x 3300. 
0400693057.

Ostetaan 185/65R/4 2-4 kpl. 
Puh. 0505351074.

Halutaan vuokrata  

YKSIÖ tai pieni kaksio. Puh. 040-
708 6207.

Siisti, halpa, hyvällä paikalla ole-
va ASUNTO. Iso yksiö tai kaksio. 
ilmoitukset klo: 15.00 jälk. puh. 
0503076073.

KAKSIO / isompi yksiö työssäkäy-
välle miehelle. Puh. 0405317178 
Tomi.

RT-kaksio tai pieni OK-talo. Puh. 
044 292 2298

Vuokrattavana  

KERROSTALO-OSAKE 63 m2. 
Puh. 044 299 1552.

Siisti RT-YKSIÖ 39 m2 Niva-
lan Keskustassa. Puh. 044-328 
0443.

Sekalaista  

Vettä ja likaa hylkivät LII-
NAT ja kateliinat kevään juh-
liin. Vuokrattavana myös 
kerroskakkuteline.  Puh. 
050-4392900.

Onko kenelläkään KULTAISEN-
NOUTAJAN pentuja? Haluaisin 
ottaa/ostaa! Varma hyvä koti!. 
Puh. 040-839 4257.

Kodin kirpputori  

00€€
Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

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 ikkunanpielestä.

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  Huom! La 15.00-17.00

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 

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

KESKUSTA

Keskustan puoluekokoukseen Joensuuhun 13.-15.6. lähtee linja-auto 

perjantaiaamuna klo 8.30 Nivalan matkahuollosta. Paluu sunnuntai-

iltana. Majoituspaikkoja vielä jonkin verran jäljellä. Oma majoitus 

myös mahdollinen. Kysy lisää ja ilmottaudu 28.5. mennessä Irjalle 

p. 040 7587 123.

METALLI
Nivalan Metallityöväen

Ammattiosasto 353 

Yhteystiedot 

 Puheenjohtaja

Jari Mehtälä     

Pidisjärventie 42 B 6

85500 Nivala

p. 040-3544711 (Huom. numero 

muuttunut)

sähköposti nivalalu ottamus-

mies@nordicaluminium.fi 

Sihteeri

Sami Kourujärvi

Järvennöntie 8

85500 Nivala

p. 0440-550392

sähköposti

sami.kourujarvi@luukku.com

Taloudenhoito,  Jäsenasiat

Pertti Karppinen

Kytölänpuhto 15

85500 Nivala

p. 044-5241919

sähköposti

taloudenhoitaja.ao353@oma-

netti.fi 

Kotisivut osoitteesta

www.nivalanmetalli353.net

Kuolinpesän 
verovastuu

koskee kaikkia 
osakkaita

Kuolinpesän osakkaat vastaa-

vat yhdessä kuolinpesän myy-

män omaisuuden luovutusvoit-

toveroista. Kun kuolinpesästä 

myydään omaisuutta ennen pe-

rinnönjakoa, luovutusvoitosta 

verotetaan pesää. Jos kaikki pe-

sän omaisuus on ehditty jakaa 

osakkaille ennen verojen mak-

sua, voi käydä niin, että joku 

osakkaista on jo käyttänyt pe-

rintönsä, eikä hänellä ole rahaa 

maksaa osuuttaan veroista. Täl-

löin muut joutuvat maksamaan 

maksukyvyttömän osakkaan 

osuuden myynnistä suoritetta-

vasta verosta. 

Tällaisilta ikäviltä yllätyksil-

tä voidaan välttyä joko niin, et-

tä osakkaat jättävät pesän tilille 

rahaa veroja varten tai niin, et-

tä vero maksetaan ennakkoon. 

Kuolinpesän osakkaiden yhtei-

nen verovastuu vältetään koko-

naan, jos perinnönjako tehdään 

ennen omaisuuden myyntiä. 

Tällöin myyntivoitosta vero-

tetaan sitä osakasta, joka myy 

omaisuuden. 

Merja-Liisa Huolman-Lakari 
Veronmaksajat
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Runnin Kylpylä 
 Iisalmessa kutsuu lomalle!

Sis. Majoitus Kylpylä- tai
Kartanohotellissa, aamiaiset,
vapaat kylpyläkäynnit sekä
sisäänpääsy tansseihin ke,
pe ja la-iltoina (ei tähtitanssit)

Sis. Majoitus 2hh:ssa,
puolihoitoateriat, vapaat
kylpyläkäynnit sekä sisään-
pääsy tansseihin ke, pe 
ja la-iltoina (ei tähtitanssit).

Kesätarjoukset voimassa 31.8 saakka.

Tutustu netissä myös muihin
lomatarjouksiin sekä kesätapahtumiimme!

Suven Taikaa
149  /  hlö  /  3 vrk

Kesähuone
79 / 2hh  / vrk

Runnintie 407 A, 74595 Runni 
Puh. (017) 768 751, faksi (017) 768 7521 

myyntipalvelu@runni.fi 
www.runni.fi


