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Sunnuntai  
14.6.2009

Albumi

Nimipäivät 

Ajassa

Ajatus 

Sunnuntaiksi

Kysytään pois

Vanhojen valokuvien kertomaa

Tällä palstalla julkaistaan lukijoiden perhetapahtumia.

Alle 12-vuotiaitten lasten syntymäpäiväonnittelukuvat ovat ilmai-

sia, samoin kuin nimitysuutiset,  valmistuneita ja syntyneitä vauvo-

ja koskevat tiedotteet. Ilmoitukset vain 9 euroa/kpl.

Muut ilmoitukset  - esimerkiksi kuvalliset kasteilmoitukset, vihit-

tyjä, kihloissa, syntymäpäivä- ja kiitosilmoitukset maksavat vain 

9 euroa käteisellä, laskutettaessa lisätään 1,90. 

Tiedot osoitteeseen Kalliontie 25 tai sähköpostilla:

toimitus@nivalanviikko.fi . Puhelin 443 133

Ateriapalvelu

Sunnuntai 14.6.: Lihahöystö 

perunat, italiansalaatti, mar-

javaahto.

Maanantai: Makkarakeitto, 

juusto, puolukkapuuro.

Tiistai: Kalapyörykät, muusi, 

porkkana-mandariinisalaatti, 

vadelmakiisseli.

Keskiviikko: Broilerkasvis-

kastike, perunat, mustahe-

rukkahillo, marjakiisseli.

Torstai: Jauhelihaperunavii-

palelaatikko, jäävuori-anan-

as-tomaattisalaatti, sitruu-

nahyytelö.

Perjantai: Palapaisti, peru-

nat, kesti-vihannekset, ke-

säinen raastesalaatti, punai-

nen hera.

Lauantai: Uunilohi, perunat, 

yrttikastike, punajuurisalaat-

ti, mansikkarahka.

Sunnuntai: Broilerleike, pe-

runat, kermakastike, hedel-

mäinen grillisalaatti, punai-

nen hera.

Miksi pelkäisin pahana päivänä, 
kun petturien kavaluus saartaa 
minut?
He luottavat rikkauteensa, kers-
kailevat suurella omaisuudel-
laan.
Mutta henkeään ihminen ei voi 
lunastaa, ei hän voi käydä kaup-
paa Jumalan kanssa.
Elämän lunnaat ovat liian kalliit, 
ne jäävät iäksi maksamatta.
Ei ihminen elä ikuisesti, ei hän 
vältä hautaa.
Mutta Jumala lunastaa minut, 
hän tempaa minut tuonelan ot-
teesta.
Älä kadehdi, kun joku rikastuu, 
kun hän kartuttaa talonsa omai-
suutta.
Kuollessaan hän ei ota mukaan-
sa mitään, hänen omaisuutensa 
ei seuraa häntä hautaan.
Vaikka hän eläessään ihastelee 
osaansa ja toiset kiittävät hä-
nen menestystään, hänen täytyy 
mennä isiensä luo, paikkaan, jos-
sa ei valoa nähdä.
Rikkainkaan ihminen ei ole ikui-
nen, eläinten tavoin hän lakkaa 
olemasta. 

Ps. 49: 6-10, 16-21

Sunnuntai: Kielo, Pihla. 

Maanantai: Vieno, Moona, 

Viena. 

Tiistai: Päivi, Päivikki, Päi-

vä. 

Keskiviikko: Urho. 

Torstai: Tapio. 

Perjantai: Siiri. 

Lauantai: Into. 

Lauantai 20.6. Suomen lipun 

päivä. Juhannuspäivä.

Sunnuntai 21.6. Kesäpäivän-

seisaus.

Jos aikoo saavuttaa jotakin 

suurta, rohkeutta koetellaan 

monta kertaa.

John Henry Newman

1. Kuka oli EU-vaalien ääni-

kuningas?

2. Mitä tarkoittaa UIT -ly-

henne?

3. Mikä on kirjailija Veikko 

Huovisen alkuperäinen am-

matti?

4. Mikä tanssi on Oginskyn 

Jäähyväiset isänmaalle?

5. Kuka valtiomies lupasi 

toisen maailmansodan aika-

na kansalleen verta, hikeä ja 

kyyneleitä?

Vastaukset sivulla 14

Ruokalista

Valmistuneita

Työpaikat

Nivalassa

Keskusvarastonhoitaja/am-

mattimies, laitoshuoltaja, 

lähihoitaja, marjojen myy-

jä, tuotantotyöntekijä, huol-

tomies, markkinointiassis-

tentti.

Työvoima-
koulutus
Monialainen rekrytointikou-

lutus yhteishankintakoulu-

tuksena, metallialan valmen-

tava jakso - metallin perustie-

dot ja taidot, kone- ja metal-

lialan perustutkinto - koneis-

tus, koneistajan ammattitut-

kinto - cnc koneistus, kone- 

ja metallialan perustutkinto, 

levyseppä-hitsaaja, hitsaajan 

ammattitutkinto, hitsaajan 

pätevöitymiskoulutus, levy-

tekniikan ammattitutkinto, 

puusepänalan ammattitut-

kinto - puutuotteen valmis-

tus, puusepänalan ammatti-

tutkinto - CNC/CAD/CAM 

-tekniikka, teollisuusrobotin 

ohjelmointi ja käyttötaito, tu-

lityökorttikoulutus, työtur-

vallisuuskorttikoulutus.

Oulun diakonia-ammatti-

korkeakoulusta on valmis-

tunut sosionomi/lastentar-

haopettajaksi Titta Ylimäki 

(Nuolioja), Kiiminki. On-

nittelemme kotiväki ja Ai-

no-mummu.

Jehovan todistajien kesäta-

pahtuman teemana on tänä 

vuonna Jeesuksen Kristuk-

sen kehotus: "Pysykää val-

veilla!" Ohjelmassa keskity-

tään siihen, miksi nuo sanat 

ovat erittäin tärkeitä nykyään 

eläville raamatun lukijoil-

le. Esimerkiksi sunnuntain 

esitelmä käsittelee Raama-

tun näkemystä tapahtumas-

ta, jota usein sanotaan maa-

ilman lopuksi, mutta josta on 

kuitenkin mahdollista säilyä 

elossa. Siksi todistajat usko-

vatkin, että konventin ohjel-

ma antaa rohkeutta kaikille 

kuulijoille.

Seuraavan puolen vuoden 

aikana kesän konventtien sar-

ja etenee maailman ympäri ja 

niihin osallistuvat kaikki seit-

semän miljoonaa todistajaa 

103 000 seurakunnassa. Suo-

messa pidetään neljällä paik-

kakunnalla viisi suomenkie-

listä ja yksi ruotsinkielinen 

piirikonventti. Ouluhallin 

konventtiin odotetaan edel-

listen vuosien tapaan noin 

4 000 osallistujaa, jotka tu-

levat hyötymään käytännöl-

lisestä ja ajankohtaisesta oh-

jelmasta.

Paikalliset todistajat osal-

listuvat maailmanlaajuiseen 

kutsukampanjaan ja jatkavat 

Nivalassa ja Haapajärvellä 

mahdollisimman moneen 

kotiin kutsua tähän kolmi-

päiväiseen tilaisuuteen, joka 

alkaa 19. kesäkuuta aamulla 

Oulun Ouluhallissa.

Kesän
konventti 

Ouluhallissa

Kuva helmikuulta 1955 Liisa ja Erkki Vähäsarjan häistä. Kuvassa vasemmalta Viljami Malila, Ali Malila, Sisko Tirk-

konen, Lempi Malila,Vilho Malila, Liisa Vähäsarja, Edvin Vähäsarja, Erkki Vähäsarja, Sakari Muilu (yllä), Rauno 

Vähäsarja, Eero Muilu (yllä), Kerttu Vähäsarja, Eila Muilu sekä Seija Muilu (alla).

- Mistä TV-kokki pitää eni-

ten?

- Sohvaperunoista.

Ohikulkija huomasi joen jään 

pettävän kahden pikkupojan 

alta ja poikien vajoavan ve-

teen. Hän ryhtyi pelastustoi-

miin ja saikin pojat rannalle 

ja toimitettua kotiin.

Illalla ovikello soi ja ovella 

oli toisen pojan isä. Pelastaja 

sanoi, että hän teki vain vel-

vollisuutensa eikä siitä tarvit-

se erikseen kiitää.

- Enhän minä nyt sitä, mut-

ta missä on minun pojan pi-

po?

Viljellään huumoria
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Nivalan postipalvelut siirty-

vät paikallisen yrityksen yh-

teyteen. Samalla postin auki-

oloajat pitenevät.

Maanantaista 31.8.2009 

kello 9 alkaen Nivalassa pos-

tiasioissa palvelee Siwa Ni-

vala, osoitteessa Toripiha 1, 

85500 Nivala. Posti on jat-

kossa avoinna liikkeen auki-

oloaikoina maanantaista per-

jantaihin kello 8-21, lauantai-

sin kello 8-18 ja sunnuntaisin 

12-21.

Postin oma myymälä, 

osoitteessa Kalliontie 16, pal-

velee perjantaihin 28.8.2009 

kello 14 saakka.

Siwasta saa kaikki tutut 

postipalvelut: sieltä voi nou-

taa saapuneet paketit ja muut 

kuitattavat postilähetykset, 

lähettää postia kotimaahan 

ja ulkomaille sekä ostaa pos-

timerkkejä, kortteja ja posti-

tustarvikkeita.

Postin myyntipiste Siwas-

sa saa sisustukseen ja tuottei-

den esillepanoon uuden ajan-

mukaisen ilmeen. Tavoittee-

na on helpottaa asiointia sekä 

asiakkaalle sopivien palvelu-

jen ja tuotteiden löytämistä. 

Erilaisiin tarpeisiin tarkoite-

tut tuotteet ryhmitellään en-

tistä selkeämpiin kokonai-

suuksiin.

Posti tiedottaa muutok-

sesta alueen kotitalouksiin ja 

yrityksiin erikseen jaettavalla 

asiakastiedotteella. Muutok-

sella ei ole vaikutusta alueen 

postiosoitteisiin, postinume-

roihin eikä postinjakeluun.

Posti on aloittanut yhteis-

työn yrittäjien kanssa vuonna 

1986. Säännöllisesti tehtävien 

asiakastyytyväisyystutkimus-

ten mukaan asiakkaat ovat ol-

leet tyytyväisiä postiyrittäjien 

tarjoamaan palveluun, pitkiin 

aukioloaikoihin ja keskeiseen 

sijaintiin.

Tutkimusten mukaan 

myös postipalveluja tarjoa-

vat yrittäjät ovat tyytyväisiä 

Postin kanssa tekemäänsä 

yhteistyöhön ja kokevat saa-

vansa tästä selvää hyötyä. Täl-

lä hetkellä erilaisten yritysten 

yhteydessä toimii noin tuhat 

postia.

Nivalan postipalvelut Siwaan

Kävin Niva-Kaijan koulun keittiöllä 

vierailulla ja onhan se uskomatonta, 

miten vähillä määrärahoilla ja vähäl-

lä henkilökunnalla valmistetaan hy-

vää ruokaa. Ruokahuoltopäällikkö on 

tehnyt realistisia talousarvioita, mutta 

vielä tälle vuodelle täytyisi saada ai-

kaan 100 000 euron säästö kaupungin 

tiukasta taloustilanteesta johtuen.

Minusta oli ikävä kuulla, miten 

huonosti osa oppilaista arvostaa il-

maista ruokaa ja sen tekijöitä. Ruo-

kaa sotketaan, rohmutaan kohtuutto-

masti ja sitten heitellään roskiin. Kun 

keittiöhenkilökunta järjesti juhlalou-

naan ilmaisen kouluruokailun 60-päi-

vän kunniaksi, hankittiin pöytiin lii-

nat ja tehtiin kukka-asetelmat, joissa 

oli mm. puolukan oksia. Ei mennyt 

aikaakaan, kun liinat oli revitty ja op-

pilaat pommittivat toisiaan puolukoil-

la. Koristeluja ei juuri kannata seinille 

eikä pöydille laittaa, sillä ne tärvellään 

nopeasti ikävän näköisiksi. On muis-

tettava, että valtaosa nuorista käyttäy-

tyy todella fi ksusti.

Niva-Kaijan oppilaat ovat pahim-

massa murrosiässä ja koulun henki-

lökunta tottunut joustamaan, mut-

ta kyllä tuossa iässä pitäisi jo osata 

käyttäytyä ruokailutilanteessa. Jospa 

vanhemmat muistuttaisivat lapsiaan 

hyvän käytöksen ja ruoan kunnioit-

tamisen tärkeydestä. Ruoka kou-

luissa on terveellistä ja sitä on kai-

kille riittävästi. Vaikka nuorillakin 

on sananvapaus, niin me täällä leh-

dessä lopetimme aihetta käsittelevi-

en tekstiviestien julkaisemisen jo ai-

kaa sitten asiattomina. Oppilailla on 

palautteenantomahdollisuus koulul-

la ja vastikään heidän mielipiteitään 

kartoitettiin laajalla kyselyllä.

★ ★ ★

Nuorten kesätyötilanne on Nivalassa-

kin huolestuttavan huono. Kaupun-

ki tarjosi kesäseteli-systeemiä, mutta 

hyvä tarkoitus ei paljon auta, jos yri-

tykset ja laitokset eivät ota lainkaan 

kesätyöntekijöitä. Aiempina vuosi-

na kaupungin omiin työpaikkoihin-

kin oli valtavasti hakijoita ja monta 

kymmentä hakijaa arvottiin työhön 

kesäksi. Tänä vuonna koululaisia otet-

tiin työhön seitsemän.

Aiemmin kesätyöntekijöitä oli esi-

merkiksi vanhainkodilla, joissa nuo-

ret olivat seurana vanhuksille ja ul-

koiluttivat heitä. Nyt ei ulkoiluttajia 

ole, jos omaiset eivät sitä tee. Tänä ke-

sänä Peruspalvelukuntayhtymä Kal-

lio ei ole juurikaan palkannut tällai-

siin tehtäviin kesätyöntekijöitä, joten 

moni opiskelija jää nyt vaille kesäan-

sioita.

Oivan ratkaisun ovat keksineet 

kaksi sosiaalialan ammattilaista, jot-

ka olivat aiemmin kesätyöntekijöinä 

päiväkodeissa. He ovat aloittelemas-

sa Peltolan pappilan tiloissa toimini-

mellä Touhutupa-toimintaa heinä-

kuun ajaksi. Monilla koululaisillakin 

- varsinkin pienemmillä - on tarvet-

ta hoitopaikalle, sillä ykkös- ja kak-

kosluokkalaiset ovat aivan liian pieniä 

olemaan yksin kotona kun vanhem-

mat ovat töissä. Maatiloilla ja isoissa 

perheissä touhua riittää enemmän, 

mutta kaikilla ei kotona ole oikeasti 

juurikaan mielekästä tekemistä. Ja si-

tähän lapset ja nuoret kaipaavat.

Monissa kunnissa lasten kesäistä 

päiväkerhotoimintaa on järjestetty eri 

järjestöjen toimesta vuosikymmenien 

ajan. Esimerkiksi Oulussa seurakun-

ta järjestää päiväleirejä, jonne lapset 

voivat tulla vaikka kesäloman jokai-

sena päivänä. Leirillä tarjotaan myös 

ilmainen ruoka. Tällaiselle vapaalle, 

koko kesän toiminnalle olisi varmaan 

kysyntää Nivalassakin, mutta sen jär-

jestäminen vaatii paljon resursseja.

★ ★ ★

Se on oikeasti aika vaarallinen tuo 

Myllykujan kohdalta tien yli tehty 

suojatien levike. Se on lapsille tur-

vallinen, mutta sementtireunus tulee 

niin huomaamattomasti tien värisenä 

pitkälle ajokaistan puolelle, että asiaa 

tuntematon autoilija tai moottoripyö-

räilijä siihen vielä vahingoissa ajaa. 

Voisiko sen merkitä musta-keltaisella 

pystyraidoituksella, että tulisi huoma-

tuksi? Nyt paikalla oli jo mustia ren-

kaista tulleita äkkijarrutusjälkiä.

Sarjan Lauri oli oikeassa, kun jo 

aiemmin asiasta huolehti. Hämäränä 

kesäyönä joku moottoripyöräilijä on 

korokkeeseen vaarassa törmätä.

★ ★ ★

Valtuusto kokoontuu juhannuksen 

jälkeisellä viikolla 25.6. eli torstaina. 

Silloin käsitellään muun muassa ar-

viointikertomus, viime vuoden tilin-

päätös ja toimintakertomus sekä ti-

li- ja vastuuvapauden myöntäminen. 

Tässä välissä vietetään kuitenkin kes-

kikesän juhlaa. Oikein hyvää Juhan-

nuksen aikaa kaikille.

Maritta Raudaskoski

Toimittajan tarinoita
Maritta Raudaskoski

maritta.raudaskoski@omanetti.fi 

Kesäisiä ajatuksia
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Nivalan Seurakunta

Autioituva kylä Ruotsin Väs-

terbottenissa, kylässä muu-

tama ihminen, joista heistä-

kin moni odottaa viimeistä 

nimenhuutoa; voisiko niis-

tä aineksista saada kokoon 

kiinnostavan kertomuksen! 

Torgny Lindgren onnistuu. 

Ohuehkoon kirjaan hän saa 

mahtumaan paljon paikal-

lishistoriaa, nykytilannetta 

ja mielenmaisemia.

"Akvaviitin" päähenkilö 

on Olof Helmersson, entinen, 

voimallinen herätyssaarnaaja. 

Hän on kahdeksankymmen-

täkolme vuotta vanha, mutta 

ei pidä itseään vielä vanhana. 

Hänellä on edessään vielä yk-

si tärkeä tehtävä, mikä kirjas-

sa paljastetaan liiankin pian. 

Nimittäin vuosikymmenten 

aikana Helmersson on tullut 

toisiin ajatuksiin, hänestä on 

tullut jumalankieltäjä. Tosin 

hän joutuu yhä pinnistele-

mään, ettei käyttäisi vahin-

gossa uskonnollisia ilmaisu-

ja. Omatuntokin on tallella, 

nyt hänestä tuntuu, että hän 

on tehnyt ihmisille vääryyttä 

saarnoillaan ja tahtoo korja-

ta asian.

Helmersson lähtee Uuma-

jasta, talon kymmenennestä 

kerroksesta Västerbottenin 

sydänmaahan, entiselle vai-

kutusalueelleen taitettava pol-

kupyörä mukanaan. Saapues-

saan kylään hän saa huomata, 

että suurin osa seurakunnas-

ta on kadonnut, kuolleet, läh-

teneet ja menettäneet uskon-

sa. Itse asiassa herätysseura-

kuntaan kuuluu vain kaksi 

jäsentä, joista toinen makaa 

kuolinvuoteellaan, äärirajal-

la. Helmersson käy heitä ta-

paamassa polkupyörällään 

liikkuen. Eräs entinen seu-

rakuntalainen on vaihtanut 

jumalauskonsa taiteeseen. 

Suurta luottamusta osoittaen 

hän vie Helmerssonin katso-

maan suurta, puusta veistä-

määnsä jumalaa: "Se ei ole Ju-

malan kuva, sanoi Torvald ja 

tömäytti sauvan maahan jo-

ka sanalla. Ei se ole kuva, se 

on Jumala. Olof Helmersson ei 

voinut olla kysymättä: Mutta 

miksi sillä on niin kummalli-

nen päähine? Tukholmassa on 

Kaarle Viidennentoista pat-

sas, sanoi Torvald. Ja hänellä 

on semmoinen päässä. Aino-

astaan tällä seudulla on Juma-

lalla semmoinen myssy."

Käy ilmi, että Helmersso-

nia on kylässä odotettu, kuka 

mistäkin syystä. Gerda odotti 

kuolemaa, mutta sitä ennen 

hän halusi tavata Helmers-

sonin, jolle hän oli varannut 

paljon kysymyksiä. Hänen 

uskonsa oli niin vahva, että 

sen edessä Helmersson ei voi-

nut muuta kuin vaieta. Mutta 

Gerda kuuli, ja kertoi miten 

kuuli Helmerssonin vastan-

neen. Mutta ei Gerdankaan 

usko ollut aivan täydellinen: 

"Kun minä olen antanut aja-

tusten vaeltaa Jaakobin luo, 

niin silloin minä olen hetki-

sen melkein unohtanut us-

koa. Ja kun muistan pikkuty-

tön, Jaakobin ja minun pik-

kutytön, silloin minä näen 

vain hänet ja nuken joka 

hänellä oli aina tiukasti 

kyynärtaipeessa, en näe 

Kristusta ja uskoa. On-

han oikeastaan pakko 

uskoa samaan aikaan 

kaiken muun kanssa. 

Ja siinä minä taitun. 

Se piinaa omaatun-

toa."

Mielenkiin-

toisen lisävireen 

juoneen tuo 

lehden paikal-

listoimittajan 

kirjoittama 

k y h ä e l m ä 

kylän histo-

riasta, jonka keskus-

henkilö on Kaarle Viidestois-

ta. Hän on kylässä jumaloi-

tu monista edistyksellisistä 

toimistaan asukkaiden hy-

väksi. 

Ehkä joku pitää aiheva-

lintaa herjaavana. Maail-

massa toki on luopiopap-

peja ja luopiosaarnamiehiä, 

mutta lähteekö kukaan heis-

tä perumaan puheitaan jul-

kisesti! Olof Helmerssonin 

tapauksessa lienee kyseessä 

vanhuuden mukanaan tuo-

ma omituinen päähänpint-

tymä. Kirjan teemana on pa-

remminkin uskon ja epäus-

kon vuoropuhelu, kumpikin 

esiintyvät tasa-

vahvoina. Ennen kaik-

kea "Akvaviitti" kertoo van-

huudesta, siihen usein kuulu-

vasta raihnaudesta ja yksinäi-

syydestä. Samalla kerrotaan 

autioituvasta maaseudus-

ta, missä toisaalta voimakas 

Me-henki helposti karkottaa 

ulkopuoliset tunkeilijat. Täs-

sä kylässä on huoli vanhusten 

riittävyydestä, sillä työpaik-

koja ei ole ja naiset ovat ko-

tipalvelun palkkalistoilla.

Torgny Lindgren (s. 1938) 

on Ruotsin nykykirjallisuu-

den valovoimainen edustaja. 

Jo se, että hän on 

päässyt Tammen 

Keltaisen kirjas-

ton suurten kerto-

jien piiriin, missä ei 

juuri pohjoismaalai-

sia näy, sinetöi hänen 

oivalliset kertojanlah-

jansa. Hänen tyyliinsä 

sisältyy kätkettyä huu-

moria, lempeää ironiaa 

ja hiven sarkasmiakin. 

Aihettaan hän käsittelee 

tarkkanäköisesti ja inhi-

millisesti. Teksti on läpeen-

sä nautittavaa. Osuutensa sii-

hen on ansioituneella kään-

täjällä, Liisa Ryömällä. Kir-

jaa voin suositella varsinkin 

ikäihmisille.

Kirjan nimi, Akvaviitti 

tarkoittaa mausteviinaa, täs-

sä tapauksessa nimenomaan 

Kaarle Viidennenvoista lan-

seeraamaa Norlantilaista ak-

vaviittia: "Sanalla sanoen, 

myyjä sanoi, ja ääneen oli tul-

lut juhlava sävy, kolme kasvia 

Umbelliferaen suvusta, sarja-

kukkaisia (kuminaa, anista ja 

fenkolia RR) kolme tervehdyt-

tävää yrttiä jotka ovat saaneet 

onnekkaasti yhtyä elämän ve-

dessä. Joka on lopuksi jalostet-

tu parilla tipalla sherryä. Saa-

ko Olla kassi?"

Raija Raudaskoski

Uskon kysymyksiä äärirajalla

Akvaviitti, romaani

Torgny Lindgren, suom. Liisa Ryömä 2009

Tammi 229 s.

Seurakunnan kotisivujen 

osoite: www.nivalansrk.fi 

Kirkkoherranvirasto p. (08) 

440 025.

Jumalanpalvelukset 

Su 14.6.  2. sunn. helluntais-

ta  klo 10 konfi rmaatiomessu 

kirkossa, 1 leirin konfi rmaa-

tio, Jukkola, Rautio, avustajat 

J Marjanen, E Suuronen ja R 

Nummela, Harri Kinnunen, 

laulu.

La 20.6. Juhannuspäivä klo 10 

sanajumalanpalvelus kirkos-

sa, Viljanen, Katajala.

Su 21.6. 3. sunn. helluntaista 

klo 10 messu kirkossa, Juk-

kola, Katajala, avustaa Vilja-

nen.

Seurakunnan viikko

Su 14.6. klo 13 seurat Nivalan 

ry:llä. Klo 18 oopperatapah-

tumaan liittyvät seurat kir-

kossa (S Juntunen, A Järvi, J 

Mantila, S Jukkola).  Klo 18 

seurat ja lauluilta Nivalan ry:

llä (K Tölli).

Ke 17.6. klo 19 kesäillan mu-

siikkihartaus Uuden hauta-

usmaan kappelissa (Nivalan 

Puhallinorkesteri joht., J Lat-

vala, Hurskainen).

Pe 19.6. klo 19 juhannusaa-

ton tilaisuus Vinnurvan lei-

rikeskuksessa (Jukkola, Ka-

tajala). Lähtö seurakuntako-

din pihalta klo 18.30, paluu 

n. klo 21.

La 20.6. Juhannuspäivä klo 

18 seurat Nivalan ry:llä (R 

Österberg).

Su 21.6. klo 13 seurat Nivalan 

ry:llä  (L Hankkila). Klo 18 

seurat Nivalan ry:llä (E Ho-

sionaho).

Lapsityö

Lapsityö jää kesälomalle! Ta-

paamme jälleen syksyllä. Hy-

vää kesää kaikille!

Lähetystyö

Lähetyksen kirpputori Kant-

torilassa on avoinna ke ja la 

klo 9-13.

Lähetyssihteeri Katja Tuuna-

nen on aloittanut työt, hänet 

tavoittaa numerosta 044 362 

8549.

Katjan työpäivät ovat ti, ke 

ja to.

 

Rovastikunnallinen toimin-

ta

Kala- ja Pyhäjokialueen seu-

rakuntien perheasiainneu-

vottelukeskus, Rautatienka-

tu 6 C 2 (käynti pihan puo-

lelta) 84100 Ylivieska, p. (08) 

425 990.

Palveleva puhelin 010 190 

071. Palveleva puhelin päi-

vystää joka päivä, su-to klo 

18- 01, pe ja la klo 18-03. Pal-

velevaan nettiin voit lähettää 

viestin (evl.fi /palvelevanet-

ti.fi ), johon vastataan viiden 

päivän kuluessa.

Muut

Yhteisvastuukeräys 2009

Vuoden 2009  keräys tuotti 

9048,04 euroa, vuonna 2008 

keräys tuotti 13.849,34 euroa. 

Lämmin kiitos tuestanne!

Tiekirkkokausi alkaa!

Nivalan kirkko on avoinna  

10.6.-15.8.2009 välisen ajan 

joka päivä klo 11-16. Esitte-

lystä vastaavat arkisin kesä-

työntekijät, viikonloppuisin 

Virsikuorolaiset.

”Nivalan vanhat urut” – ää-

nite  sisältää urkumusiikin 

helmiä, soitettuna Nivalan 

kirkon uruilla, urkutaiteili-

ja Ismo Hintsala, levyn hinta 

20 euroa.

Kirkon ulko- ja sisäkuvalla  

olevia adresseja on myytä-

vänä kirkkoherranvirastos-

sa, hinta 8,5 euroa.

  

Lisäksi myynnissä  on Niva-

lan historiakirja ”Nivalas-

ta ollaan ja toimeen tullaan”, 

hinta 65 euroa.

Kastettu

Tiia Olivia Leppimaa, Konsta 

Elmeri  Kukkola, Annika Lilli 

Emilia Syväkangas

Avioliittoon 
kuulutettu
Jaakko Olavi Pirinen ja Sanna 

Katariina Veikkola

Heikki Aukusti Jylhä-Ollila ja 

Johanna Maria Lystilä

Kuollut

Seppo  Juhani  Tervola  60 v.

Lukemista



Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Niva-Kaijan koulun suurkeit-

tiö ei hiljenny kesän ajaksi, 

vaikka koulu on loppunut. 

Nyt siellä ruokailee ooppe-

ran väki ja koska sieltä toi-

mitetaan ruoka myös päivä-

koteihin, sekin pitää keittiön 

toiminnassa koko kesän.

Niva-Kaijan koululla val-

mistetaan koulujen toimin-

ta-aikana noin 2250 ateriaa. 

Oman koulun lisäksi ateri-

at viedään kymmenelle si-

vukylän koululle, lukiolle, 

Kyösti Kallion koululle, kah-

deksaan päiväkotiin, Työkes-

kukseen ja Tarhin toiminta-

keskukseen.. Kuljetus on kil-

pailutettu ja nykyään sen hoi-

taa taksit, jotka ottavat sivu-

kylälle mennessään samaan 

kyytiin myös Kotikeskuksen 

keittiöltä ateriapalvelun pii-

riin kuuluvien annokset se-

kä ateriapalveluasiakkaiden 

kauppaostokset kaupoista.

Niva-Kaijan koululla raa-

ka-aineiden osuus ruoasta on 

vain 0,73 euroa. Kun tästä jo 

35 senttiä menee maitoon, 

voinappiin ja näkkileipään, 

henkilökunnalta vaaditaan 

kekseliäisyyttä ja ammatti-

taitoa. Raaka-aineisiin käy-

tettävissä oleva rahamäärä 

on valtakunnan keskitasoa. 

Ruokahuoltopäällikkö, ruo-

kapalveluesimies ja keittiö-

henkilökunta tekevät sillä 

ihmeitä, sillä ruoka on hy-

vää ja sitä on riittävästi. Kun 

raaka-aineiden lisäksi laske-

taan tilojen kulut, kuljetuk-

set, henkilökunnan palkat ja 

kaikki muu aterian tuottami-

seen tarvittava, tulee hinnaksi 

2,80 euroa.

- Kilpailuttamisessa on 

hirveän kova homma, sanoo 

Nivalan kaupungin ruoka-

huoltopäällikkö Sirpa Pelto-

maa.

Raaka-aineiden hankinta 

on kilpailutettu ja Nivalakin 

on kolmivuotisella sopimuk-

sella mukana Kalajokilaakson 

hankintarenkaassa. Sopimus 

on voimassa vuoteen 2012 

saakka. Nyt kuivatuotteet tu-

levat Metron tukusta, maito-

tuotteet Valiolta ja lihatuot-

teet Atrialta. Edullisena ja 

terveellisenä salaatinpohjana 

käytetään paljon kaalta, joka 

on todellista lähiruokaa, sillä 

se tulee Vilkunan tilalta.

- Salaattia muunnellaan li-

säämällä erilaisia kasviksia ja 

hedelmiä. Nykynuoriso osaa 

kyllä syödä salaattia ja sen 

menekki kasvaa koko ajan, 

kehuu ruokapalveluesimies 

Liisa Linna.

Yksi mukava erikoisuus 

on se, että oppilaat käyvät 

syksyisin poimimassa kou-

lulle puolukat. Viime syksy-

näkin oli niin hyvä tulos, et-

tä puolukkaa on vieläkin pa-

kastimessa.

- Se on oppilaille mielui-

nen päivä, kun me lähete-

tään heidät eväiden kanssa 

metsään. Mehukeittoa talven 

mittaan kuluu, sillä puuro- ja 

mehukeittopäivät ovat kaik-

kein mieluisimpia, jolloin 

ruokaa menee litroissa las-

kien eniten. Kun lisäksi on 

pehmeää leipää, leikkelettä ja 

juomaa, niin ruoka maistuu, 

ruokapalveluesimies kertoo.

Asiakaskysely ei 
tuonut paljon 
uutta

Nivalan kaupungin koulujen 

ruokapalvelussa toteutettiin 

tämän vuoden alussa asia-

kaskysely, jonka tulokset ra-

portoitiin huhtikuussa. Kyse-

lyn teki Vista Consulting, jo-

ka laati kyselylomakkeen, kä-

sitteli vastaukset ja raportoi 

tulokset. Nivalan kaupungin 

perusopetuksessa ja lukiossa 

on 1730 oppilasta, 120 opet-

tajaa ja 28 muuta henkilöstöä. 

Yhteenveto koostuu 578 op-

pilaan vastauksista.

Vastauksissa näkyy eri 

ikäisten lasten ja nuorten 

vastaukset. Esimerkiksi ylä-

asteelaiset syövät harvimmin 

koulussa ja syyksi kerrotaan 

jopa: ei ole nälkä. Tämä voi 

johtua siitä, että oppilaat käy-

vät kaupoissa ostamassa ma-

keisia ja rasvaisia välipaloja. 

Sen sijaan jo "aikuisemmat" 

lukiolaiset syövät hyvin ja ja 

kehuvat ruokaa hyväksi.

- Noudatamme koulu-

ruokasuosituksia ja lautas-

mallia. Se on väärin, jos sano-

taan että lapset lihovat kou-

luruoasta. Meillä on erittäin 

ammattitaitoinen henkilö-

kunta ja pätevät dieettikeit-

täjät, joten kaikki ruoka on 

ravinto-opillisesti hyvää, sii-

tä ei ole epäilystäkään, koros-

taa Sirpa Peltomaa.

Niva-Kaijan koululla on 

mahdollisuus välipalaan, jo-

ta Peltomaa ja Linna pitävät 

hyvänä asiana pitkien koulu-

päivien vuoksi. Välipalana on 

näkkileipää ja juomaa, väli-

palamahdollisuutta käyttää 

noin 100-150 oppilasta päi-

vittäin.

Koululaisille tarjotaan ter-

veellistä kotiruokaa, johon 

uusia toivomuksia yritettiin 

etsiä asiakaskyselyssä. Yllät-

täen niitä ei juuri tullut. Sen 

sijaan pitsaa kyllä toivottiin. 

Nyt suosittuja ovat puuron 

ja mehukeiton lisäksi ma-

karonilaatikko, lihapullat ja 

pyttipannu, keitoista kala-

keitto ja hernekeitto. Näitä 

tulee olemaan listalla edel-

leenkin.

- Mitään radikaaleja muu-

toksia ei tule. Perunaa lisätään 

ja tarjotaan uudella systeemil-

lä kypsennettynä, lisäksi ko-

vasti toivottua lasagnea tar-

jotaan lasagnetten muodossa. 

Raaka-aineet meillä on hyvät, 

niistä on hyvä tehdä ruokaa, 

Peltomaa sanoo.

Ongelmia joskus 
ruokailussa

Niva-Kaijan koulun oppilaat 

ovat vahvimmassa murros-

iässä ja ruokailukäytökses-

sä ilmenee joskus ongelmia. 

Valtaosa oppilaista osaa kyl-

lä arvostaa ilmaista koulua-

teriaa.

- Meillä ruokaillaan viral-

lisesti kahdessa erässä. On ta-

pauksia, että oppilas tulee en-

simmäiseen erään, ottaa lau-

tasen täyteen ruokaa ja kun 

huomaa, ettei ehdi syödä, 

heittää ruoan roskiin ja tu-

lee seuraavalla ruoka-ajalla 

uudestaan.

Tiukkojen säästövaati-

musten aikana ruoalla leikki-

minen ja ruoan roskiin heit-

täminen tuntuu henkilökun-

nasta pahalta.

- Joskus suututtaa, mutta 

ei se auta. Täytyy vain venyä 

ja venyä, kertoo Liisa Linna.

Henkilökuntaa keittiöl-

lä on vain kahdeksan vaki-

tuista sekä kolme henkilöä, 

jotka työskentelevät muuta-

man tunnin päivässä. Työt 

aloitetaan aamulla kuudelta. 

Keittiöhenkilökunnasta ei rii-

tä valvojia ruokailuun ja op-

pilaat tulevat enimmäkseen 

ruokailuun keskenään.

- Linjastolla on yksi ihmi-

nen, joka koko ajan täyden-

tää ruoka-astioita, selittää 

Liisa Linna.

Esimerkkeinä huonosta 

käytöksestä voi mainita esi-

merkiksi näkkileivillä toisten 

heitteleminen, voinappien lii-

maamisen pattereiden väliin 

tai kalusteisiin, sekä ruoan 

tarpeettoman tuhlaamisen. 

- Pehmeän, vaalean leivän 

jätämme ensi syksynä pois. 

On ikävää katseltavaa, kun 

joku ottaa sitä hankasellisen 

ja viisi voinappia, rouskaisee 

kerran ja heittää roskiin. 

Viime talvena Vantaan 

kouluissa oli "kalapuikkoko-

hu", jossa lienee takana muu-

takin kuin kiista kalapuikois-

ta. Miten Nivalassa?

- Opastamme käyttämään 

ruokasuosituksen mukais-

ta lautasmallia. Jos ottaa 20 

makkaraa, täytyy ottaa 30 

perunaa ja iso keko salaat-

tia, jotta lautasmalli toteu-

tuu ja ne eivät mahdu lauta-

selle. Korostamme sitä, että 

otetaan ensin kohtuullinen 

annos, ja sen jälkeen saa ha-

kea lisää, jos vielä on nälkä. 

Näin ruokaa ei mene roskiin. 

Jos ensimmäiset saisivat ottaa 

pelkästään lihapullia, ei vii-

meisille jäisi niitä. Aivan var-

masti kukaan ei jää nälkäisek-

si, selostavat  Sirpa Peltomaa 

ja Liisa Linna.

Sama ilmiö on myös dieet-

tiruokien kohdalla. Jos taval-

liselle ruoalle nyrpistellään 

nenää, mennään ottamaan 

dieetti- tai kasvisruokailijoi-

den ruokaa, jolloin todelli-

set erikoisruoan tarvitsijat 

ja sen varanneet voivat jää-

dä ilman. 

- Olemme harkinneet, et-

tä ensi syksynä erikoisruoka-

valio valmistetaan vain niille, 

joille lääkäri on kirjoittanut 

todistuksen sen tarpeellisuu-

desta, Liisa Linna miettii.

Maritta Raudaskoski

Niva-Kaijan keittiöltä täysipainoinen ateria 
0,73 euron raaka-ainehinnalla

Tästä Niva-Kaijan koulun keittiöstä lähtee koulujen toiminta-aikana noin 2250 ateriaa, kertoo ruokahuoltopäällikkö 

Sirpa Peltomaa.
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Lukijoiden Ajatuksia

Kommentoi netissä
Lukijan kirjoituksia löydät nyt myös internetistä osoitteesta

www.nivala.org. Sivuilla voit myös kommentoida viestejä.

Lukijoiden ajatuksia -palstalle tarkoitetut tekstit voi 
lähettää sähköpostilla toimitus@nivalanviikko.fi , 
postittaa osoitteeseen Kalliontie 25, tai vaikka tuo-
da ne suoraan toimitukseen. Pyrimme julkaisemaan 
kaikki asialliset kirjoitukset, jotka mahtuvat lehteen. 
Yli 3000 merkin tekstejä emme valitettavasti julkai-
se ollenkaan.

EU-vaalien äänestysprosentti 

osoitti todeksi sen, että kohon-

neesta koulutustasosta huoli-

matta ihmisiä ei kiinnosta mi-

kään muu kuin omakohtainen 

asia. Se on todettu myös Niva-

lan osalta. Viimeinen valtuus-

ton kokous oli lopullinen niitti 

Nivalalle ja kuntalaisille.

Takauspäätös oman voima-

laitoksen rakentamisesta ilman 

mitään kuntalaisten tai kau-

kolämmön asiakkaita koske-

vaa informaatiota ja taloudel-

lisia laskelmia osoittaa sen, että 

muutama ihminen voi Nivalas-

sa saada aikaan päätöksiä, jotka 

koituvat kuntalaisille raskaik-

si. Toinen päätös oman jäteve-

sipuhdistamon myynnistä ja 

runkoviemärin rakentamises-

ta oli toinen kohtalonkysymys. 

Kaukolämmön osalta ei ole mi-

tään kannattavuuslaskelmia 

esitetty. Missään Euroopassa 

ei enää nykytietämyksen mu-

kaan rakenneta pitkiä siirtovie-

märeitä, koska ne eivät ole talo-

udellisesti kannattavia, eivätkä 

tuo puhdistustehoja vaan suu-

ria odottamattomia ongelmia. 

Molemmista asioista olisi ny-

kytietoa ollut saatavilla, mutta 

sitä ei katsottu tarpeelliseksi.

Mitä tämä tulevaisuudessa 

tarkoittaa, jos hankkeet kai-

kesta huolimatta toteutetaan ja 

valtuuston päätökset pannaan 

toimeen. Se merkitsee Nivalan 

Kaukolämmön ja Vesikolmi-

on asiakkaille yhteensä yli 40 

miljoonan euron investointe-

ja ja velkataakkaa. Vesihuol-

lon ja jäteveden osalta Nivala 

on suurin maksaja. Se merkit-

see esimerkiksi Nivalan kes-

kustan kaukolämmön piirissä 

asuville asukkaille vähintään 

30 prosentin korotuksia kes-

keisistä asumiskustannuksista 

tulevaisuudessa. Niitä laino-

ja ei voi Nivala maksaa, mut-

ta todennäköisin tulos on, että 

kaukolämpö-, vesi- ja jätevesi-

huolto siirtyvät ulkomaalaisil-

le sijoittajille niin kuin sähkön 

kohdalla jo on.

Nivalasta tulee kallis paikka 

asua. Nivalan asukkaat maksaa 

vaan kolmannen kuntaliitos-

yrityksen jälkeen, Ylivieska ei 

huoli Nivalan velkoja, vaan ni-

valalaisten omat laitokset kau-

kolämpö, vesi- ja jätevesihuolto 

myydään sijoittajille. Kuntalai-

sia ei kiinnosta pätkääkään mi-

ten taloutta on hoidettu. Antti 

Niemelän jälkeen meillä ei ole 

ollut virkamies- eikä poliittista 

johtoa. Konserniyritykset eivät 

ole olleet kenenkään hallinnas-

sa. Niissä on tehty laittomuuk-

sia ja suuria virheitä. Voi sanoa 

että 99,9 prosenttia nivalalai-

sista ei tiedä, eikä välitä mi-

tä kunnassa päätetään. Vasta 

kun säästöt ja rahanpuute tu-

lee omalle kohdalle, niin asia 

kolahtaa.

Jos demokratia, eli kunta-

laisten valvonta päättäjiä koh-

taan olisi toiminut, ei opetta-

jilla olisi mitään moraalista oi-

keutta vaatia lomautusten pe-

rumista. Ainoastaan yksi ylä-

asteen miespuolinen opettaja 

on puuttunut julkisesti Niva-

lan kunnallistalouden höl-

möilyihin kaksi vuotta sitten. 

Ei yhdelläkään opettajalla ole 

oikeutta jälkikäteen ryhtyä va-

littamaan.

Sama koskee nyt Nivalan 

keskustan asukkaita. Kauko-

lämpö, vesi ja jätevesi nouse-

vat lähivuosina niin, että täältä 

tulee paniikkilähtö ja asunto-

jen hinnat romahtavat. Siihen 

ei auta Malisjoen leikkipuisto 

ja vetovoimaisuus. Poistyön-

tötekijöitä on enemmän kuin 

vetovoimaa.

Tiedän, että tällaisista pes-

simistisistä kirjoituksista saa 

aina häirikön maineen. Une-

lias tyytyväisyys on kuitenkin 

tuonut aina yllätyksiä. Syksyyn 

mennessä tulee Nivalan osalta 

lisää huonoja uutisia, eikä Ni-

valan päättäjillä ole aavistusta 

eikä rohkeutta katsoa tosiasioi-

hin ja pysähtyä miettimään. 

Nivalan nousu viimeisestä 

kappelikunnasta ökypitäjäksi 

on tarinana nyt loppu. Niva-

la on Suomen velkaisin kunta, 

mutta emäseurakunta Kalajo-

ki pärjää parhaiten. Ei maailma 

tähän kaadu, mutta myllerryk-

siä on aina ollut. Mikä ei ole 

ollut kestävää, se kuolee pois. 

Jossain syntyy aina uutta ja elä-

mä jatkuu.

7.6.2009 Jaakko Salmela

Minun tarinani on ehkä tällai-

nen kolmiulotteinen. Kauvan 

sitten oli työ, ystävät, harras-

tukset, koulua. Elin suojattua 

ympäristöelämää, naapurit vie-

relläni niin kuin meidän kaik-

kien kuuluu.

Sitten elämän rumuus tuli, 

pahan ihmisen tekona, pahan 

polku on päättymätön, kai-

tainen ja pitkä. Ulkoinen uh-

ka on hänen aseensa, häneltä 

kaikille kauhuineen. Hänelle 

kärsimyksen tuottaminen on 

täyttä rauhaa ja mielen lepoa 

ja uudelleen alkamista paha-

na. Meillekö kärsimys kasvat-

taa luonnetta, miten, kun itse-

tunto on ehjä, vaikka pelottaa 

ja kiristää.

On keskusteltu paljon mo-

nin tiedottein, että onko en-

keleitä olemassa. Varmasti on, 

olen nähnyt itse oikean enke-

lin. Hän seisoi metsikön reu-

nassa kun kuljin siitä tietä, hän 

sanoi minulle: ystäväni, älä tule 

tänne katsomaan miksi paikka 

on nyt näin. Hänellä on vaa-

lea puku, kauniit suuret siivet, 

joiden kärjet olivat nilkoista 

päällekkäin. Ymmärsin kuin-

ka suuri vaara vaani minua 

siinä, pahasta ihmistä, en tien-

nyt mitään, tässä se nyt oli ja 

voi kauhia, sitä kiroilun ja rai-

von määrää, kun hän ei päässyt 

kimppuuni, hän kiskoi puun 

irti maasta juurineen, suuren 

katajapensaan ja muuta, jotka 

nakkeli keskelle autotietä, mut-

ta minulla on suojelus ja hä-

nen enkelinsä, pahalla ei mi-

tään. Jos olette toista mieltä, 

niin mitä?

Aurinkoista aikaa kaikille 

toivottaa

Anna A

Viimeinen valtuuston kokous
oli lopullinen isku Nivalalle

Minun tarinani

Lisäksi keskustelin Anne Bru-

nilan Metsäteollisuus ry toi-

mitusjohtajan kanssa myös 

Nivalan uudesta lämpökes-

kuksesta.

Ja kun tuli ilmi, että Han-

hinevan ydinvoimalan voi-

mavirran syöttö valtakunnan-

verkkoon tulee Nivalan kaut-

ta, hän ihmetteli, miksi Niva-

la ei ole osakkaana voimalassa 

(Fennovoima), osuusmaksu ois 

mitättömän pieni ja toiminta-

aika 30-40 -vuotta. Ja energian 

säästö kustannushintaan.

Ei puulla ja turpeella kan-

nata tuottaa energiaa, jotka 

nostavat vuokratasoa Teolli-

suuskylässä, kunnan vuokra-

taloissa (joissa nyt jo asuu sa-

toja ihmisiä, joille joutuu kau-

punki maksamaan osan vuok-

rasta, koska valtion asumistu-

ki on ylitetty. Tämän varmisti 

kunnan korkea viranomainen). 

Samoin kaukolämmön piirissä 

olevat lukuisat liikkeet ja ko-

makotitalot ja koulut ja sai-

raalat säästäisivät isoja sum-

mia. Kunta ja yksityiset saisi-

vat käyttää rahaa kunnanke-

hittämiseen ja oman elintason 

parantamiseen.

Puu ja bioenergian syöttö 

valtakunnan verkkoon on epä-

taloudellista, koska isot ydin-

voimalat tulevat syöttämään 

erittäin halpaa sähköä sinne 

lähiaikoina.

Miksi ministeri Pekkarinen 

ajaa puu-, turve- ja bioenergi-

aa köyhien konkurssikypsien 

kuntien ja kaupunkien pai-

nostamisella. Ja itse Jyväsky-

län valtuustossa ja hallinnossa 

olevana on hankkinut TVO-

ydinvoimalasta osuuden erit-

täin halvalla ja tuottaa pilk-

kahinnalla puhdasta energiaa 

Jyväskylän kaupungin kauko-

lämmöksi (AREVAN 2011). Ja 

ympäristöministeri Paula Leh-

tomäki on antanut luvan mu-

listaa Ranuan kuuluisat hil-

lasuot (AREVANIN poltto-

aineen tutkinta). Eikä karne-

vaaleja hillanpoimijoille ja tu-

risteille voi järjestää. Samoin 

AREVAN tutkii muuallakin 

Suomessa uraania, kairaa, ois 

voitu estää toiminta.

Miksi kaupunkilaisia ei in-

formoida ja järjestetä keskus-

telutilaisuuksia tärkeistä kun-

taa koskevista asioista. Nyt 

on esimerkki, miten aina käy, 

kun poliitikot ja virkamiehet 

hoitaa asioita salassa, vaikka 

ennen vaaleja luvattiin julkis-

ta kuntalaisten kuulemista en-

nen päätöksiä.

Arvo Korkiakoski
Nivala

Nivalan kaupungilla on pa-

ri sellaisia tytäryhtiötä joiden 

omistus tulisi siirtää asiakkail-

le jotta niiden palvelut olisi-

vat kaikille niitä hyödyntävil-

le tahoille mahdollista saada 

merkittävästi näkyvissä olevaa 

edullisemmiksi.

Nämä ”tyttäret” ovat Niva-

lan Vesihuolto Oy ja Nivalan 

Kaukolämpö Oy. Näitä tyttä-

riä kaupungin johtavat päättä-

jät hallinnoivat ja hallitsevat su-

vereenisti haluamallaan tavalla, 

jättäen samalla huomioimatta 

sen laajan em. tyttärien tuot-

teita käyttävän kuluttajakun-

nan etuintressin.

Kun näin on, eivätkä em. 

tyttärien tuottamien palvelu-

jen tuotanto kuulu kaupungin 

sellaisiin lakisääteisiin pakolli-

siin tehtäviin jotka kaupungin 

tulisi tuottaa, niin nämä tyttä-

ret tulisi kansallistaa eli parem-

minkin yksityistää. 

Tulisi siis siirtää em. yhti-

öiden osakekanta yhtiöiden 

palveluja käyttävien omistuk-

seen ja muuttaa yhtiöt osuus-

kunniksi. Osuuskunniksi sik-

si, että tällöin niiden myymi-

nen ulkomaisille tai kotimaisil-

le sijoittajille olisi merkittävästi 

vaikeampaa kuin nyt.

Yhtiöiden siirtäminen nii-

den tuotteita ja palveluja käyttä-

vien hallintaan myös siksi, että 

nykyiset ko. yhtiöiden asioista 

päättävät em. tahot eivät katso 

yhtiön asiakkaiden etuja ja näin 

palvelujen hintataso on lähte-

nyt hallitsemattomaan, ennal-

ta vaikeasti arvattavaan varsin 

rajuun nousuun. Tämä hallitse-

maton nousu johtuu huonosti 

suunnitelluista, vailla vaihtoeh-

toselvityksiä tehdyistä ja inves-

tointipäätöksistä.

Esim. kun v. 2006 kaupunki 

päätti lähteä mukaan jokilaak-

son kuntien yhteiseen viemäri 

/ jätevesipuhdistamohankkee-

seen, kerrottiin kaupungin-

valtuustolle, että jos lähdetään 

hankkeeseen mukaan, nouse-

vat jätevesimaksut n.25 %. Ja 

jos jäädään oman puhdistamon 

varaan, nousevat em. maksut 

100 %. Nyt kun mukaan on läh-

detty, ovat vuodesta 2006 jäte-

vesimaksut nousseet jo n. 45 % 

ja tälle vuodelle on suunnitel-

tu korotus joka nostaa ko. tak-

sat vuodesta 2006 yhteensä n. 

81 %. Eli jo nyt yli kolminker-

taisesti sen mitä v. 2006 luvat-

tiin. Tosiasiassa muuta vaihto-

ehtoa jätevesiasiassa, kuin yh-

teisen hankkeen toteuttaminen 

ei edes selvitetty ja sekin selvi-

tys kustannusvaikutusten osal-

ta oli fi asko.

Sama näyttää toistuvan Kau-

pungin omistaman Nivalan 

Kaukolämpö Oy:n kohdalla. 

Yhtiö on päättänyt lähteä to-

teuttamaan 20 MW:n, 19 mil-

joonaa euroa maksavan inves-

tointihankkeen kannattavam-

man 15 MW:n, 10 miljoonaa 

maksavan hankkeen asemas-

ta. Halvempi em. vaihtoeh-

doista on edullisempi kulut-

tajan kannalta siksi, että siinä 

jouduttaisiin nostamaan kau-

kolämmön hintaa n. 20-23 % 

ja kalliimmassa taas nostotar-

ve on n. 40-43  %. Kalliimman 

laitoksen epäedullisuus joh-

tunee mm. siitä, että siinä on 

mukana 5 MW sähköntuotan-

togeneraattori jolla kuitenkin 

on suunniteltu voitavan tuot-

taa sähköä keskimäärin n 1,7 

MW teholla. Myös kaukoläm-

pöinvestoinnin osalta vaihto-

ehdoista laskettiin ja selvitettiin 

vain kallein ja kaunein vaihto-

ehto, jos sitäkään realistisesti.

Siispä kyseiset yhtiöt tulisi 

yksityistää siten, että niiden ny-

kyisille asiakkaille luovutetaan 

kaikki yhtiöiden osakkeet hei-

dän yhtiöissä olevien liittymis-

tehojensa suhteessa ja maksuna 

osakkeista liittyjät luovuttavat 

maksamansa liittymismaksut 

yhtiön omaksi pääomaksi.

Jos ja kun em. yhtiöiden asi-

akkaat omistavat ”kansallista-

misen”, siis yksityistämisen jäl-

keen ko. yhtiöt ja samalla hal-

litsevat lopullisen päätösvallan 

niiden kehittämisessä, niin tä-

mä on oikein ja kohtuus. ”Kan-

sallistamisen” eli siis yksityis-

tämisen jälkeen on heidän asi-

ansa päättää se, investoivatko 

he yhtiöissä niin, että hinnat 

nousevat enemmän kuin tarve 

ja heille edullista olisi.

Heikki Häyrynen

Kansallistettavat kallistuvat ”tyttäret”

Kenen etu puu/turvevoimala 
Nivalassa
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Antell-Leipomot Oy lopet-

taa toimintansa Nivalan lei-

pomon osalta 1.9.2009. Tie-

don vahvisti Nivalan Viikko 

-lehdelle yhtiön toimitusjoh-

taja Annukka Lantto. Työn-

tekijöistä on irtisanottu 11 ja 

kaksi siirtyy Antellin Oulun 

leipomoon. Ylivieskassa jat-

kaa aluemyyntitoimisto.

- Ostimme Nivalan Lei-

pomon liiketoiminnan Kal-

lion suvulta noin 15 vuotta 

sitten. Kiinteistö oli yhtiön 

omistuksessa, joten se tu-

li kaupan mukana Antellil-

le. Sen kohtaloa ei ole vielä 

mietitty, se on vasta seuraa-

van vuoden asia. Siellähän on 

suuri konekantakin olemassa, 

Lantto sanoo.

Toimitusjohtaja kertoo, et-

tä suuret leipomot, kuten Fa-

zer ja Vaasa, ovat lisänneet 

markkinaosuutta ja keskittä-

neet tuotantoaan. 

- Pienten ja meidän keski-

suurten leipomoiden on toi-

mittava samoin mikäli mei-

naamme toimintaa jatkaa ja 

pysyä kilpailussa mukana. 

Paineet tuotteiden hintoihin 

ovat kovat ja samalla raaka-

aineet ja työkustannukset 

ovat nousseet. Tällä ratkaisul-

la me varmistamme yhtiöm-

me muiden leipomoiden toi-

mintamahdollisuudet ja työ-

paikkojen säilymisen.

Toimitusjohtaja kiittelee 

Nivalan leipomon työnteki-

jöitä:

- Siellä on huippuammat-

tilaisia, erittäin sitoutunei-

ta ja pitkäaikaisia työnteki-

jöitä. Yt-neuvotteluissa Ni-

valan toiminta on kuitenkin 

päätetty ajaa alas ja keskittää 

tuotanto Ouluun.

- Se on kuitenkin ihanaa, 

että Nivalan leipomon erin-

omaiset tuotteet jatkavat elä-

määnsä Oulun leipomossa. 

Suosittuja kiviarinaleipiä, 

ruisvuokaleipiä ja muita tuot-

teita asiakkaat saavat entiseen 

tapaan ja voimme tarjota nii-

tä nyt myös Pohjois-Suomen 

asiakkaille. Ennen se on ollut 

vaikeaa pitkien matkojen ja 

aikataulukysymysten vuok-

si, Lantto kertoo.

Työntekijä- ja työnanta-

jaosapuolet ovat olleet vast-

ikään oikeudessa, josta Työ-

tuomioistuimen päätös tu-

li 8.4.2009. Siinä Suomen 

Elintarviketyöläisten Liitto 

SEL ry kantajana ja Elintar-

viketeollisuusliitto ry ja An-

tell-Leipomot vastaajana oli-

vat eri mieltä työajan lyhen-

nysvapaan antamistavasta. 

Antell-leipomot voitti asian, 

sillä kanne hylättiin äänes-

tyksittä.

Antell-Leipomot lopettaa 
leipomotoiminnan Nivalassa

Pitkäaikainen leipomotoiminta päättyy tässä Knuutinpuhto 3:n rakennuksessa syyskuun 1. päivänä.

Koleassa ja sateisessa sääs-

sä pelattiin pesäpallon G-

junnujen peli viime lauan-

taina Katvalassa. Ylivies-

ka voitti pelin 2-0. Nivalan 

G-junnut saivat kesän en-

simmäiseen kotipeliin uu-

det, upeat pelipaidat. Ne 

ovat sponsoroineet Nivalan 

Viikko, Sammutinpalvelu 

Sandvik, Kodin Onniset ja 

Järvikylän Osuuspankki.

G-junnuille sponsoroitiin pelipaidat
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Joonas ja Lauri Kokkosen oop-

pera Viimeiset kiusaukset sai 

ensi-iltansa torstaina Nivalan 

jäähallissa. Teos on ollut teki-

jöilleen suuri haaste ja unel-

ma saada tuoda klassikkoteos 

tänne herännäisyyden ydin-

alueelle.

Ooppera kertoo herännäis-

johtaja Paavo Ruotsalaisen elä-

mästä ja uskonkamppailusta, 

epäuskosta ja armosta. Oop-

pera on hyvin tunteisiin ve-

toava.

Viimeiset harjoitukset oli-

vat juuri päättyneet maanan-

taina iltapäivällä.

- Harjoitusjakso on sujunut 

erittäin hienosti tämän vaati-

van klassikkoteoksen, jon-

ka varmasti osa yleisöstä on 

nähnyt aikaisemmin. Esityk-

seltä osataan odottaa paljon. 

Mietimme, rohkenemmeko 

ottaa tämän klassikon ohjel-

mistoomme. Kannatti ottaa. 

Nyt on hyvä mieli, totesi Paa-

vo Ruotsalaisen roolin laulava 

Esa Ruuttunen, Jokilaaksojen 

Musiikkisäätiön taiteellinen 

johtaja.

Baritoni Esa Ruuttunen 

kertoo nähneensä ensimmäi-

sen kerran Viimeiset kiusauk-

set vuonna 1975, mutta silloin 

ooppera ei puhutellut häntä 

toisin on nyt.

- Aina enemmän ja enem-

män pidän tästä teoksesta, 

mutta tämä produktio on sy-

tyttänyt minut ja se että saan 

laulaa Paavon roolin täällä  ko-

tiseudulla ja tuttujen ystävien 

kanssa. Sillä on suuri merkitys. 

Silmät eivät tahdo pysyä kuiva-

na ja ääni meinaa särkyä oop-

peran herkissä kohtauksissa, 

kertoo kolmatta kertaa Paavon 

roolin laulava Ruuttunen.

- Tein Paavon roolin Kan-

sallisoopperassa 1994  Wal-

ton Gröönroosin ohjauksessa 

ja 2003 Nilsiän Aholansaares-

sa. Oopperan ohjasi Åke Lind-

man.

Oopperan libretto  perustuu 

Lauri Kokkosen näytelmäkäsi-

kirjoitukseen.

- Oopperan libretto on jo 

50-vuotias. Lauri Kokkosen 

teksti on hyvin ekspressiivistä 

ja runollista. Libretto on raken-

teeltaan kaksijakoinen, missä 

on historiallista faktaa ja mo-

dernia draamatekniikkaa, jossa 

Paavon elämää kuvataan unen-

omaisin näyin. Oopperan to-

teutuksessa olemme pyrkineet 

luoda mahdollisimman selvä-

järkinen ja ymmärrettävä. Luo-

da katsojille myönteinen koke-

mus, ei mitään synkistelyä ja 

että se voisi puhutella myös 

tämän ajan ihmistä, luonnehti 

ohjaaja Hannu Matti Tyhtilä.

Tyhtilän ohjausta pidetään 

kriitikoiden keskuudessa tä-

hänastisista Viimeisten kiusa-

usten produktioista onnistu-

neimpana.

Lavastamien ja oopperata-

lon luominen jäähalliin ei ole 

aivan yksinkertainen ja help-

po juttu, mutta lavastaja Kari 

Junnikkala on selviytynyt teh-

tävästä jälleen kerran loista-

vasti ja on loihtinut 1500 hen-

gen katsomolle intiimin näyt-

tämön.

- Tämä työ on ollut erittäin 

mielenkiintoinen ja haastava, 

sillä kysymyksessä ei ole ai-

noastaan lavastaminen, vaan 

kokonaisen teatteritilan luo-

minen karuun jäähalliympä-

ristöön.

Uutta tässä produktiossa on 

videoprojisointi.

- Lähtökohta on aika raa-

dollinen. Kun ei ole rahaa, 

työvoimaa eikä orkesterimont-

tua, täytyy käyttää nykyaikaista 

tekniikkaa hyväkseen, lavastaja 

Kari Junnikkala kertoo.

Kapellimestari Timo Han-

nula pohti ja aprikoi rohkenee-

ko tarttua näin haastavaan ja 

vaativaan teokseen. Kokemus-

ta Hannulalla on kahdesta ai-

kaisemmasta Nivalan  ooppe-

rasta.

- Teos on upea ja haaste on 

ollut suuri, etenkin puhaltajil-

le, mutta minulla on ollut hy-

vä bändi johdettavana. Joo-

nas Kokkosen oopperasävel-

lys koostuu aihioista, joiden 

ympärille hän on luonut mit-

tavan sävelkudelman tarkko-

ja  ja vivahteikkaita sävelkuvi-

oita. Loistavaa musiikkia, eikä 

ollenkaan synkkää. Tämä te-

os on upea musiikkinäytelmä, 

luonnehti Hannula. 

Paavo Ruotsalaisen ensim-

mäisen vaimon Riitan roolin 

laulaa sopraano Johanna Ru-

sanen-Kartano.

- Nämä ovat urani kolman-

net kiusaukset: abivuonna 1990 

olin mukana kuorossa ja vuo-

den 2007 produktiossa esitin 

ensimmäistä naista Nilsiässä. 

En epäröinyt yhtään, kun Esa 

Ruuttunen pyysi minua Riitan 

rooliin. Pidän Nivalan jäähal-

lissa esiintymistä merkittävänä 

tapahtumana urallani.

- ”Tahdotko”, kysyi Esa 

Ruuttunen ja minä vastasin: 

”Tahdon”. Näin minusta tu-

li Anna-Loviisa, Paavo Ruot-

salaisen toinen vaimo, kertoi 

Eeva-Maija Haukinen.

- Olen erittäin onnellinen 

saadessani olla mukana ja on 

aivan uskomaton tunne olla 

näyttämöllä orkesterin soitta-

essa Kokkosen kaunista ja kos-

kettavaa musiikkia. 

- Tämä on ollut erilainen ja 

konkreettinen esitys, jossa sana 

tulee lihaksi, Haukinen totesi 

liikuttuneena.

Oopperan kuorossa 
konkareita ja 
ensikertalaisia

Jokilaaksojen oopperakuoron lau-

lajat tulevat laajalta alueelta. Kau-

kaisimmat tulevat Raumalta, Kuh-

mosta ja Kajaanista saakka.

Yksi kuorolaisista on ka-

jaanilainen Harri Komulai-

nen, Kajaanin Mieslaulajien 

taiteellinen johtaja.

- Olen ensimmäistä kertaa 

Nivalan oopperaproduktios-

sa. Lähdin mukaan nivalalais-

ten ystävieni  innoittamana ja 

houkuttelemana. Tämä on ol-

lut hyvin mielenkiintoista ja 

palkitsevaa. Harjoittelujakso 

on ollut erittäin tiivis. Kok-

kosen musiikki on mielestä-

ni vaativaa laulettavaa, kertoo 

Komulainen viimeisten harjoi-

tusten tauolla.

Komulainen antaa hyvän ar-

vosanan oopperan ohjauksesta 

ja kehuu Tyhtilän osaavan kä-

sitellä taitavasti isoa joukkoa. 

Oopperakuorossa on yhteensä 

63 laulajaa.

Komulaisen muusikkous ei 

rajoitu pelkästään laulumusiik-

kiin. Toinen tärkeä osa hänen 

musiikkielämäänsä on soitta-

minen Kajaanin Sotilassoit-

tokunnassa ja Kaukametsän 

kamariorkesterissa klarinetis-

tina.

Nivalalaissyntyinen, täl-

lä hetkellä Mikkelissä asuva 

Sanna-Kaisa Malkamäki on to-

dellinen kuorolaulun konkari. 

Hän oli mukana Pula!-ooppe-

rassa ja on laulanut Oratorio-

kuorossa sen perustamisesta 

lähtien lisäksi hän on laulanut 

Nivalan sekakuoron riveissä 

25 vuotta. Varhaisimmat kuo-

rokokemukset ovat kouluvuo-

silta, laulaminen koulun Teini-

kuorossa.

- Innostus musiikkiin ja lau-

lamiseen ovat kodin perintöä. 

Musiikki on tärkeä osa elämää-

ni, ilman sitä elämä olisi tylsää. 

On valtavan hieno tulla tänne 

kotiseudulle samanhenkisten 

ystävien luo ja saada tehdä yh-

dessä tätä hienoa klassikkote-

osta. Yhteishenki kuorolais-

ten kesken on ollut hyvä. Tätä 

työtä olemme tehneet suurella 

sydämellä. Kokkosen musiik-

ki on erittäin vaativaa lauletta-

vaa, tässä oopperassa on tosin 

kuoron osuus vähän pienempi 

kuin Pula!-oopperassa, kertoo 

Malkamäki.

 Nivalalaisilla ja lähialuei-

den asukkailla on nyt loistava 

mahdollisuus nähdä korkeata-

soista oopperaa kotiseudulla, ei 

tarvitse lähteä Helsinkiin asti. 

Eipä olisi voinut uskoa todeksi  

muutama vuosikymmen sitten, 

kun allekirjoittanut oli heinän-

teossa ja katseli aavaa peltoau-

keata, että joskus niityn reu-

nassa seisoo ”oopperatalo”.

Viimeiset kiusaukset -oop-

peran esitys on sunnuntaina 

klo 15.00 ja viimeinen esitys 

tiistaina klo 19.00.

Teksti ja kuvat: Ritva Oja

Viimeiset kiusaukset
–klassikkoteokselta odotetaan paljon

Sanna-Kaisa Malkamäki 

(edessä) ja Anja Seppä kau-

niissa esiintymisasuissaan. 

Viimeiset harjoitukset ovat 

ohi ja ensi-ilta häämöttää.

Paavo kuolinvuoteella läheistensä ympäröimänä. Oopperan vaikuttava loppukohtaus.

Paavo rukoilee anteeksiantoa. Yksi oopperan koskettavim-

mista kohtauksista.

Seppä Högman yhtyy ru-

koukseen, kehottaen häntä 

ottamaan Kristuksen sy-

dämeensä, sillä vain niin 

hän vapautuu kiusauksesta. 

Sepän roolin laulaa  basso 

Petri Pussila.

Harri Komulainen iloitsee 

saadessaan olla Nivalassa 

tekemässä oopperaa.

Sanna-Kaisa Malkamä-

ki viimeisten harjoitusten 

tauolla.
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KESÄELÄMÄÄ- Elämyksiä kesään -- Elämyksiä kesään -

Jo kaksi vuotta nettikauppana 

toiminut HomeStore Finland 

Oy starttasi uudentyyppisenä 

Nivalasta. Raija Isoniemen ja 

Seppo Kirkkalan omistama 

osakeyhtiö esitteli tuotteitaan 

Tuiskulassa. Väkeä oli aamus-

ta alkaen erittäin runsaasti.

Yritys alkaa toimia maan-

laajuisena ketjuna siten, että 

eri puolille Suomea etsitään 

noin sata  yrittäjää, jotka al-

kavat myydä tuotteita omal-

la alueellaan. Tietoja tuotteis-

ta saa netistä sekä neljä ker-

taa vuodessa ilmestyvästä 

asiakaslehdestä. Asiakas voi 

käydä tutustumassa tuottei-

siin konkreettisesti ja ostok-

silla oman myyjänsä luona. 

Paikallinen yrittäjä voi esi-

tellä tuotteita vaikka asiak-

kaan kotona.

Yrityksellä on keskus-

varasto Toijalassa, jossa on 

myös myymälä. Omistajat 

kertovat, että nettikauppa on 

onnistunut taajamissa, mutta 

ei niin hyvin maaseudulla ei-

kä tosiasiassa kaikilla ole vie-

lä käytössä nettiä. Siksi asiak-

kaita palvellaan rakentamalla 

jälleenmyyjäverkosto.

Yrittäjät ovat käyneet mes-

suilla ulkomailla, mistä tuot-

teet hankitaan suoraan. Näin 

maahantuoja- ja tukkuporras 

jäävät pois ja suora markki-

nointi kuluttajille näkyy tuot-

teiden edullisina hintoina. 

Nyt myynnissä oli muun mu-

assa laadukkaita saksalaisia ja 

italialaisia lasi- ja koriste-esi-

neitä. Lisäksi löytyy muovita-

varaa, työkaluja, kodinkonei-

ta, elektroniikkaa jne.

- Volyymi koostuu käyttä-

jistä. Yhteisvolyymin voimme 

hyödyntää suoraan kuluttaji-

en hintoihin, sillä mitä suu-

remmat ostoerät HomeSto-

rella on, sitä pienemmät hin-

nat asiakkaille, he sanovat.

HomeStore 
starttasi Nivalasta

HomeStore Finland Oy starttasi uudella konseptilla Niva-

lassa. Se etsii 100 jälleenmyyntiyrittäjää eri puolilta Suo-

mea myymään tuotteita omalla paikkakunnallaan. Va-

semmalta Seppo Kirkkala, Raija Isoniemi ja Toijalan kes-

kusvaraston varastopäällikkö Kari Vilpas.

HYVÄÄ
JUHANNUSTA!

Nivalan Viikko ei 
ilmesty juhannus-

viikonloppuna.

Seuraava numero 
ilmestyy

sunnuntaina 28.6.
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2. osa

Ihmisiä kuoli ennen ku-

ten nytkin. He vaan kuoli-

vat omaan sänkyynsä, eikä 

kuollutta voitu viedä kyl-

mään vaan se vietiin riiheen. 

Kesällä mätäneminen pian 

alkoi ja vainaja rupesi haise-

maan. Monista hautajaisista 

ovat mieleen jääneet ikävät 

muistot.

Kun isäni setä Tinkilän 

Jussi kuoli ja hänen hautajai-

sissaan arkku avattiin, olivat 

vainajan kasvot aivan vih-

reässä homeessa ja haju oli 

mahdoton. Se jäi poikasen 

mieleen niin, että muistan 

sen vieläkin.

Nuo edellä kertomani ta-

pahtumat tapahtui talvisodan 

aikaan ja ennen sitä. Välirau-

ha oli jo solmittu, kun elettiin 

seuraavia tapahtumia. Väli-

rauhan ajaltapa ei kerrottavaa 

juuri jäänyt. Meitä poikasia-

han vaan kiinnostivat tapah-

tumat ampumakentällä, jossa 

saimme toimia hylsyn kerää-

jinä ja opettivathan he meille-

kin kiväärillä ampumista.

Erkkilän koululla toimi 

sotilaspoikajärjestö, johon 

minäkin kuuluin. Sen vetä-

jänä oli Nikulan Jani joka oli 

palannut Kanadasta kotiinsa 

ennen sotaa. Tätä sotilaspoi-

ka järjestöä muistellaan vielä-

kin, ja muistelijoina ovat mi-

nun ikäiseni ukot.

Välirauha päättyi 

26.6.1941. Vihollinen pom-

mitti kaupunkejamme ja 

hyökkäsi rajoillamme. Näin 

Suomi joutui jälleen sotaan. 

Isäni, joka talvisodassa jou-

tui Rovaniemen lentokentäl-

le, ja säästyi etulinjaan me-

nolta. Samoin hänelle kävi 

nytkin, hän joutui Onttolan 

lentokentälle.

Veljeni Veikko joutui myös 

lähtemään sotaan, eikä kovin 

kauvan mennyt, kun toinen 

veljeni Arttu joutui lähte-

mään. Vanhin sisareni lähti 

myös lottana, ja hänkin pal-

veli Aunuksessa asti. Häntä 

nuorempi sisarkin osallistui 

sodan käyntiin lottana. Mut-

ta hän sai palvella täällä koti-

pitäjässään. Jatkosodassa per-

heestämme sotaan osallistui 

viisi henkilöä.

Sitten sota loppui tunne-

tuin seurauksin. Suomi jou-

tui luovuttamaan suuren 

osan Karjalasta ja myös val-

taamansa alueet takaisin vi-

holliselle ja maksamaan suu-

ret sotakorvaukset. Terveinä 

sieltä palasivat kotiin ensin 

isä ja sitten velimiehet. Mi-

nä olin ainoa haavoittunut, 

koska jousipyssyn nuoli sat-

tui vasempaan silmääni, jo-

ka myöhemmin piti korvata 

proteesilla. Tällaisen muiston 

sain sota-ajalta minäkin.

Sota-aika toi myös siirto-

laiset Nivalaan. Ne rajaseu-

dulla asuvat, joiden kodit 

jäivät sotatoimialueeksi, piti 

evakuoida kanta-Suomeen. 

Nyt Nivalaan tulivat uudet 

siirtolaiset Soanlahdelta, 

Laatokan Karjalasta. Tuo-

hon Karjalan kieleen olim-

me täällä jo tottuneet, koska 

sota-aika toi siirtolaisia mil-

tei joka taloon. Mutta nämä 

uudet tulijat tulivat nyt jää-

däkseen tänne: Heille annet-

tiin autiotiloja sekä kunnan 

että valtion maita asuttavak-

si. Pian heistä tulikin tuttuja 

naapureina. Heihin oli help-

poa tutustua meidän jäyhien 

nivalalaistenkin. Siirtolais-

tytöt olivat kysyttyä tavaraa 

Nivalan pojille, ja päinvas-

toin. Näin syntyi uusia per-

hesiteitä, joissa ratkeamisia ei 

ole huomattu.

Niinpä sitten, kun vartuin 

mieheksi, tapasin minäkin ty-

tön, joka oli näitä Karjalan 

siirtolaisia ja hänen kans-

saan solmin avioliiton. Sitten 

alkoi elämä, jossa toisinajoin 

oli vastuksia enemmän kuin 

myötäkäymistä. Kun raken-

simme oman kodin, niin sii-

nä piti elääkin. Ensimmäinen 

työpaikkani oli kanavatyö-

maa, jossa työ on hyvin ras-

kasta. Maatalon poikana olin 

kyllä tottunut raskaaseenkin 

työhön, mutta täällä työ oli 

joka päivä yhtä raskasta.

Koska oman talon raken-

nustyöt tein itse, niin kat-

soin kykeneväni kirvesmie-

hen työhönkin. Niinpä sit-

ten pääsin Kokkola-Kajaani 

-tielle rakennettavalle silta-

työmaalle kirvesmieheksi. 

Nyt oli elämäni sitä, jota olin 

aina toivonut. Työ oli kevyttä 

jatyömaan sijainti oli lähellä, 

matkaa asunnolleni oli vaan 

kilometrin verran. Mutta tä-

tä lenehetiä ei kauan kestä-

nyt, tuli helmikuun viimei-

nen päivä.

Jatkuu seuraavissa nume-

roissa.

Sero

Kirjoittajan luokkakuva.

Tapahtumia elämäntiellä

Nivala-Seura ry hallinnoi-

ma Yhdistys Hyvä Kymme-

nen-hanke on käynnistynyt. 

Hanke on syntynyt jo aikai-

semmin kartoitetuista yh-

distys/harrastus ja yritys/lii-

ke-elämän toimijoiden yhtei-

sistä tarpeista. 

Hanke toteutetaan vuo-

sien 2009–2011 aikana ja 

sen kokonaisbudjetti on 103 

950.00 €.

Hankkeen päätarkoituk-

sena on koota eri toimijat eli 

yritykset, seurat, yhdistykset 

sekä muut toimintaryhmät 

jne. koordinoituun yhteis-

työhön, jonka pohjalta voitai-

siin rakentaa ympärivuotinen 

suurempien kärkitapahtumi-

en sarja. Tapahtumien tueksi 

myös kehitetään edelleen ta-

pahtumakalenteria, jotta sii-

tä saataisiin mahdollisimman 

käyttäjäystävällinen ja moni-

puolinen myös Internet käyt-

töön. Tarkoituksena on myös 

rakentaa toimijoista organi-

saatio, joka vastaisi hankkeen 

päätyttyä toiminnan kehittä-

misestä ja huolehtisi jatkos-

sa tarvittavista ylläpitoresurs-

seista.

Lisäksi hankkeen aikana 

on yhteistoiminnan tulokse-

na tarkoitus luoda Nivalaan 

”Nivala ilme”, joka toimisi 

paikkakunnan imagotervei-

sinä. Parhaimmillaan tämä 

antaa yrityksille huomatta-

vaa kilpailuetua markkinoin-

tiin ja lisää yleisesti koko Ni-

valan tunnettavuutta. Tämä 

puolestaan edesauttaa posi-

tiivista väestökehitystä ja li-

sää myös yritysten halua si-

joittua juuri Nivalaan.

Yhdistys Hyvä Kymme-

nen- hanke toimii koordi-

noijana ja huolehtii käytän-

nössä tavoitteiden toteutta-

misesta. 

Asian tiimoilta järjeste-

tään kaikille, erityisesti yllä-

mainituille tahoille suunnat-

tu avoin aloitustapahtuma. 

Asiasta tiedotetaan lähiaikoi-

na lisää lehti-ilmoituksella.

Hanke järjestää myös esim. 

kurssitoimintaa ja pientapah-

tumia, joten miettikää ideoita 

ja tulkaa tapahtumaan kerto-

maan niistä Nina Mäenpäälle, 

joka toimii hankevetäjänä.

Yhdistys Hyvä Kymmenen
-hanke lähti liikkeelle

Huonon taloustilanteensa 

vuoksi kolme uutta kuntaa 

joutuu valtion erityistark-

kailuun. Entisiä kriisikuntia 

on 17, joista 14 on tapahtu-

nut kuntaliitos.

Uudet kriisikunnat ovat 

Nivala, Haapajärvi sekä Sa-

takunnassa sijaitseva Lavia. 

Kriisikuntien taloutta yrite-

tään tervehdyttää valtiova-

rainministeriön ja kunnan 

yhteisen arviointiryhmän 

työllä.

Tuiskulan ympäristössä oli alkuviikosta vipinää, kun FC-92, FC Ypa ja Nivalan liikunta-

keskus järjestivät kolmipäiväisen jalkapallokoulun. Iloisten leikkien, harjoitusten, pelien 

ja yhdessäolon merkeissä vietettyyn kouluun osallistui noin 100 tyttöä ja poikaa. Tapah-

tuma oli onnistunut, vaikka järjestäjät olivat varautuneet suuremmankin lapsimäärän 

vastaanottamiseen. Liikuntakeskuksen toimesta sivukyläläisille oli järjestetty ilmainen 

linja-autokuljetus. Kuva: Tiina Raudaskoski.

Jalkapallokouluun 
osallistui sata

Nivalasta tuli kriisikunta
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HUOLLOT
AMMATTITAIDOLLA
• MF huolto ja varaosat
• Puimureiden huolto
 ja varaosat
• Kaivinkoneiden huolto
 ja varaosat
• Tehojen mittaukset ja säädöt
• Hydrauliikka myynti ja huolto
• Varaosat ja voiteluaineet
• Lisähydrauliikkasarjat
 kaikkiin merkkeihin
• Ilmastointilaitteiden huollot

08-410 8300 Petri Torvikoski 044 5432 475, 
Erkki Jussila 040 515 1361, Jorma Männikkö 0400 386 024

LISÄKSI PALJON MUITA, NOIN 40 KONETTA !
Katso tarkemmin: www.kptraktori.fi

JD 6630                 -08
Etunostolaite, 700 h, Kuin uusi, ilmast. 
ym. 54.000 + alv

Deutz 110 Agrotron                -99
MP Lift 170 etuk. 50 km/h, 6-syl.
120 hv 31.500  + alv

Case IH MXU 100                       -06
Trima 3.60 etuk. Huippuvarustelu,
hieno 42.900  + alv

Valtra 6300                -01
Quicke 960  etuk. Todella hyvä
3900 h. 30.900  + alv

MF 5455                 -04
Isme 140 etuk. Ilmastointi,
2600 h 36.200  + alv

Strautman Mega 2                -04
Noukinvaunu. ohjautuva teli,
iso tehokas vaunu 39.800 + alv

Taarup 470                 -04
Noukinvaunu, tuplateli, 8-pyörää

            25.900  + alv

NH TS 100 SL                -99
Trima 3.40 etuk. Hyvä kone
110 hv 27.000 + alv
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Lukijat voivat lähettää mielipiteitään ja havaintojaan tekstiviestil-

lä. Puhelinnumero on 044 945 3763 (normaali tekstiviestin hinta). 

Viestit edustavat lähettäjän näkemyksiä - eivät lehden

Kommentoi netissä
Tekstarit löydät  myös internetistä 

osoitteesta www.nivala.org. Sivuilla 

voit myös kommentoida viestejä.

K
ar

i K
. A

. T
yy

ri

Mikä roikaleporukka se hiip-

paroi tuola jokivarsilla pyssy-

jen kaas. Vaivasia ja kuolleita 

rauhotettuja ja väh.rauh. lin-

tuja löytyy vähän väliä reikä 

kylessä. Varsinkin aittope-

rän kohalla mol.puol. jokea 

näyttää kesämetästys olevan 

maantapa. Valvokaa pentu-

janna, missä moraali?

KKK:n kevätjuhlan ohjelma 

oli hieno. Siihen oli nähty vai-

vaa ja nuoret saivat toteuttaa 

taitojaan. Ei aina tarvitse et-

tä pelkästään tippa silmässä 

joikumista.

Koulussa avustajat voidaan 

lomauttaa oppilaiden lomien 

aikaan oppilaiden kärsimät-

tä. Lomien aikaan lomautettu 

opettaja aiheuttaa kärsimystä 

oppilaille. En ymmärrä, sel-

vittäkää.

KKK:n kevätjuhlassa ei ollut 

isoa rummutusta eikä var-

masti ylittänyt desibelirajaa, 

kyllä siellä nyt sen verran ka-

totaan mittaria!!!

Tä kesä on kyllä ihan karseen 

mehevää, kun ei oo koulua!

Kuka on käyny Erkkilän kou-

lulla viemässä karusellin jo-

enrantaan, ja se pöytäkää ei 

kuulu sinne pellolle. T. Kyy-

lä.

Oisko jonku syytä käyvä mit-

tailemassa mopojen kuluke-

misia pirttirannalla - aitto-

perälle päin ja siihen haapa-

perältä yhtyvällä tiellä. Tällä 

tiellä on palijon lenkkeilijöitä, 

lapsia ym.

Kyllä tämä Nivalan keskusta 

on kaunis!

Taitaa olla alle kuusikymp-

pisillä reaktiokyky hukassa, 

kun useimmat kuolonkolarit 

ovat tulleet juuri heille, joten 

ehkä potkulaudasta ei pitäisi 

vielä luopua!

Sinä audi maasturin omista-

ja, kuinka kehtaat parkkeera-

ta kahden invapaikan keskel-

le kaupan eteen, vieden mo-

lemmat ruudut?

Halpa-Halli/Nivala: kiitos sie 

nuorimies kaupan kassalla! 

Toit kotiäidin arkeen ruusu-

ja hyvällä asiakaskäyttäyty-

miselläsi! Osaat puhua ja il-

maista itseäsi selkeästi, iloi-

sesti ja palvelualttiisti. Kaik-

kea hyvää kesääsi!

Kaunis kiitos sinulle Rauni 

Tähti Ikaalisten matkasta! 

Jaksoit meistä huolehtia, hoi-

vata ja pitää porukan koos-

sa, oli hyvä matka. T. Muka-

na ollut.

Tekstarit

www.nivalanviikko.fi 
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Liittola / Maliskylän Ns.

Nivalan Urheilijat

KIRPPIS ja ROMPETORI

Nivalan Tuiskulassa la-su. 11.-12.7.2009. Pöytäpaikkoja sisäl-

lä ja ulkona. Tule myymään ja ostamaan! Pöytävaraukset ja 

tiedustelut 040-7079662 / Nivalan Urheilijat.

Metallin puhelinpalvelu kesäaikana

Metalliliiton puhelinpalveluajat 1.6.–31.7. arkisin klo 9.00–

15.00 Edunvalvonta 020 77 41100 Jäsenpalvelu 020 77 41180 

Työnantaja- ja tilittäjäpalvelu 020 77 41190 Työttömyyskas-

san palvelunumero 020 690 455 ajalla 1.6.–31.8. arkisin klo 

9.00–15.00. Liiton vaihde 020 77 4001 vastaa arkisin klo 8.20–

16.00.

Jalkapalloseura FC - YSIKAKS'

Kesä 2009 Nurmikenttien harjoitusvuorot vk 24 alkaen:

P-98-99 Tuiskula Ti 18.00 - 19.30 Iso kenttä

P-00-02 Tuiskula Ma 17.30 - 19.00 Iso kenttä

P-95 Tuiskula Ke 18.30 - 20.00 Iso kenttä

  Pe 17.00 - 18.30 Harj.kenttä

Miehet, edustus Tuiskula La 16.00 - 18.00 Iso kenttä

  Ti 20.00 - 21.30 Iso kenttä

Miehet, harraste Tuiskula La 18.00 - 20.00 Iso kenttä

T- 99-00 Tuiskula La 10.30 – 12.00 Iso kenttä

Jalkapalloleikkik. Tuiskula La 11.00 – 12.00 Iso kenttä

T- 93-94 Tuiskula Ma 19.00 - 20.30 Iso kenttä

  Ti 18.30 - 20.00 Harj.kenttä

  Pe 18.30 - 20.00 Iso kenttä

T- 96-98 Tuiskula To 17.30 - 19.00 Harj.kenttä

Naiset, edustus Tuiskula Su 15.00 - 16.30 Iso kenttä

  To 20.00 - 21.30 Iso kenttä

Harjoituskenttää käytetään ensisijaisesti

kesäkauden jalkapalloharjoituksiin.

Isolla kentällä pelataan pelit, jos tulee päällekkäisyyksiä 

harjoituksissa ja peleissä, pelit on aina ensisijaisia.

Pelijärjestelyissä vastuu henkilö Ari Korpi, 0405084374

Antti Hautakoski 0451253349 olosuhdevastaava.

FC-Ysikaks' Nivala

Haapajärven Käsityökeskus

Viherpeukalot

Nivalan Metallityöväen AO 353

MTK Nivala

Nivalan Metallityöväen AO 332

Kineva

Nivala-Pesis

Lyhty r.y.
PÄIVÄKAHVIT

tiistaisin klo 12-14 Pappilantiellä.

Huom! Jäsenille euron (1 €) alennus uikkoon kerta/viikko.

Nyt myös Uikon kuntosaliin jäsenillä alennus 1 euro ker-

ta/viikko.

Aittolan kyläseura ry

Pesäpalloharjoitukset Katvalan kentällä 2009

 ma klo 16.45 – 18.00 F-jun.

 ma klo 18.00 – 19.30 P 97-98

 ma klo 19.30 – 21.00 P 93-94 + miehet

 ti klo 16.45 – 18.00 T 97-98

 ti klo 18.00 – 19.30 T 95-96 + P 95-96

 ti klo  19.30 – 21.00 T 93-94 + naiset

 ke klo  16.45 – 18.00 F-jun.

 ke klo 18.00 – 19.30 P 97-98

 ke klo 19.30 – 21.00 P 93-94 + miehet

 to klo 16.45 – 18.00 T 97-98

 to klo 18.00 – 19.30 T 95-96

 to klo 19.30 – 21.00 P 95-96

 pe klo  16.45 – 18.00 G-jun.

 pe  klo  19.30 – 21.00 Ohtamaa

Tervetuloa mukaan kaikki uudet ja vanhat pelaajat. Kysy 

lisää Satu Kontiolta 040 - 5311 713

Nivalan Metalli- ja kaivostyöväen AO 332 yhteystiedot:

Puheenjohtaja: Ari Kukkurainen, Niittytie 9 as. 1, 85500 Ni-

vala, p. 040-5827751, sähköposti: ari.kukkurainen@nivala.fi 

Sihteeri: Saija Ylikotila, Peräläntie 94, 85500 Nivala, p. 0400-

876649, sähköposti: ylisaija@gmail.com.

Taloudenhoitaja: Heikki Poikkimäki, Haapaperäntie 54, 

85500 Nivala, p. 0400-340847.

Vuokrataan kesän juhliin kahvi- ja ruokakalustoa,

liinoja ja 10 litran kahvinkeitin.

Yhteyshenkilö Eeva-Liisa Laurila puh. 050 351 4256. 

Paintball-kausi alkanut, katso nettisivut.

Tontteja myynnissä. Edullisia ja luonnonkauniilla paikalla.

Elinvoimaa Aittolasta. www.aittola.fi 

Maataloustuottajain Nivalan yhdistys MTK-Nivala ry.

Puheenjohtaja Ossi Erkkilä 040-758 7124

Jäsenasiat Jarmo Raudaskoski 044-268 1110

Vuokatin lomapaikka: Irja Erkkilä 040-758 7123

Yhteystiedot 

Puheenjohtaja: Jari Mehtälä Kahvelitie 4 A, 90500 Oulu, puh. 

040 354 4711, jari353@gmail.com

Sihteeri: Sami Kourujärvi, Järvennöntie 8, 85500 Nivala, puh. 

0440 550 392, sami.kourujarvi@luukku.com

Taloudenhoito, Jäsenasiat: Pertti Karppinen, Kytölänpuhto 

15, 85500 Nivala, puh. 044 5241 919, taloudenhoitaja.ao353@

omanetti.fi 

Kotisivut: www.nivalanmetalli353.net

Y-tunnus: 2087615-7

Harjoitusajat:

Maanantai: 19.00 - 21.00

Torstai: 19.00 - 21.00

www.hmdkalajokilaakso.net

Nivalan Han Moo Do

http://www.tietotori.fi /nivalandemarit/

SAK:n Kesäduunari-infossa neuvotaan kaikkia, jotka tarvit-

sevat tietoa työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista. Avun 

saamiseksi ei vaadita ammattiliiton jäsenyyttä tai SAK:laisella 

alalla työskentelemistä. Palveluun voi soittaa myös nimettö-

mänä. Palvelu on maksuton. Yleisimmät kesäduunarineuvon-

taan tulleet kysymykset koskevat palkkausta, työaikoja, yli-

työkorvauksia, koeaikaa, määräaikaisen työsuhteen sitovuutta 

sekä työsopimuksen ja työehtosopimuksen välisiä eroja. 

Kesäduunaripuhelin palvelee elokuun puoliväliin asti maa-

nantaista perjantaihin klo 9-15. Neuvontaa annetaan suo-

meksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Kesäduunari-info puh. 0800 179 279 

www.sak.fi /kesaduunari  

Teemme Liittolassa remonttia touko- ja kesäkuun aikana.

VUOKRAAMME TALOA taas remontin jälkeen. Vapaita 

aikoja löytyy vielä kesän juhliin.  Varaukset 044-2930234 / 

Marja-Leena.

Koko talo 60 e / vrk. Keittiö ja ravintola  20 e / 1-3 h, 40 e / 

vrk. Kaasugrilli (talon vuokraajalle)  10e / vrk.

Jos vuokralainen tai hänen vieraansa tarvitsevat sähköpaik-

kaa asuntovaunulle, peritään tästä 5e / vrk

Käy tutustumassa myös nettisivuihimme:

www.maliskylannuorisoseura.com

Tulossa: Tanssit uudistetussa Liittolassa la 27.6.2009, tans-

seja tahdittaa Jorma Ahistus.  Tarkempaa ilmoittelua myö-

hemmin.

PUUTARHAMATKA

Helsinkiin 31.7.-2.8. (pe-su) -09. Kohteena Viikin kas-

vitieteellinen puutarha, Sofi anlehto, Annalan puutarha, 

Hietaniemen hautausmaa, Marketanpuisto, Koiramäen Pa-

jutalli ym. Matkan hinta n. 150 €, sis. matkan, majoituksen 

ja 3 ruokailua. Molemmat yöt Helsingissä. 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:

Elisa 040-8413102 (iltaisin), Paula 050-9190520

Maire Järvelin: Luonnon romantiikkaa -tilkkutyönäyttely 

1.- 18.6.

Lahjaksi, onneksi, iloksi -kevätkattaus. Meidän Mari ja Ka-

luste-Iivonen.

Haapajärven käsityökeskus, Isokatu 38, 85800 Haapajärvi, 

p. 08 763182

avoinna ma-pe klo 9-17

Oulun Eteläisen aluevaltuusto 

valitsi uudeksi puheenjohta-

jakseen Eija-Riitta Niinikos-

ken Nivalasta. Varapuheen-

johtajiksi valittiin Matti Hilli 

Siikalatvalta, Tomi Reinikai-

nen Kalajoelta ja Eero Kippo-

la Ylivieskasta. Aluevaltuusto 

on kuntien luottamushenki-

löiden alueellinen yhteistyö-

elin, joka on alkujaan perus-

tettu aluekeskusohjelman oh-

jausta varten. Valtuuston teh-

tävänä on jatkossa käsitellä 

Oulun Eteläisen alueen yh-

teisiä kehittämisteemoja ku-

ten osaamisen ja koulutuksen 

kehittämistä sekä saavutetta-

vuutta ja liikenneasioita. 

Aluevaltuuston esitteli-

jänä toimivan aluehallituk-

sen puheenjohtajana jatkaa 

Ylivieskan kaupunginjohta-

ja Asko Ojamäki. Varapu-

heenjohtajiksi valittiin Ni-

valan kaupunginjohtaja Kari 

Valtanen ja Haapaveden kau-

punginjohtaja Jouko Luukko-

nen. Muut aluehallituksen 

jäsenet ovat Markku Koski, 

Jukka Puoskari, Esa Sippola, 

Maija-Liisa Veteläinen, Riit-

ta Hokkanen, Tuomo Haapa-

lahti ja Jouko Nissinen.

Eija-Riitta Niinikoskesta 
aluevaltuuston puheenjohtaja

Alueellinen maahanmuuttaja-
asiamieshanke vireille 

Aluevaltuusto kävi keskuste-

lua maahanmuutosta ja kun-

tien mahdollisuuksista osal-

listua pakolaisten vastaanot-

tamiseen. Toistaiseksi alueen 

kunnista vain Oulainen ja 

Sievi ovat vastanneet myön-

teisesti TE-keskuksen neu-

vottelupyyntöön kuntapaik-

kojen saamisesta alueelle. 

Tällä hetkellä kuntapaikoista 

on puutetta maanlaajuisesti. 

Aluevaltuusto suhtautui kiel-

teisesti Ylivieskan kaupun-

ginhallituksen ja aluehalli-

tuksen esitykseen alueelli-

sen kannan muodostamises-

ta pakolaiskysymykseen ja to-

tesi asian edelleen kuuluvan 

ensisijaisesti yksittäisten kun-

tien päätettäväksi.

Haapaveden opiston esitys 

alueellisesta maahanmuutta-

ja-asiamiehestä sai kannatus-

ta. Opisto on jättänyt esisel-

vitystä varten hakemuksen 

TE-keskukselle. Aluehallitus 

sai tehtäväkseen viedä asiaa 

eteenpäin Haapaveden opis-

ton kanssa. Esiselvityksen ta-

voitteena on selvittää alueel-

linen maahanmuuttaja-asia-

mieskuvio sekä jatkossa laa-

tia alueellinen maahanmuut-

tostrategia.
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Parhaat palvelut  

Vastataan pois

1. Timo Soini.

2. Uusi Iloinen Teatteri.

3. Metsänhoitaja.

4. Poloneesi.

5. Winston Churchill.Ilmoitus Nivalan Viikon 
Parhaat palvelut -palstalla

maksaa vain muutaman 
euron viikossa
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Myydään  

VITOSLAUTAA, panelia, ruode-
lautaa (32x100) ja lankkua. Puh. 
040-5748944.

AUDI A4 vm.-98.farm. autom., 
ilmastointi,  2-uudet renkaat, aj. 
220 t km. P. 050-5960226
 

SIRKKELI p. 040-7606602.

PEUGEOT Expertiin tai vastaa-
vaan karjapuskuri / valoteline. 
Puh. 0400-382436.

TAULU Nivalan kirkko, kanava-
työ. Ruskeat kehykset + matta 
lasi. Koko 45x37.5 cm. Hp. 25 €. 
Puh. 08-441499.

NOKIA 7310 Supernova, 5-väri-
kuoret. Bluetooth, 2 megapix. 
kamera, tukee 4 gigan Micro-
SD muistikorttia, gprs, puhelin, 
7 kk vanha. Laturi, ohjekirja, ta-
kuulappu löytyy. Hinta 130 €. P. 
044-2645026.

ASUNTOVAUNU Matkaaja 460 
vm-84. sähköpatruuna, kats. 
tässä kuussa. Etuteltta. Hinta-
pyyntö 2200 €. Puh. 040 760 
2575.

JENKKISÄNKY 160 x 200, rottin-
kipääty, h. 100 €. Tarjoa! Vuode-
kulmasohva, t.vihreä, 20 €. Ni-
valassa, p. 040-8385077.

Nivalan Seudun GOLF-PELI-
OIKEUS 2009, edullisesti. P. 
0400687154.

Uudehko UPO C440K keraami-
nen liesi kiertoilmauunilla. Hp. 
300 euroa. Puh. 040-7785319.

Yamaha VENEEN MOOTTORI. 15 
hv. Hyväkuntoinen. Ollut pie-
nessä kilpaveneessä ja moot-
torista puuttuu ohjaussauva. 
Kilpaveneen saa kaupanpäälli-
senä. H. 550 e. P. 044-3082853 
klo18.00 jälk.

OMAKOTITALO 4mh + oh + k + 
khh + wc + kh + s, erillinen läm-
min autotalli/varasto rak 1999.
uh.046-6105063.

ATK-kulmapöytä ja vuodesohva 
sekä THULE merkkiset taakka-
telineet. Puh. 040 - 7085285.

RIVITALOKOLMIO hyvällä pai-
kalla lähellä Nivalan keskus-
taa. Talossa kaukolämpö, läm-
min ulkovarasto, suojaisa piha... 
puh. 050.359 3669.

WV Golfi n PELTIVANTEET 13". 
21 €. Ruostumatonta, hapon-
kestävää teräsputkea (käytet-
tyä), halk. 10cm, pituus 2,5 m. 
100 €.
P. 044 2568671.

Sähkö/patterikäyttöinen Ainu-
RINTAPUMPPU. Ostettu 2009. 
Hp: 60 e. P. 045/1309402.

Ora:n TURVAKAUKALO 0-13 
kg. Väri: t.harm/beige. Yhdellä 
lapsella käytössä ollut, ostettu 
2008. Erittäin siisti! Hp: 45 e P. 
045/1309402.

BABYSITTER (Emma). Ylä- sekä 
alaosan säätömahd. Väri: beige/
vaalea Yhdellä lapsella käytössä 
ollut, ostettu 2008 Erittäin siisti! 
Hp. 40 e. P. 045/1309402.

TRAKTORI Ford 4000 vm. -67, ei 
rekisterissä. Hp. 2000 €. Poletta-
va OMPELUKONE Singer, hp. 50 
€. P. 0505625374.

Lasten PIHAKARUSELLI. Puh. 
0442872107.

POWERMAX mtx-2 skootteri 
hyväkuntoinen, toimiva, ajettu 
1135 km. Vähän yli vuoden van-
ha, h 630 e. Puh 044-2748821 sp 
taape@webinfo.fi .

LÄMMINVESIBOILERIi ja sähkö-
kiuas. Puh. 0407518381.

Muuton vuoksi 28" VÄRI-TV. 10 
euroa. Tarjousten perusteel-
la neliosainen ja kaksiosainen 
KIRJAHYLLY. Rottinki kalusto. 
Keittiön pyöreä pöytä + 4 tuo-
lia. Kulmapirttikaappi. Kaksi 
olohuoneen pöytää. Kahden 
istuttava nahkasohva + tv-
tuoli. Lipasto ym. Läh.puh. 
050-4139161. 

PK COLLIE, uros. 4v11kk. Tykkää 
tosi paljon ihmisistä ja kissois-
ta. Mielellään omakotitaloon. P. 
0442872107.

SAVIKIEKKOLEVYJÄ SunKirppik-
sellä, paikka 136.

ASUNTOVAUNU myydään 
tai vuokrataan 5-6:lle, vm-
86. Hp. 3400 €/tarjous. Puh. 
041-5056498.

Pieni erä LAMINAATTIA ja PUU-
TARHAKEINU. Puh. 441 323.

Ostetaan  

Nuori perhe haluaa ostaa 
TONTIN Nivalasta. Haapaperä, 
Ahde, Junttila -alueelta. Puh. 
040-4827319.

Ostetaan REHUSATOA pys-
tyyn tai säilörehua. Puh. 
0400-943971

Halutaan vuokrata  

Siisti OMAKOTITALO tai suuri ri-
vitalohuoneisto Nivalasta. Puh. 
044-9900474.

Pieni OMAKOTITALO, paritalo 
tai rivitalohuoneisto Nivalasta. 
P. 040-5602545.

YKSIÖ/KAKSIO Nivalan kes-
kustasta tai sen läheisyy-
destä. Vuokra max.450€/kk. 
puh.0442526530.

Siisti, edullinen ASUNTOVAUNU 
/ ASUNTOAUTO 5-henk. per-
heelle 25.6.-29.6. Soita iltaisin 
040-528 5743.

KAKSIO tai isompi asunto kes-
kustan tuntumasta. Puh. 040 
7433288. Soitot viikonloppui-
sin tai arkisin klo 16 jälkeen.

KAKSIO läheltä keskustaa, mah-
dollisimman pian. Puh. 044 
9939524.

Vuokralle tarjotaan  

KATINKULLANa vko 29 vaihtopv. 
lauantai 52,5 m2 + parvi 4 hlö + 
4 kylpyläranneketta vuokra 800 
euroa tied. p. 0400-923687.

RIVITALO-YKSIÖ, edullinen 
vuokra, vapautuu kesäkuun 
lopussa. p. 0400-016942.

RIVITALOKOLMIO 65,5 m2 rau-
halliselta paikalta ydinkeskus-
tan tuntumasta. Puh. 440858.

Rauhalliselta alueelta KAKSIO. 
Vapautuu 1.7.09. Puh. 040-
7600135 iltaisin.

Saunallinen RIVITALOKOLMIO. 
Vapautuu heinäkuun alussa. 
Puh. 040 511 6983.

KERROSTALO-KAKSIO 55 m2, 
Nivalan keskustassa. Puh. 040 
557 4618.

33 m2:n saunallinen YKSIÖ 
vapaana Maitotiellä 1.7. al-
kaen. Vuokra 350 €/kk. Puh. 
040-5553549.

ASUNTOVAUNU Teli 1220 kg. 
045-6300033.

Kadonnut  

Varastettu miesten 3-vaihtei-
nen Extreme POLKUPYÖRÄ 9.-
10.6 välisenä yönä Kydön alu-
eelta. Väri hopeasininen.
puh. 0442652820. 
Löytöpalkkio.

Annetaan  

Oliivinvihreä SOHVAKALUSTO 
(3+1+1). Puh. 0442872107.

Sekalaista  

TARVITKO AMMAA? Olen 24v ja 
työkokemusta lastenhoidosta 
löytyy. 6e/h. Oma lapseni 1v 
tulisi mukaan ammauskeikoil-
le. Puh.0404182688.

Muutto- ynnä muita kuljetuksia 
p-autolla. Puh. 046 898 9797.

25-v. nopea nuorimies valmis 
rakennus- tai muuhun APU-
TYÖHÖN viikon tai kahden 
ajaksi. Soita 041-7726389.

Haetaan TYÖTÄ. Rekka- tai 
nuppihommiin. Puh. 040 870 
3297.

PIHAKIRPPIS sunnunt. 14.6. Kul-
lerotie 17 klo 12-17.00. Hyvää 
tavaraa halvalla.

Kodin kirpputori  

ILMOITA 
ILMAISEKSI
Yksityishenkilöt voivat ilmoit-

taa Kodin kirpputorilla aivan il-

maiseksi. 

Ilmoitukset tulee lähettää 

sähköpostilla osoitteeseen 

rivit@nivalanviikko.fi  tai jättää 

Nivalan Viikon toimistoon tai 

postittaa osoitteella Nivalan 

Viikko, Kalliontie 25, 85500 

Nivala.

Ilmaisia ilmoituksia ei oteta vas-

taan puhelimitse. Tori-, marjan-

myynti ym. ammatti-ilmoitukset 

maksavat 5 euroa.

Ilmoituksen voi jättää toimituk-

semme kiinni ollessa sen edessä 

sijaitsevaan punaiseen postilaa-

tikkoon.

00€€ Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

Nivalan toimisto: Kalliontie 25,
 85500 Nivala. 

Ylivieskan toimisto: Juurikoskenk. 6,
 2 krs. liikeh. 203
 84100 Ylivieska

Sähköposti: rivit@nivalanviikko.fi 
 toimitus@nivalanviikko.fi 
 ilmoitukset@nivalanviikko.fi 

Internet: www.nivalanviikko.fi 

Puhelin/telefax: (08) 443 133

ISSN: 1797-9668 (painettu) 
 1797-9676 (verkkolehti)

Päätoimittaja: Maritta Raudaskoski
 040 841 9213

Ilmoitusmyynti:
 Myyntipäällikkö Mika Moilanen
 040 416 8958
 Helinä Ängeslevä
 044 544 0276
 Nivala toimisto (08) 443 133

Taitto/ilm.valmistus: Marko Virkkula
 050 554 9040

Ilmestymispäivä: Sunnuntaisin
 (jakelu lauantaina)

Hinnat:
Etusivu  1,00 €/pmm*
Takasivu 0,95 €/pmm*
Sisäsivut 0,85 €/pmm*
Parhaat palvelut 6,30 €/viikko*
Nivala toimii -yhd.palsta 95 €/vuosi 
Laskutuslisä 2,35 €
Kodin kirpputori ilmainen yksityisille
 5 €/kpl yrityksille
Aikuisten onnittelukuvat,
kihlaus-, vihki-, kiitos-
ym. ilmoitukset 9 €/kpl (kät.)
Lehden tilaus kotimaahan 42 €/vuosi
 *) hinnat ilman arvonlisäveroa

Mediakortti: www.nivalanviikko.fi 

Aineiston jättöaika: To klo 14.00

Kustantaja:
 Nivalan Paikallismediat Oy, Nivala

Painopaikka:
 Suomalainen Lehtipaino  Oy, Kajaani

Jakelu: Suorajakelu Korkiakoski
 040 541 9767

H Y V Ä Ä
JUHANNUSTA!

Nivalan Viikko ei ilmesty

juhannusviikonloppuna.

Seuraava numero ilmestyy

sunnuntaina 28.6.



www.nivalanviikko.fi 

��������	
��� ��

�
������������ ���	

��
��������
������� ��

�
������ !"� ����

��
#�"��!��$�%�&�%'����� ��		�
(��� ���

��
��%)*��%���)!+�%����� ��

�
(������ ����

��
$�!�����!��� !������ ��

�
,-� ����

��
./0�����-'*� ��		1
(��� ���	

��
$�%'� �"'�����
�� ��

�
(/&��"���2!+�" ��
�

��
�0�-%!"*��%��%�����-'�� ��			
.�**��	�����"�����%� �	

��
./0�����-'*� ��			
(����-��%�"+ ���

��
�!!&�	

����3&� ��		�
-�%&������� ���

��
$�!��#�"���������� ��



�����'�!�'%��� ���

��


