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Sunnuntai  
28.6.2009

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

Autuas se, jonka pahat teot on 

annettu anteeksi, jonka synnit on 

pyyhitty pois.

Autuas se ihminen, jolle Herra ei 

lue viaksi hänen syntiään ja jon-

ka sydämessä ei ole vilppiä.

Minä tunnustin sinulle syntini, 

en salannut pahoja tekojani.

Minä sanoin: "Tunnustan synti-

ni Herralle."

Sinä annoit anteeksi pahat teko-

ni, otit pois syntieni taakan.

Rukoilkoot kaikki palvelijasi si-

nua hädän hetkellä.

Vaikka suuret vedet tulvisivat, ne 

eivät heihin ulotu.

Sinä olet minulle turvapaikka, si-

nä varjelet minut vaarasta.

Riemuhuudot kajahtavat ym-

pärilläni, kun sinä autat ja pe-

lastat.

"Minä opetan sinua", sanoo Her-

ra, "minä osoitan sinulle oikean 

tien.

Minä neuvon sinua, katseeni 

seuraa askeleitasi." 

Ps. 32: 1-2, 5-8 

Sunnuntai: Leo. 

Maanantai: Pekka, Petri, Pet-

ra, Petteri, Pietari, Pekko. 

Tiistai: Päiviö, Päivö. 

Keskiviikko: Aaro, Aaron. 

Torstai: Maria, Maija, Mari, 

Meeri, Marika, Maiju, Maa-

ria, Maikki, Kukka-Maaria. 

Perjantai: Arvo. 

Lauantai: Ulla, Ulpu. 

Tänä viikonloppuna Suvi-

seurat Turussa sekä Haapa-

vesi Folk Festival.

Nerous on vain tavallista suu-

rempaa kärsivällisyyttä.

Benjamin Franklin

1. Paljonko shampanjan 

myynti on laskenut edellis-

vuodesta?

2. Ketä kuninkaallisia saa-

puu Suomeen vierailulle elo-

kuussa?

3. Montako EU-kansalais-

ta kuoli tieliikenteessä viime 

vuonna?

4. Missä lajissa P.E. Svinhuf-

vud ylsi aikanaan suomen-

mestariksi?

5. Minkälainen sairaus on es-

panjantauti?

Vastaukset sivulla 15

Ruokalista

Vauvauutisia

Työpaikat

Tälle palstalle toivomme lu-

kijoilta vanhoja valokuvia, 

mielellään  50-luvulta uu-

dempaan päin. Kuvat voi 

tuoda Nivalan Viikon toi-

mistoon os. Kalliontie 25 tai 

lähettää sähköpostilla osoit-

teeseen toimitus@nivalan-

viikko.fi . Palkitsemme jul-

kaistut kuvat kahvipaketilla.

Nivalan Viikon kesäkuun KESÄARVONTA
Oikea vastaus: Nivalassa on yli 400 maatilaa.              

Vastanneiden kesken arvottiin alueella tuotettuja

elintarvikkeita: Arolan Marjatilan  tyrnimehua,

Ojalan Kanalan ja Niemen Kanalan kananmunia,

Perttu Hosionahon kylmäpuristettua rypsiöljyä

ja Vääräkankaan hunajaa. 

1. palkinto Annikki Korri, 85500 Nivala

2. palkinto Aila Halmetoja 85560 Ainastalo

3. palkinto  Pekka Junno  84880 Ylivieska

Palkinnot ovat noudettavissa lehden lähettämällä voittolipukkeella Nivalan Halpa-Hal-

lista. Onnittelut voittajille ja kiitokset runsaslukuiselle osallistujalle.

Lämmin
kiitos
Maliskylän 
Katajasaaren 
diakonia-
toimikunnalle
kutomistanne 
villasukista

Niittykodin väki

SPR Nivalan 
osasto

tempaisee
kapinaviikolla

SPR:n Nivalan osasto on ak-

tiivisesti esillä 3.-12.7.2009. 

Osasto rakennetaan torille 

keskiviikkona 8.7. ja lauan-

taina 11.7. toritapahtumien 

ajaksi. 

Paikalla on mm. Reddie-

koira ja lapsille jaetaan tikka-

reita sekä ilmapalloja. Osas-

tolla on myös SPR:n tuote-

myyntiä.

SPR:llä on menossa val-

takunnallinen jäsenhankin-

takampanja. SPR:n Nivalan 

osasto kampanjoi koko ka-

pinaviikon. Kun uusi jäsen 

liittyy jäseneksi ja maksaa 

samalla jäsenmaksun, saa li-

sälahjana kampanjaan kuulu-

van T-paidan tai bumerangi-

avaimenperän. Viikon aikana 

3.-12.7. Nivalan osastoon jä-

seneksi liittyneiden kesken 

arvotaan vielä ensiapulauk-

ku.

Nivalan Ammattikoulu alkoi Makolassa 1962. Tässä kuvassa ensimmäiset opettajat ja 

rehtori. Vasemmalta Veikko Hakala, Vilho Kallio, Pentti Jaakonaho, Mauri Kivioja, 

Virpi Kalliolevo, Marja-Liisa Nurmi (o.s. Tommila) ja rehtori Eelis Tuikka. Kuva on 

Paavo Vilkunan albumista.

Paristojen keräys ekopisteillä 

on päättynyt ja paristolaati-

kot on poistettu ekopisteiltä.

Paristot kuuluvat nykyään ns. 

tuottajavastuun piiriin, mikä 

tarkoittaa, että niiden valmis-

tajat ja maahantuojat ovat jär-

jestäneet oman keräysver-

koston paristoille. Palautus-

laatikkoja löytyy esimerkiksi 

kaupoista ja kioskeista. 

Paristoja voi edelleen jättää 

myös ongelmajäteautolle ja 

jätekeskukseen.

Kaikki paristot tulee toimit-

taa keräykseen, sillä useis-

sa malleissa on ympäristölle 

haitallisia aineita ja paristo-

jen lajittelu on ammattilais-

ten puuhaa. Mitään paristoja 

ei saa laittaa roskapussiin.

Paristojen keräys 
ekopisteillä on päättynyt

Englanninkielen lehtori, ma-

temaattisten aineiden lehto-

ri, kunnaneläinlääkäri, mark-

kinointiassistentti, ostaja, toi-

mitusjohtaja, sairaankuljetta-

ja, kuljettaja.

Työvoimakoulutus: Monia-

lainen rekrytointikoulutus 

yhteishankintakoulutukse-

na, metallialan valmentava 

jakso - metallin perustiedot 

ja taidot, kone- ja metalli-

alan 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, puualan perustut-

kinto, teollisuusrobotin oh-

jelmointi ja käyttötaito, tu-

lityökorttikoulutus, työtur-

vallisuuskorttikoulutus, yrit-

täjän ammattitutkinto.

Maanantai: Jauhelihakasti-

ke, perunat, porkkanaraaste, 

mustikkakiisseli.

Tiistai: Uunikala currykas-

tikkeella, muusi, punajuuri-

raejuustosalaatti, hedelmä-

vanukas.

Keskiviikko: Herkkuvuoka, 

puolukkasose, viili.

Torstai: Lihapulat, perunat, 

kastike, kiinankaali-manda-

riini-tomaattisalaatti, appel-

siinikiisseli.

Perjantai: Sianliha-purjope-

runaviipalelaatikko, kruunu-

kasvislisäke, huituvelli.

Lauantai: Kirjolohikeitto, 

juusto, mansikkakiisseli.

Sunnuntai: Riistakäristys, 

muusi, puolukkasose, man-

gorahka.

Nivalan alueen kaupunkilehti Nivala
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Lannoite- ja siemensäkkien 

keräys jatkuu Nivalassa hei-

näkuun loppuun saakka. Säk-

kien keräyspaikka on teolli-

suuskylässä Sepäntien pääs-

sä.

- Säkit menevät kierrä-

tysmateriaaliksi. Kerholaiset 

saavat keräämistään säkeis-

tä pienen palkkion. Säkkejä 

tuovat muutkin ja hekin saa-

vat palkkion, mutta useim-

mat jättävät sen 4H-kerholle 

toiminnan tukemiseksi, ker-

too Nivalan 4H-yhdistyksen 

toiminnanjohtaja Kirsti Här-

könen.

Viime vuonna koko maas-

sa saatiin keräyksessä talteen 

560 000 kiloa lannoitesäkke-

jä, jotka toimitettiin muovi-

teollisuuteen raaka-aineeksi. 

Lannoitesäkkien keräys jatkuu

Lannoite- ja siemensäkkien keräyspaikka sijaitsee teollisuuskylässä Sepäntien päässä. - 

Paikka on oikein hyvä keräykselle, kertoo Nivalan 4H-toiminnanjohtaja Kirsti Härkö-

nen.

Nivalan kaupunginvaltuusto kokoon-

tui torstai-iltana käsittelemään asiapi-

toista esityslistaa. Tarkastuslautakun-

nan arviointikertomusta kommentoi 

kolme valtuutettua. Kallion nettoku-

lujen kasvusta kertomuksessa on kak-

si lukua Nivalan osalta, Kallion laskel-

missa 9,7 % ja Nivalan 3,2 %. SDP:n 

Sirpa Heiska kysyi, kumpaan uskoa. 

Laskentapäällikkö Saara Mäenpää 

sanoi, että numeroita voidaan pyöri-

tellä miten vain, mutta niitä ei voi ver-

rata jos ne eivät ole vertailukelpoisia. 

Viime vuosi oli ensimmäinen toi-

mintavuosi Kalliossa, joten kunnolla 

vertailtavaa on toisen toimintavuo-

den jälkeen. Saara Mäenpää sanoi, et-

tä vain 3,22 nousu näissä kuluissa on 

vertaansa vailla koko Suomenmaassa. 

Toiseen kohtaan hän kommentoi, et-

tä ennustaminen ja kirjanpidollinen 

toteutuma ovat eri asia. Hän kertoi 

myös olevansa harmissaan, että tar-

kastuslautakunta ei käynyt kysymässä 

laskentaperusteita tarkastusta tehdes-

sään. Selväsanaisen puheensa välissä 

hän pohti, että kannetaanko hänet 

kohta ulos kuin Vennamo aikanaan.

Tilikauden 2008 jäljelle jäävä ali-

jäämä on 2 596 327,71 euroa ja se siir-

retään edellisten tilikausien yli- ja ali-

jäämätileille. Tarkastuslautakunta to-

tesi kertomuksessaan, että kaupungin 

hallintoa on hoidettu lain ja valtuus-

ton päätösten mukaisesti ja esitti tilin-

päätöksen hyväksymistä ja vastuuva-

pauden myöntämistä tilivelvollisille.

Vähän vilkkaamman puhetulvan 

sai aikaan nyt välttämättä edessä ole-

vat uudet säästöleikkaukset. Halli-

tuksen esitys meni läpi muutoksit-

ta, mutta SDP:n ryhmä jätti ponnen, 

että sen esittämät säästöt käsitellään 

seuraavan leikkauslistan yhteydessä. 

Hän arveli, että Nivalassa on asioi-

ta, joihin ei saa puuttua. Lisäsäästö-

jä ryhmä ehdotti yksityisteiden kor-

jausavustuksista, lomituspalveluista, 

eläinlääkäreiden matkakulujen korva-

uksista ja että valtuusto luopuu koko 

loppuvuodeksi matkakuluista ja ko-

kouspalkkioista.

Päätetyt säästöt koskevat lähes 

kaikkia, jopa satasen säästö on nyt 

tarpeen.  Leikkauslistalla on esimer-

kiksi Peruspalvelukuntayhtymä Kal-

lion määrärahojen pienennys 586 

250, keskushallinnon jouluruokailu 

500, torin kohdalta menojen leikka-

us 100, ruokalistojen läpikäynti 3000 

ja vaikkapa peruskoulujen pääsymak-

sujen/uinnin menoleikkaus 6400 eu-

roa vain muutaman esimerkin mai-

nitakseni.

Erikoista oli, että tämän kokouksen 

kohdalla oli harvinaisen paljon nii-

tä valtuutettuja, jotka olivat estynei-

tä saapumaan kokoukseen. Estyneitä 

oli peräti 11. Heidän tilalleen oli tul-

lut vara-, varavara- ja varavaravara-

valtuutettuja tai sitten ei ketään. Pai-

kalla oli 33 päättäjää.

★ ★ ★

Ennen juhannusta julkaistusta koulu-

ruokailusta kertovasta jutusta on tul-

lut paljon palautetta. Vanhemmat ei-

vät ole aina tienneet kouluruokailun 

käytännön toiminnasta, vaan kuun-

nelleet vain lastensa kertomuksia. 

Voinappien liimaaminen patterei-

den väliin ei silti ole aivan tuore ilmiö, 

kuten muistui mieleen näistä asioista 

tuttujen kanssa keskustellessani.

Nivalan ammattikurssikeskus ja 

ammattikoulu aloittivat toimintansa 

Makolan tyhjilleen jääneessä kaivos-

kylässä. Kivi-Kalle kävi pyytämässä 

isääni taloudenhoitajaksi, koska ku-

lut olivat kivunneet suureksi, ja hyvin 

merkittävän - muistaakseni miljoona-

luokan - säästön uusi taloudenhoitaja 

saikin vuodessa aikaan.

Opiskelijat asuivat asuntoloissa 

Makolassa ja heillä oli lupa ottaa ruo-

kalasta iltapalaa mukaansa. Kun näk-

kileipiä alkoi löytyi porraspielistä ja 

voin kulutus oli kohtuuttoman suur-

ta, taloudenhoitaja pani vähän asioi-

ta aisoihin ja moinen ruoan tuhlai-

lu loppui. Tuolloin 60-luvulla ruoan 

tuhlaaminen oli vielä suurempi paha 

kuin nyt, sillä sen saanti oli joskus ko-

van työn takana.

Makolan puutyön opiskelijoilla 

teetettiin kotiimme silloinen uutuus-

tuote, eli astioiden kuivaus- eli valu-

tuskaappi. Se oli kokonaan puusta, 

lautasille tarkoitetut ritilätkin. Kun 

kaappeja asetettiin paikoilleen, nii-

den takaa löytyi oppilaiden lyijyky-

nällä isälle kirjoittamia ”terveisiä”. Yk-

si niistä oli suurin kirjaimin kirjoitet-

tu teksti: "Väinö Voinappi".

★ ★ ★

Olemme koonneet toimistomme näy-

teikkunaan vanhoista, julkaistuista 

valokuvista koostuvan näyttelyn, ter-

vetuloa katsomaan. Se onkin herät-

tänyt jo kovasti kiinnostusta etenkin 

lomalaisten keskuudessa.

Kiitoksia vain kuvia tuoneille hen-

kilöille! Käykääpä hakemassa jo leh-

dessä olleet kuvanne pois, etteivät 

joudu hukkaan. Kuvan mukana saat-

te julkaistuista vanhoista kuvista kii-

tokseksi kahvipaketin. Otamme mie-

lellämme edelleen vastaan lähihistori-

aan sisältyviä valokuvia, eli noin 50-

luvulta uudempaan päin. 

Maritta Raudaskoski

Toimittajan tarinoita
Maritta Raudaskoski

maritta.raudaskoski@omanetti.fi 

Leikkauslista on hyväksytty

4H-järjestö on aloittanut lan-

noitesäkkikeräyksen vuonna 

1975. Ilman keräystä koko 

muovimäärä olisi päätynyt 

kaatopaikalle.
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Nivalan Seurakunta

Espoolaisen Urkurakentamo 

Veikko Virtanen Oy:n miehet 

ovat ahkeroineet Nivalan kir-

kon urkuparvella huhtikuus-

ta lähtien. Hienoa jälkeä on 

syntynyt.

- Urkujen runko, ko-

neisto, palkeet ja puhalti-

met ovat paikallaan, puuosat 

on maalattu, ainoastaan pil-

lit puuttuvat. Pillien lisäksi 

puuttuvat urkukaapin ovet 

ja luukut, jotka ovat tehtaal-

la maalaamatta, kertoi työn-

johtaja Jari Hirvonen.

Seuraava vaiheessa ke-

sälomien jälkeen elo-syys-

kuussa alkaa urkujen äänit-

täminen, mihin kuluu koko 

syksy. Äänittäminen on ur-

kujen rakentamisen työläin 

ja vaativin tehtävä. Urkujen 

lähes 2500 pilliä pitää saada 

soimaan oikein. Äänittäjät 

tuovat pillit mukanaan. Pui-

set bassopillit on jo asennettu 

paikoilleen. 

Paluu mekaaniseen ko-

neistoon

Urkujen äänimaailman 

ovat suunnitelleet Erkki Vä-

häsarja, Heikki Autio ja Juha 

Virtanen yhteistyössä.

- Entisten urkujen tek-

niikka petti usein. Vikoja 

niissä ilmeni jo uusina. Säh-

köpneumaattinen koneisto 

oli hyvin haavoittuva. Nyt on 

palattu mekaaniseen koneis-

toon, joka ei ole niin haavoit-

tuvainen. Hyvin huollettuna 

urut voivat hyvinkin soida 

seuraavat 300 vuotta.

- Uusi soitin tulee ole-

maan aivan toista luokkaa 

myös materiaalien osalta, sil-

lä rakenteet vanhoissa uruis-

sa oli tehty vanerilevystä nyt 

on kaikki rakenteet ensiluok-

kaista, suomalaista mäntyä, 

toteaa Erkki Vähäsarja.

Kirkkoherra Heikki Hurs-

kainen muisteli, että jo 70-lu-

vulla kanttoriehdokkaat piti-

vät Nivalan urkuja soittokel-

vottomina ja eräässä tilaisuu-

dessa soitin yksinkertaisesti 

kieltäytyi soimasta kesken 

virren.

Urkuviikkoa suunnitel-

laan

Kirkkoherra Martti Vilja-

nen kertoo, että on tehty alus-

tavia suunnitelmia Jokilaak-

sojen musiikkisäätiön kans-

sa perustaa Nivalaan urkuta-

pahtuma, jossa olisi konsert-

teja ja mahdollisimman kor-

keatasoisia esiintyjiä, koulu-

tusta ja musiikkikasvatusta.

- Nivalassa voitaisiin 

järjestää urkuviikko kevät-

puolella, kun Haapajärvellä 

tapahtuma on marraskuus-

sa. Uskon, että hyvä soitin 

vetää taitavia soittajia, jotka 

houkuttelevat kuulijoita, to-

teaa Erkki Vähäsarja.

Viljasen mielestä uutta soi-

tinta on hyödynnettävä mah-

dollisimman tehokkaasti, et-

tei olisi tehty hukkainvestoin-

tia, sillä tämä urkuhanke on 

ollut Nivalan seurakunnalle 

suuri investointi.

Urut vihitään käyttöön 

tuomiosunnuntaina 22.11., 

jolloin piispa Samuel Salmi 

tulee toimittamaan siunaa-

misen.

Ritva Oja

Uudet urut
soivat tuomiosunnuntaina

Uusissa uruissa on 43 äänikertaa, kolme sormiota ja jalkio. Pääsormio ja positiivi ovat myöhäisbarokkia ja kolmas sor-

mio edustaa varhaisromantiikkaa. Sointutyyppejä ei sulauteta toisiinsa, mutta lähes kaikkia eri sormioilla olevia ääni-

kertoja voidaan yhdistää, jolloin syntyy uusia sointivärejä, kertoi Erkki Vähäsarja.

Seurakunnan kotisivujen 

osoite: www.nivalansrk.fi 

Kirkkoherranvirasto p. (08) 

440 025.

Jumalanpalvelus

Su 28.6. 4. sunn. helluntais-

ta klo 10 konfi rmaatiomes-

su kirkossa, II-leirin konfi r-

maatio,

Junttila, Katajala, avustaa K 

Järviluoma, laulua ja huilu.

Seurakunnan viikko

La 27.6.  klo 18  ehtookellot 

ja kesäisiä säveliä trumpetilla 

kirkon tapulista.

Su 28.6. klo 19 herättäjäjuhlil-

le lähtöseurat kirkossa (E Jaa-

tinen, Jukkola, Hurskainen).

Ke 1.7. klo 19 kesäillan mu-

siikkihartaus Uuden hauta-

usmaan kappelissa (Junttila, 

Rautio, H Halmetoja, laulu).

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

”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 myytävä-

nä kirkkoherranvirastossa, 

hinta 8,5 euroa.

  

Lisäksi myynnissä  on Ni-

valan historiakirja ”Nivalas-

ta ollaan ja toimeen tullaan”, 

hinta 65 euroa.

Kastettu

Emilia Taika Tuulia  Sar-

janoja, Anni Emilia Hieta-

la, Tuomas Ilari Kytökangas, 

Aava Helmi Olivia Lehtola, 

Joose Henrik Eskola, Aino 

Nelli Noora Erkkilä, Peetu 

Elias Lehtola, Gabriel Klaus 

Koivukangas

Avioliittoon 
kuulutettu
Helge Aukusti Junttila ja Kirsi 

Annikki Eskelinen

Yrjö Eemeli Aittola ja Henna 

Katriina Konttila

Juho Tuomas Hosio ja Nina 

Maria Kolehmainen

Kuollut

Ulla Kukkolan ja Timo Junt-

tilan tyttövauva, 16 päivän 

ikäisenä.



Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Laki rikosten ja riitojen so-

vittelusta on tullut voimaan 

vuonna 2005. Sen mukaan jo-

kaisella täytyy olla mahdolli-

suus rikosten ja riitojen so-

vitteluun. 

Oulun läänissä sovitte-

lua hallinnoi Oulun Seudun 

Setlementti Oy, jolta läänin-

hallitus ostaa palvelut. Ou-

lun läänin alueella sovitte-

lutoimistoja on viisi: Ylivies-

kassa, Raahessa, Kajaanissa ja 

Pudasjärvellä sekä keskustoi-

misto Oulussa.

Nivala kuuluu Ylivieskan 

toimiston piiriin, josta orga-

nisoidaan toiminta kaikkiin 

Oulun läänin eteläosan kun-

tiin. Ylivieskan toimisto on 

aloittanut elokuussa 2006 ja 

siellä sovittelunohjaajana toi-

mii Kaisa Mäkelä.

- Sovittelutapaukset tu-

levat usein poliisin kautta, 

mutta aloitteen sovitteluun 

voi tehdä myös yksityishen-

kilö itse ottamalla yhteyttä 

sovittelutoimistoon. Sovit-

telujen määrä on noussut ta-

saisesti koko toiminnan ajan. 

Sovittelua hoitaa koulutetut, 

vapaaehtoiset sovittelijat, joi-

ta on Oulun eteläisen alueella 

noin 35. Viime talvena Haa-

pajärven kurssilta valmistui 

14 uutta sovittelijaa, kertoo 

Kaisa Mäkelä.

- Sovittelussa on monia 

etuja. Jos sovinto on saatu ai-

kaan, syyttäjä voi tehdä syyt-

tämättäjättämispäätöksen, 

jolloin asia ei mene käräjille 

lainkaan. Näin voi säästyä oi-

keudenkäynti- ja sakkomak-

suilta ja asia saadaan ehkä oi-

keuskäsittelyä nopeammin 

pois mielenpäältä. Lisäksi so-

vittelussa voidaan neuvotella 

ja sopia mahdollisista vahin-

gonkorvauksista. Oikeudes-

sa  määrätyistä korvauksis-

ta saattaa jäädä jotakin ham-

paankoloon molemmilla osa-

puolilla, Mäkelä jatkaa.

Sovittelu on aina luotta-

muksellista, maksutonta, va-

paaehtoista ja puolueetonta. 

Kun molemmat osapuolet 

ovat halunneet sovitteluun, 

usein sopimus syntyykin. Jos 

sopua ei synny, sovittelu voi-

daan keskeyttää ja asia palau-

tuu syyttäjälle ja jatkuu mah-

dollisesti käräjillä.

Koko maassa soviteltiin 

viime vuonna 11 129 tapa-

usta, missä on kasvua edel-

liseen vuoteen 13 %. Rikok-

siin liittyviä sovitteluja oli 

10885 ja riita-asioita 244. Ti-

lasto- ja muuta tietoa Oulun 

läänin sovittelutoiminnasta 

löytyy osoitteesta www.sovi-

tellaan.fi .

Jussin Grillin 
murto soviteltiin
Jussin Grillin omistaja Juha-

ni Kinnunen huomasi viime 

joulukuun alkupäivinä töihin 

mennessään, että grilliin oli 

murtauduttu. Kaksi nuorta 

miestä olivat muutaman kal-

jan voimalla päättäneet lähteä 

etsimään yöllä ruokaa. Pää-

hänpistosta toinen miehis-

tä meni grilliin sisälle toisen 

vartioidessa ulkona. Mukaan 

otettiin mm. sämpylöitä ja tu-

pakkaa.

Poliisien kuulemien sil-

minnäkijöiden avulla tekijät 

alkoivat löytyä, mutta pojat 

kiistivät teon.  Lopullisesti te-

kijät varmistuivat dna-näyt-

teen valmistuttua. 

- Pojat yrittivät ensin si-

sään rakennuksen päädystä, 

mistä kolminkertaisesta la-

sista oli rikottu kaksi uloin-

ta. Rikkoja oli loukannut kä-

tensä, ja vuotaneesta verestä 

otettiin dna-näytteet.  Kun 

sisäänpääsy sieltä ei onnistu-

nut, he rikkoivat etuoven la-

sin, josta toinen meni sisäl-

le. Varastetun tavaran lisäksi 

vahinkoa tuli muun muassa 

lasien korjaamisesta, veristen 

jälkien siivoamisesta, tuottei-

den roskiin heittämisestä se-

kä grillin avaamisen viivästy-

misestä, kertoo Kinnunen.

Toisen kuulemisen yhtey-

dessä poliisi kertoi sovittelun 

mahdollisuudesta. Kinnunen 

oli jo tehnyt rangaistusvaati-

muksen, mutta suostui sovit-

teluun. 

Järjestettiin sovitteluta-

paaminen, jossa sovinto syn-

tyikin. Kinnusen vaatimukset 

vahingoista olivat alimitoite-

tut. Hän keskusteli poikien 

kanssa tapahtuneesta ja he 

miettivät korvauksia. Pojille 

jäi rahallisesti maksettavaa 

vaatimaton määrä, mutta he 

korvasivat vahinkoa siivoa-

malla roskat grillin ympäris-

töstä. Siivoukselle laskettiin 

tuntipalkka, siivoamiskerto-

ja oli kaksi.

- Jälki oli niin hyvää, et-

tä roskan roskaa ei ympäris-

töstä löytynyt työn jälkeen. 

Kun pojat tulivat, tarjosin 

heille kahvit ja pullat. Sii-

nä pöydässä istuessamme ja 

työtä suunnitellessa poikien 

minuutit taisivat tuntua pit-

kiltä. Heillä oli epävarmuut-

ta ja ehkä pelkoakin, ennen 

kuin he uskoivat, että sovinto 

pitää. Lopuksi he saivat vielä 

ruoan grilliltä, silloin vaikut-

tivat vähän hämmentyneiltä 

tilanteesta.

- Minulla on myönteinen 

näkökulma sovitteluun var-

sinkin, jos vastapuolena on 

nuoria henkilöitä. Kasvotus-

ten kohdatessa asia saadaan 

puitua ja molemmat osapuo-

let saavat sanoa asiasta mieli-

piteensä. Tilanteella on hyvin 

kasvatuksellinen merkitys. 

Joillakin teko saattaa olla het-

ken harkitsemattomuutta, he 

ovat pikkuisen ajattelematto-

mia ja sitten sattuu lipsahdus. 

Asiasta voi tulla ahdistusta 

käräjiä odotellessa ja tie tun-

tuu menevän tukkoon. Siitä 

voi kasvaa  hälläväliä -asenne 

asioiden hoitoon, mutta so-

vittelu saattaa pysäyttää ikä-

vän suuntauksen ja motivoi-

da oman elämän hallintaan, 

Kinnunen pohtii.

Murron jälkeen Jussin 

Grilliin laitettiin niin hyvät 

hälytyslaitteet, että enää sinne 

ei voi huomaamatta murtau-

tua. Useat nauhoittavat ka-

merat kuvaavat tilaa 24 tun-

tia vuorokaudessa ja tekevät 

välittömästi liikettä havaites-

saan hälytyksen. Jos kamera 

huomaa pienenkin liikkeen, 

siitä lähtee kuva Kinnusen 

omaan kännykkään. Pari uut-

ta hälytystä on tullut.

- Minä tutkin kuvia ja ih-

mettelin, kun mitään ei näky-

nyt. Aikani kuvia selailtuani 

huomasin, että kärpänenhän 

siellä oli, Kinnun selostaa lait-

teiden tehokkuutta.

Maritta Raudaskoski

Rikosten ja riitojen sovittelu
voi olla parempi tie

niiden ratkaisemiseen

Jussin Grilliin murtauduttiin särkemällä etuoven lasi. Juhani Kinnunen ja sovittelunohjaaja Kaisa Mäkelä kannattavat 

rikosten ja riitojen sovittelua, sillä molempia osapuolia helpottavia tuloksia syntyy, kun osapuolet keskustelevat kasvotus-

ten ja sopivat asioista.
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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.

Ukkosen hyvin valaiseva kir-

joitus 2.4.09 Kalevassa pa-

ni muistelemaan menneitä 

- eli että löysä rahankäyttö-

hän meillä on ollut valtioval-

lan taholta tapana jo kahdek-

sankymmentäluvulta asti.

Taannoin, kun kulkulai-

tosministeriksi tuli maaseu-

tupuolueen edustaja, niin 

siirrettiin hyvin toimivilta 

valtionrautateiltä kuljetukset 

kumipyörille isojen Pohjois-

Suomen avustusten turvin. 

Apuna toimintoihin riensi 

AK puheenjohtaja, joka oli-

kin edustajana useamman 

kauden eduskunnassa.

Mikä oli järki tällaisessa 

toiminnassa - jättää rautatiet 

ja kalusto kehittämättä rap-

peutumaan yli kymmeneksi 

vuodeksi ja tukea rekkarallia 

avustuksilla. Samalla tukittiin 

jokseenkin kaikki valtatiet lii-

kenneruuhkiin. Rahalla on 

ihmeellinen voima. Se siitä. 

Suomella oli hyvä monisata-

vuotias postilaitos, joka kul-

ki kaikkien lähettyville ja oli 

aina saatavilla. Joka postissa 

oli myös postipankki. Kansa 

oli tyytyväinen, sitähän oltiin 

kuin yhtä perhettä. Postilai-

tos oli kannattava liikeyritys 

ja tuotti voittoa valtiolle ja hy-

vinvointia sekä turvallisuut-

ta kansalaisille. Olivathan 

konttorit polkupyörämatkan 

päässä kotoa.

Tele oli suomalainen kaa-

peliorganisaattori, joka yh-

disti suomalaiset puhelin- ja 

teleoperaattorina. Mutta tä-

mä ei riittänyt nuorille tek-

nokraateille, vaan posti ja tele 

piti saada tuottamaan suurta 

rahaa, josta johtajat voivat ot-

taa osansa huomaamatta. Kun 

liikenneministerikin oli suo-

siollinen niin muutoshan oli 

mahdollista tehdä. Ei muu-

ta kuin yhtiöt yhdistetään ja 

nimi muutetaan Soneraksi ja 

pörssiin. Postista tehtiin Itel-

la pääosin sekatavarakauppo-

jen nurkkiin jakelupisteiksi. 

Myös vanha pankkitoiminta 

loppui siihen. Muu työvoi-

ma ulkoistettiin, paitsi joh-

tajat, jotka jäivät riitelemään 

osoitteettoman postinkan-

non ylihinnoittelusta.

Pörssiin panon jälkeen oli 

helppo ruveta puhaltamaan 

kuplaa ja saatiinkin muu-

tamassa vuodessa kruunun 

jalokivi, jolla olisi pystytty 

maksamaan kaikki Suomen 

valtion velat, jopa enemmän-

kin. Mutta ahneus tuli sisältä 

päin. Tehtiin vaikka minkä-

laisia sopimuksia, jotta päät-

täjät saataisiin palkittua teke-

mättömästä työstä. Huumas-

sa kirjattiin Saksassa ostettua 

ilmaa kahdellakymmenellä-

neljällä miljardilla markalla, 

joka haihtui sitten ilmaan, 

mitä se oli ollutkin eikä sitä 

paljon selitetty kansalle.

Kurssin alettua pudota 

roimasti katosivat johtajat ja 

omistaja valtio möi yhtiön 

ruotsalaiselle Telialle. Kau-

passa meni valtion omista-

ma, maata käsittävä kriisiti-

lanteita varten tehty salainen 

televerkosto, joka nyt on siis 

kansainvälisessä omistuk-

sessa ja siis mitätön. Valtio 

omistaa nyt Telia-Sonerasta 

13 %, mikä ei riitä tekemään 

kriisinaikaista turvaverkkoa. 

Suomen postilaitos ja Suo-

men Tele ovat nollan arvoi-

set. Oikein hoidettuina posti 

ja tele olisivat nytkin kruu-

nun jalokiviä.

Suomen valtiolla / Imat-

ran voimalla oli tosi tuottavia, 

ympäristöystävällisiä sähkö-

voimaloita ympäri maata, jot-

ka jauhoivat läpi vuorokau-

den edullista energiaa kan-

salle. Sähkön hinta pidettiin 

edullisena, koska se auttoi 

selviytymään sodan jälkei-

sestä kurimuksesta ja saatiin 

siltä osin maata jaloilleen. Se 

oli onnellista aikaa kansalle, 

sillä jokainen sai olla tarpeel-

linen kansalainen.

Valtiovalta alkoi sodan jäl-

keen suunnitella omaa öljyn-

jalostamoa, jonka pääkoordi-

naattoriksi kutsuttiin Raade, 

joka epäitsekkäästi teki yh-

tiöstä kansainvälistä tasoa 

olevan jalostamon, Neste Oy:

n. Se antoi varmuutta suo-

malaiseen energiahuoltoon 

ja oli kannattava laitos val-

tiolle. Mutta maestron väis-

tyttyä tuli tilalle nuoret tek-

nokraatit (ekonomit), jotka 

eivät hyväksyneet tuotoksia, 

vaan yhtiö piti saada tuot-

tamaan suurta rahaa, josta 

on mahdollista jakaa johto-

portaalle. Yhtiö päätti lähteä 

maailman suurimpien öljyn-

porausfi rmojen kumppanik-

si Karibian-merelle. Mutta 

se oli liikaa Nesteelle. Yhtiö 

oli vähällä mennä vararik-

koon. Silloin valtio yhdis-

ti Imatran Voiman ja Neste 

Oy:n ja konkurssilta vältyt-

tiin ja nimeksi tuli Fortum. 

Sitten alkoi vaarallinen kup-

lan puhallus. Palkkaussopi-

muksia tehtiin sitä vauhtia, 

että perässä eivät pysyneet 

valtio-omistajat alkuunkaan 

osakkeita ja bonuksia anta-

essaan. Ne muutettiin välit-

tömästi rahaksi, koska rahal-

la ei ole korvamerkintää. Jo-

pa vuonna 2007, kun kaup-

pa ei käynyt osakkeilla, niin 

ministeri Pekkarinen hyväk-

syi ostettavaksi yhtiölle takai-

sin 300 miljoonan euron ar-

vosta osakkeita. Näin saatiin 

kuivaa rahaa jaettavaksi.

Lähes kolmen miljardin 

euron lumene-osto Venäjän 

kaasuvoimalasta oli samaa 

luokkaa kuin Soneran Sak-

san ilmakaupat. Niistä ei juu-

rikaan ole sähkön kuluttajille 

puhuttu. Se siitä.

Ukkoselle sanoisin, että 

kansallisilta monopoliyhti-

öiltä ei ole moraalisesti oi-

kein vain kuluttajahintoja 

nostamalla saada yhtiö tuot-

tamaan ylisuuria voittoja ja 

sitä kautta maksamaan yli-

suuria optioita.

Kansalainen

Luullakseni olin nelivuotias 

pojan vesseli, kun kuulin, että 

pääsen isän ja isoveljeni kans-

sa Mummolaan. Isoveljeni oli 

minua vähän yli 5 vuotta van-

hempi. Hän oli siis suunnil-

leen 10-vuotias. Mummolani 

sijaitsi Toholammilla, jonne 

on Nivalasta noin 70 kilomet-

riä. Teimme matkan polku-

pyörillä. Minä pääsin isän 

takatuupparilla, mutta veli 

ajoi itse.

On selvää, että kyläreissu 

Mummolaan oli enemmän 

kuin mieluinen asia. Muis-

tan yhä jännityksen, joka ai-

van kihelmöi sisimmässäni 

ajatellessani matkaa.

Lopulta lähtöaamu koit-

ti. Kaikki oli valmista lähtöä 

varten. Isä muistutti, että mi-

nun on pidettävä jalat suora-

na, jotteivät ne jää pinnojen 

väliin. Jos niin kävisi, se tie-

täisi sairaalareissua. Ja sitä 

en halunnut. Halusin päästä 

Mummolaan! Siksi lupasin 

muistaa varoituksen. (Siihen 

aikaan ei ollut erillisiä istui-

mia lapsia varten, eikä lasten 

polkupyöriä).

Vähän ennen lähtöä sain 

luvan nousta takatelineelle. 

Tein työtä käskettyä. Tuup-

parille oli taitettu huopa. (Se 

oli sen ajan luksusta). Veljeni 

oli myös valmis lähtöön. Hän 

seisoi pyöränsä kanssa rappu-

jen edessä. Isä nousi pyörälle 

ensin. Velipoika seurasi. Mut-

ta kuinka hän ajoikaan? Hän 

oli niin pieni, ettei voinut ajaa 

tangon päältä, vaan oikea jal-

ka tangon välissä! Sillä tavalla 

hän joutui "vinttaamaan" ko-

ko matkan. Mutta hyvin ajo 

sujui, vaikka matkaa oli noin 

70 kilometriä. Ja kotiin tul-

lessa sama matka!

Kuinkahan moni 10-vuo-

tias kossi pystyisi moiseen 

suoritukseen tänään?

Menomatkalta on mie-

leeni jäänyt pari väläystä. 

Ensimmäisenä Kalajoen yli-

tys. Kuoppasilta oli alhaalla. 

Päättelen sen siitä, että ve-

si hölskyi kannen tasalla. Se 

toi pelon. Muistan ajatellee-

ni, että kuinkahan tästä sel-

viämme? Yli sentään pääs-

tiin. Toinen väläys jäi mie-

leeni Sievin ja Toholammin 

välillä oleva mäki. Se oli pal-

jon isompi kuin Pyöräysmäki 

konsanaan. Tuuli suhisi kor-

vissani, kun porhalsimme si-

tä alas. Jälleen pelko hiipi pu-

serooni. 

Pääsimme kuitenkin on-

nellisesti perille. Mummolan 

pihalla ollut lähde jäi mielee-

ni. Ihmetellen katselin pulp-

puavaa vettä. En käsittänyt si-

tä, että vesi ei loppunut, vaik-

ka seisoin sen äärellä kauan. 

Eräs väläys on matkasta Nan-

ni-tätini (isän siskon) luo. Se 

ei ollut pitkä. Ehkä kolme, tai 

neljä kilometriä. Avioiduttu-

aan hän oli muuttanut Niva-

lasta Lampille. Hän oli emän-

tänä Linna-nimisessä talossa. 

Helmi-täti (äitini sisarpuoli) 

oli emäntänä naapuritalos-

sa. Tietenkin kylästelimme 

molempien luona. Muiste-

len, että yövyimme Nanni-

tädin luona. Tiirailin uteli-

aana Lestijokilaakson upeita 

maisemia takatuupparilta kä-

sin, kun menimme tätien luo. 

Paluumatkalta ei ole mieleeni 

jäänyt muistikuvia. Edellä sa-

notusta selvinnee, miten mui-

noin sukulaissuhteita hoidet-

tiin. Takatuupparilla istui

Paimenpoika

Miksi Oulaskankaan sairaa-

lahoidon piiriin kuuluvia eri-

koissairaanhoitoa tarvitsevia 

kuntia ei ole liitetty suoraan 

sen organisaation alle. Ja joka 

olisi hajauttanut aluepäivys-

tyksen useaan eri pisteeseen 

ympärivuorokautiseksi. Tällä 

hetkellä Oulaskangas vastaa 

arki-ilta ja yöpäivystyksestä 

ja viikonloppuisin jatkuvas-

ta päivystyksestä. (Noin 15 

eri kuntaa).

Nyt meillä on kalliit Kallio, 

Selänne ja muut kuntaliitok-

set (tavalliset terveyspalvelut) 

ja organisaatiot ovat kalliita ja 

usein byrokraattisuutta aihe-

uttavia.

Jos annettaisiin vastuu 

Oulaskankaalle järjestää ter-

veyspalvelut, sillä olisi vastuu, 

valvonta ja päätösvalta ja si-

tä isännöisi sairaanhoitopii-

rin omistamat kunnat ja pal-

velut ovat toimineet hyvin ja 

halpa organisaatio. (Systeemi 

poistaisi ainakin 100 turhaa 

virkamiestä ja byrokraattia 

Paras-hankkeesta ja palvelut 

toimisivat, päivystysmatkois-

sa isot säästöt ja potilaat saisi 

heti palvelut).

Perusturvalautakunnil-

le antaa täysi päätäntävalta 

sosiaali- ja terveysasioissa. 

Esim. Kalliossa ei ole valtaa 

perusturvalautakunnalla ol-

lenkaan. Terveyskeskuksissa 

ja sosiaalihuollossa asioidessa 

tulee byrokratia vastaan. Asi-

at eivät selviä muuten kuin 

täytyy ylhäältä päin ajaa lä-

pi organisaatioon. Ja jos ei 

auta, niin valitukset tehtävä 

valtion valvonta- ja hallinto-

viranomaisille, joka on vii-

meinen mahdollisuus.

Arvo Korkiakoski
Nivala

Takatuupparilla Mummolaan!

Oulaskangas vastaamaan 
alueellisista terveyspalveluista

Muutamia politiikkojemme tyhmyyksiä 
kansalaisen silmin nähtyinä
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Useamman vuoden tauon jäl-

keen suuntasin juhannuksen 

alla asuntoautomme keulan 

kohti Keuruuta ja siellä vuo-

sittain järjestettävää Hellun-

taiherätyksen kesäkonferenssia 

eli kesäjuhlia.  Säiden haltija ei 

ollut luvan juhannukseksi par-

haita mahdollisia ilmoja, mutta 

hyvillä mielin lähdin matkaan 

vanhempieni kanssa.

Matkan varrella muisteltiin 

edellisvuosien ”konff a” reissu-

ja. Hyvin olivat vielä mielessä 

ne ajat kun ”konff a” kiersi eri 

paikkakunnilla vuosittain. Vä-

kimäärätkin olivat kyllä huo-

mattavasti pienemmät silloin. 

Nykyisellä paikalla Keuruun 

Isossa Kirjassa, missä toimii 

myös Helluntaiherätyksen 

raamattukoulu ja kristillinen 

kansanopisto, kesäkonferens-

sia on järjestetty jo vuodesta 

1993 lähtien. Osallistujamäärä 

on vuosittain reilu 30 000 hen-

keä, joista 1/3 osa on nuoria.

Oma ensimmäinen konfe-

renssi muisto on, kun isovan-

hempieni kanssa matkasimme 

junalla Ouluun juhannuskon-

ferenssiin. Vuotta en muista, 

mutta mahtaa siitä olla lähes 

35 vuotta aikaa. Juhlapaikalla 

saavuttuamme meidät opas-

tettiin asuntoauto ja -vaunu-

alueelle minne saimme leiriy-

tyä. Juhlien tunnelma tempai-

si helposti mukaansa, uppou-

duimme ihmisvilinään, missä 

oli todella paljon nuoria. Suu-

resta juhlateltasta kaikui kova-

äänisten kautta Jumalan Sanan  

julistus, välillä reippaat ylistys-

laulut ja hartaammat hengelli-

set laulut sekä virret. 

Vanhojen ystävien tapaa-

minen on aina myös muka-

vaa ja yksi mieleeni jäävä oli 

Hyppösen Hannu-Heikin ja 

Annen tapaaminen, Hannu-

Heikkihän oli kymmenkunta 

vuotta sitten Nivalassa saar-

naajana. Terveisiä laittoivat 

kovasti kaikille tutuille. Kuu-

lin myös, että useita nivalaisia 

oli siellä talkootöissä, kun sat-

tumoisin ”törmäsin” Kantolan 

Armiin. Armi oli kerännyt ka-

saan kaikki alueen sokerit, kun 

puuroteltasta oli sokerit lop-

pumassa. Mitenhän valtavan 

suuri lieneekään talkoolaisten 

määrä, ajattelin, että ehkä jo-

ku vuosi osallistuisin itse tal-

koolaisena? 

Päällimmäisenä mieleeni 

puheista jäivät torstain kes-

kustelufoorumissa pastori-te-

rapeutti Seppo Jokisen sanat: 

”Meidän tulee olla lähimmäi-

siä kaikille niille ihmiselle jotka 

elämä tuo meitä lähelle” ja Ra-

mi Lehtolan rohkea puhe sek-

suaaliriippuvuudesta nuorten-

juhlassa. Ajankohtainen ja arka 

alue, josta ei juuri uskalleta pu-

hua. Paikka jossa viihdyin ehkä 

parhaiten oli ylistysteltta, jossa 

oli iloinen ja vapaa ilmapiiri. 

Olisiko johtunut useista tum-

maihoisista vieraista, mutta 

ylistyslaulut ja tanssi tempa-

sivat helposti mukaansa. Ajat-

telinkin siellä, että miksihän 

me suomalaiset olemme niin 

”jäykkää” kanssa vaikka Jumala 

on antanut meille liikkuvan ke-

hon, joidenkin mielestä se kar-

kelointi on jopa syntiä.

Juhlissa oli tosi hyvin huo-

mioitu kaikki ikäryhmät. Oh-

jelmaa oli lasten ja varhais-

nuorten teltassa, nuorten ti-

laisuudet olivat iltaisin isossa 

juhlateltassa, gospel-rekassa 

esiintyi eri bändejä pitkin päi-

vää, oli erikseen rukousteltta, 

sielunhoitoteltta ja lepotelt-

ta mikäli väsymys iski. Lisäk-

si oli iso Missio-teltta, mihin 

oli koottu eri maiden lähetys-

työntekijöiden infoa ja  Hellun-

taiherätyksen yhteisten palve-

lujärjestöjen osastot. Minä-

kin otin Fidan kautta itselleni 

kummilapsen ja ostin tuliaisik-

si Ugandalaisia kierrätyspape-

ri helmiä - pieni, mutta tärkeä 

käden ojennus.

Palatessa mietin Juhannus-

konferenssin teemaa ”Jeesus 

lähellä ihmistä”. Se on helppoa 

tuolla juhlakansan keskellä, 

mutta kunpa sen saman lä-

heisyyden saisi säilytettyä täs-

sä omassa päivittäisessä arjes-

sa. Heräsipä myös ajatus, että 

voisi käydä tässä kesän aikana 

muissakin hengellisissä kesä-

juhlissa, niitähän varmaankin 

järjestetään aika monet. Hyvää 

ja siunattua kesää kaikille!        

                 

Tuula P.

Juhannuskonferessissa 
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Järvikylän Osuuspankin kesäretki

3. Osa

Koska matka oli noin lyhyt 

kävin usein kotona syömäs-

sä, olihan mukava syödä vai-

moni Toinin keittämä läm-

min ateria. Olin tutustunut 

työmaan tarvikevaraston hoi-

tajaan, jota pyysin kanssani 

aterialle kotiini. Hän suostui 

pyyntööni ja hänen autollaan 

lähdimme työmaallekin nä-

kyvään talooni.

Nyt menomatkalla muis-

tini alkaa jo loppua, itse ruo-

katunnista en muista juuri 

mitään. Heräsin Ylivieskan 

sairaalassa noin kolme viik-

koa kestäneen muistikatkon 

jälkeen. Muistikatkos tuli pa-

luumatkalla sattuneen auto-

kolarin seurauksena saamas-

tani aivojen ruhjevammasta. 

Tämä sattui 28.2.1962. Mi-

nun aivojeni sisäosien lim-

binen järjestelmä, joka sää-

telee ihmisen muistia, meni 

törmäyksen ansiosta "pois 

paikoiltaan". Kun se viimein 

alkoi toimia, oli toiminta niin 

heikkoa, ettei juuri mitään 

muistiini kiinnittynyt. Sinne 

ennen kiinnittyneet kyllä jo-

tenkin muistin, mutta eteen-

päin ajattelu tuntui mahdot-

tomalta, kun ei muistanut sitä 

mitä juuri oli ajatellut. Tuol-

laisen tajuaminen oli kama-

laa kokea miehelle, joka an-

siotuloillaan hankkielannon 

vaimolle ja kolmelle lapsel-

leen. Kokemuksia olivat myös 

ankarat kivut päässä ja murs-

kautuneessa lantioselässä.

Tuolloin olin nuori kolme-

kymmentä ja risat. Elämän ja 

parantumisen halu oli pur-

suavaa. Uskon, että tuo oli se 

voima, joka on lääkitystäkin 

parempi. Se antoi sysäyksen 

muistia kehittäville ponnis-

teluille, jotka antavat aivoil-

le työtä. Kokeneena antaisin 

neuvoja, jos joku joutuisi vas-

taavaan tilanteeseen.

Älä lannistu, vaan harras-

ta sellaista, joka antaa työtä 

sinun aivoillesi. Keksi jotain 

harrastusta, vaikka musiik-

kia. Volisuta urkuja kuten mi-

nä tein, joskin siitä on per-

heellesi oma riesansa. Mutta 

siitä on määrätty hyötykin, ai-

vosi eivät jää sille tasolle, jolle 

vammasi ne saattui.

Täytyy myös ymmärtää, 

että koettu ja siitä aiheutu-

vat kivut kuuluvat meidän 

elämäämme Jumalan salli-

mina. Uusien aivosolujen 

koulaaminen ei ole pikku-

homma, vaan siihen menee 

vuosia. Siis älä jää suremaan 

vaivojasi, vaan rasita aivoja-

si. Opettele muistiin paina-

misen taktiikka, sillä sitä tu-

let tarvitsemaan koko lopun 

elämäsi ajan!

Tuohon edellä olevaan täy-

tyy vielä vähän jatkaa. Meille 

vuonna -63 syntyi vielä poika. 

Kun vaimo sitten sairastui, se 

jäi hänellä viimeiseksi. Mut-

ta meillähän oli nyt lapsia jo 

neljä: Vappu Irja Maarit, Päi-

vi Maritta, Tarmo Juho Adiel, 

ja tämä nuorin Vesa Raine-

ri, josta teimme koulumme 

opettajana olleen ystäväm-

me kaiman.

Tämä vaimoni sairastumi-

nen, joka seurasi synnytystä, 

ei olisi voinut sattua pahem-

paan aikaan kuin se sattui. 

Minä olin vielä toipilas, lan-

tiovamma vaati kepit kävelys-

säkin ja muisti oli miltei ole-

maton. Rahaa oli sen verran 

että juuri elimme. Meni lähes 

vuosi ennen kuin rahatilanne 

selvisi. Koska ansiotyöhön en 

pystynyt, eikä Tapaturmavi-

rasto ennen oikeudenkäyntiä 

alkanut maksamaan eläkettä-

ni, minun piti turvautua kun-

nan apuun.

Minulla ei ole muistiku-

vaa siitä, miten kaikki tapah-

tui. Syvästi tajutonna meidät 

oli viety Ylivieskan sairaalaan 

jonne kaverini on kuollut sa-

mana päivänä. Kolme vuoro-

kautta olen minäkin ollut sy-

västi tajuton. Kun olen alka-

nut selvitä, minut on siirretty 

Nivalan sairaalaan, jonne vai-

mo oli tuonut lapsenikin mi-

nua katsomaan. Tuo heikko 

muistikuva on syntynyt kai 

lasteni ja vaimoni myöhem-

mistä kertomisista..

Nyt täytyy siirtyäkin tuo-

hon viidenteen kymmenvuo-

tisjaksoon jolloin minusta tu-

li jälleen maanviljelijä. Vam-

mautunut kehoni ei kestäisi 

enää tienestimiehenä, joten 

joutuisin elättämään perhee-

ni niukalla 7,70 markan päi-

värahalla, jonka Tapaturma-

virasto tarjosi.

Mutta velimieheni Asse-

ri pelasti minut tarjoamal-

la kotitilaamme asuttavak-

seni, koska hän aikoi naida 

vaimon, joka ei tulisi talon 

emännäksi.

Mutta olisiko minusta 

rammasta isännäksi? Siinä 

sitä olikin mietittävää.

Niin vaan kävi, että kaup-

pakirjat tehtiin ja minusta tu-

li kotitilamme omistaja. Van-

hempani jäivät asumaan van-

haan taloomme, ja minä aloin 

remontoida oman taloni na-

vettaa suurempaa lypsykarjaa 

varten. Ostin Raudas Tiiles-

tä tiilet, ja navetan rakenta-

minen alkoi. Muurari Sarjan 

Veikko pisteli tiiliä seinään ja 

kertoili juttujaan. Mutta sälli-

nä minä en aina kyennyt hän-

tä kuulemaan, niin kipeä ja 

väsynyt olin. Navetta valmis-

tui ja karjaakin sinne saatiin. 

Vuosi muistaakseni oli 1974. 

Maatilan töissä lapsista oli 

melkoinen apu varsinkin ke-

sän aikana.

Vaimoni toimi maatalous-

lomittajana, joten karjanhoi-

to lankesi minun työkseni, 

muiden töitteni ohella. Pian 

vaimon sairaus meni siihen 

malliin, ettei hän enää töi-

hinsä kyennyt ja hänen piti 

jättää työnsä.

Olin pitkän aikaa harkin-

nut talon myyntiä nuorem-

malle pojallemme ja osak-

keen ostoa kirkolta. Mutta 

hän ei vielä tiennyt ottaisiko 

hän isännyyttä lainkaan. Sit-

ten kerran hän sanoi: Nyt jos 

haluatte, niin voitte lähteä.

Jatkuu seuraavassa nume-

rossa.

Sero

Koivunlehtipankin jäsenet 

tekivät tämän kesän kesäret-

ken Tampereelle. Matkaan 

lähdettiin 10.6. keskiviikko-

aamuna ja takaisin Nivalassa 

oltiin torstai-iltana.

Tampereella oli samaan ai-

kaan isoja tapahtumia, joten 

mukaan matkalle mahtui täl-

lä kertaa 36 henkilöä. Matka 

tehtiin Heikkilän liikenteen 

uudella linja-autolla Markun 

ollessa kuskina. Hän esitteli 

matkalaisille Tamperetta pa-

riinkin otteeseen, mm. Pispa-

Tapahtumia elämäntiellä

Teuvo Pirttimaalla ja Tuomo Hosiolla on meneillään me-

hevät jutut.

Retkeläiset yhteiskuvassa.

Osallistujat Pyynikin kesä-

teatterissa. Sen ympäristö 

on hyvin kaunis. Tampe-

re oli kaikkiaankin siisti ja 

kaunis kaupunki.

lan alueeseen päästiin tutus-

tumaan. Retkeläiset kävivät 

monissa paikoissa, kuten Ta-

polan Mustamakkaratehtaal-

la, Juustoportissa ja Ideapar-

kissa.

Illalla oltiin Pyynikin ke-

säteatterissa, missä esitettiin 

näytelmä Heikkilän isäntä ja 

hänen renkinsä Kalle. Majoi-

tuspaikkana oli Holiday Inn 

-hotelli aivan Tampereen 

ydinkeskustassa.

Matkan ajaksi oli povattu 

sateista ilmaa, mutta yllättä-

en sää suosikin niin, että yh-

tään vesipisaraa ei porukan 

päälle pudonnut. Pankin pe-

rinteinen kesäretki on suun-

nitelmissa ensi vuonnakin, 

mutta  matkakohde pääte-

tään myöhemmin. Alkuke-

sän ajankohta tuntui sopi-

valta ajalta järjestää kesäret-

ki, joten todennäköisesti en-

si vuonna matkaillaan samoi-

hin aikoihin.
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Maahanmuuttajat Katvalassa

Viime keskiviikkona oli Kat-

valan museossa tilaisuus 

maahanmuuttajille. Sen oli 

järjestänyt Haapaveden opis-

ton maahanmuuttajille suun-

nattu Road-hanke, jonka pro-

jektipäällikkönä toimii Päivi 

Moilanen. Road-hanke on 

monikulttuurisuushanke, jo-

ka on tarkoitettu niille maa-

hanmuuttajille, jotka asuvat 

suurten kasvukeskusten ul-

kopuolella.

Nivalan historiaa ja mu-

seoaluetta esitteli Nivala-

Seura ry:n toiminnanjohta-

ja Hanna Järviluoma. Venä-

läisten tulkkina toimi Kali-

nina Eila.

Hankkeen puitteissa jär-

jestetään tilaisuuksia Oulun 

eteläisen alueen kuntiin. Ni-

valassa kokoonnutaan seu-

raavan kerran elokuussa.

Ilona Vuolteenaho.
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Nivalan partiolaiset vaelluksella Kalajoella

Heti kesäkuun ensimmäisellä 

viikolla Nivalan Partion väki 

säntäsi vaeltamaan Kalajo-

en ja Himangan maastoihin. 

Isommat aloittivat vaelluk-

sensa Hiekkasärkkien tun-

tumasta, yöpyivät välillä laa-

vuissa Himangan Pahkalassa 

ja jatkoivat siitä seuraavana 

päivänä Pitkäjärven leirikes-

kukseen. Matkaa kertyi kaik-

kinensa noin 26 km eli varsin 

kunnioitettava saavutus! 

Kuvat: Matti Ylimäki Ensin Rautioon lähdettiin,

paljon tavaraa rahdattiin.

Tultiin paikalle,

jäi näkemättä Kaapo sekä valle.

Teltta pystyyn pojille,

kohta syömäpuuhille.

Suolattomia pottuja popsittiin,

mehuakin latkittiin.

Lähdettiin matkaan ryhmittäin,

monenlaista näin.

Sävelsin tään runon teltassa,

tässä iltajupakassa.

Miia

Pienemmät partiolaiset eli sudenpennut saapuivat suoraan leirikeskukseen, josta käsin tekivät 7 km:n mittaisen päiväret-

ken Pitkäjärven ympäri. Retken aikana tutkittiin luontoa, syötiin eväitä, veisteltiin vaellussauvat ja kerättiin taskut täy-

teen toinen toistaan hienompia kiviä ja kissankultaa. 

Sudenpennut

Sudenpentuvaellus
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KYSY VAPAITA TONTTEJA 
KALAJOEN HIEKKASÄRKILTÄ!

Kalajoen kaupunki, www.kalajoki.fi

Antinkankaantie 30, 92130 Raahe, 
p. 08 220 032, 0400-587 219

Meillä myös ompelupalvelu

www.isokaanta.com  •  ompelukonemyynti@kotinet.com

Uusi Select-mallisto

Tuo koneesi ilmaiseen
huoltotarkastukseen!
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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 lehdenTekstarit

Kommentoi netissä
Tekstarit löydät  myös internetistä 

osoitteesta www.nivala.org. Sivuilla 

voit myös kommentoida viestejä.

Koiraharrastajat kokoontuivat 
Aittolan Kyläseuran naiset 

järjestivät Koirien Match 

Shown yhdessä koiraharras-

tajien kanssa torstai-iltana 

11.6 Kaupungintalon park-

kipaikalla. Sateesta huoli-

matta paikalle saapui run-

saasti koiraharrastajia Niva-

lasta sekä lähi kunnista, joten 

Oulaisista saapuneella ulko-

muototuomari Hannu Tal-

vella riitti arvioitavaa 65:ssä 

koirassa.

Tuomari arvosti kauniisti 

liikkuvaa koiraa. Kisan voi-

ton vei Matti Pietilän Rita 

ajokoira Oksavalta. Muiden-

kaan koirien ei tarvinnut läh-

teä tyhjin käsin koska kaik-

ki osallistujat palkittiin. Ti-

laisuutta sponsoroi Nivalan 

Halpa-Halli ja Best Friend 

Group. 

Match Show on leikkimie-

linen koiranäyttely kaikille 

koirille, niin puhdas- kuin 

monirotuisillekin, joilla vaan 

on rokotukset voimassa. Mät-

särit on oiva tilaisuus treenata 

esim. oikeita näyttelyitä var-

ten pikku rahalla. 

Hyväntekeväisyys mätsä-

reillä kerättiin varoja Aittolan 

Kyläpuistoon rakennettaval-

le agility-radalle. Koirapuis-

to hanke toteutetaan yhdes-

sä Nivalan Eränkävijöiden ja 

koiraharrastajien kanssa. Tar-

koituksena on tarjota moni-

muotoista toimintaa koira-

harrastajille ehkä myös to-

ko-kursseja yms. Otamme 

vastaan ideoita Aittolan net-

tisivuilla www.aittola.fi /pa-

lautelomake. 

Tulokset:

Pennut, siniset: 1. Iiris, pha-

lene om. Kari Niemelä, 2. Ka-

mu, welsh corgi bemroke om. 

Anne Pihlajamaa, 3. Rona, 

amerikan kääpiöterrieri om. 

Sinikka Korkiakoski, 4. Nik-

su, shetlanninlammaskoira 

om. Päivi Vaaramaa.

Pennut, punaiset: 1. On-

ni, cocerspanieli om. Henna 

Kotka, 2. Oliwer, kultainen-

noutaja om. Mervi Ruutikai-

nen, 3. Lepi, welsh corgi bem-

roke om. Hanna Savolainen, 

4. Freya, saksanpaimenkoira 

om. Mari Moisala

Minit, siniset: 1. Tirva, 

Voittajakoira Rita on suomenajokoira, omistaja on Matti 

Pietilä. Oksavalta. Rita oli treenaamassa oikeita näyttelyi-

tä varten ja koska koira käyttäytyy noin erinomaiseti niin 

nyt voidaan suunnata oikeisiin näyttelyihin.

Sateinen sää ei haitannut koiraharrastajia, jotka osallis-

tuivat runsaalla joukolla Match Show:n eli leikkimieliseen 

koiranäyttelyyn.

Nyt olemme sitten virallises-

ti kriisikunta, päästiin haapa-

järvisten kans kriisi listalle ja 

kaupungin kirstun vartijat ja 

päättäjät vaihtoon ku eletään 

yli varojen.

Jep. Meilläki pitkä reissuput-

ki takana (työ)... Eikä olla 

mitään joutilaita miehiä... Ja 

koti-ikävä painoi nivalaan... 

Illat saunattiin, syötiin ja il-

lan ratoks alushoususillaan 

uutiset kahtottiin... Loppu se 

koti-ikävä ku yle 1:sen uuti-

sis oli et nivalas eletäänku si-

at vehnäpellos... Noh tulipa-

han muutakin kuulusuutta ko 

pulaoopperan miljoonan ve-

lat kaupungille...  Miehillä ta-

kataskut ja kaikki... Nim. jou-

topötkylä.

Vanhain hoitoon nopeasti 

lisää henkilökuntaa siis käy-

tännön työhön käsipareja!!! 

Nim. Hätääntynyt omainen.

On se hyvä että valtio tuli Ni-

valan apuun ku päättäjät ei-

vät osaa kunnan rahoja oi-

kein käyttää. Pannaan vaan 

valtiolta saatua ylimääräis-

tä köyhän kunnan tukirahaa 

turhanpäiväseen tiilimaa-

han tämmöisenä aikana vaik 

ne oli peruspalvelujen ylläpi-

toon eikä imagon nostami-

seen. Kyl se nyt nousee.

... kiitos halpa-hallissa on ys-

tävälliset kassat... etenki ans-

si on todella kohtelias ja tuo 

hyvän mielen päivään! Tulen 

vastakin ostoksille!

Pari poikaa joella hautaperä-

jokikylä. Eikö kala ota uisti-

meen ku täytyy toisten katis-

kat kokea?  Ens kerralla kar-

jaisen isommasti. Ei muuten 

mutta voisitte oikoa katiskat 

jotka samalla ruttasitte.

Autovaraosa P. Junttilalla lois-

tavaa palvelua! Nyt ruvetaan 

käyttään tehostetusti paikalli-

sia palveluita ja liikkeitä! Yli-

vieskaan turha viiä euroja! Jos 

Nivalan talous tökkii, niin se 

ei ole paikallisten yrittäjien 

vika! Nehän tekevät erittäin 

arvokasta työtä tarjotessaan 

työpaikkoja sekä palveluita 

monissa eri muodoissa!

Terveydenhuolto ei toimi, se 

on ikävä fakta. Lapsiperheet 

tiukilla senki takia. Jos mas-

sia on, niin pää kii ja yksityi-

sille mars!

Jossakin lehessä kirijotettiin 

että uuvetkin kriisikunnat on 

keskustalaisvoittosia niinku 

entisetkin eli oisko ne niitä 

Menestyvien Kansakuntien 

Suomi pitäjiä.

Mopoilla ja mönkijöillä ajele-

vat! Muistakaa, ettei yksityis-

teillä tai yksityismetsissä saa 

ajaa ilman maanomistajan 

lupaa. Kunnioittakaa myös 

eläimiä ja huolehdi vedestä, 

ruoasta sekä hoidosta. Eläin 

ei ole lelu, joten älkää otta-

ko kesäkissoja ellet huoli siitä 

talvella! Hauskaa kesää kai-

kille Nivalan asukkaille : )

Kyllä maajussit vois välillä aa-

tella!! Levittäkää lietteenne 

Juhannuksen jälkeen. Siisti 

grillata hajussa...! T. Jussina 

evakkoon.

Tyhjät liikehuoneistot ovat 

ikävän näköisiä, eivät toki 

kaikki. Voisihan ainakin ik-

kunat pestä ja asettaa vaikka 

tekokukkia, tauluja tai verhot 

siksi aikaa, että nousu taas al-

kaa. T. Entinen yrittäjä.

Onko jollaki oikeus laittaa 

junttilan koulun pururajalle 

pölli poikittain? Ei oo muka-

va kulkia lenkillä kun pitää 

esteitä ylitellä. T: Vihainen.

Eikö ole muuta tekemistä kun 

vahata miten mönkijöillä aje-

taan...  onhan se puheen aihe 

sekin et voi juoruta mitä naa-

purissa tapahtuu. Ehkäpä kel-

lon ajatkin on otettu ylös kos-

ka tielä ajetaan... eläkää välillä 

myös sitä omaa elämää... Ei 

ole helppoa teidänkään elä-

mä kyylätessä mitä naapu-

ri tekee... Oletteko kuullu et 

uuden elämän voi ostaa jos 

entinen käy liian tylsäksi!... 

Nim. onnellinen järvikylän 

reppu ja reissumies.

Kriisikunnalla on kyllä vara 

pitää hölynpöly oopperoita 

mutta tk:n päivystykset on 

retuperällä.

Aivan ihanaa tämä kesä Niva-

lassa. Torilla taas jätskikios-

kikin ja ihmiset ja lomalaiset 

iloisia ja tyytyväisiä. T. Tuu-

len tuoma.

Keskustellaan tekstaripalstal-

la asioista yleisesti eikä hen-

kilöistä. Naapureille ja suku-

laisille tarkoitetut terveiset on 

viisainta viedä heille henkilö-

kohtaisesti eikä lehden väli-

tyksellä.

Toimitus

pitkäkarvainen mäyräkoira 

om. Kyösti Halmetoja, 2. 

Mona, welsh corgi bemroke 

om. Minna Heikkilä, 3. Tai-

ga, shetlanninlammaskoira 

om. Birgitta Kesola, 4. Remu, 

dreeveri om. Urpo Jakola

Minit, punaiset: 1. Pusu, 

bostoninterrieri om. Paula 

Simonen, 2. Wallu, pitkäkar-

vainen mäyräkoira om. San-

na Ojalehto, 3. Nuppu, ca-

valier kingcharlesinspanieli 

om. Jutta Ojala, 4. Peppi, is-

lanninlammaskoira om. Rai-

ni Järvilä.

Maxit, siniset: 1. Sylvi, 

kultainennoutaja om. Satu 

Hiltunen, 2. Piika, karkea-

karvainen saksanseisoja om. 

Susanna Korhonen, 3. Aino, 

dog oargentino om. Satu Ri-

tola, 4. Hilla, x-rotu om. Emi-

lia Leppälä.

Maxit, punaiset: 1. Rita, 

suomenajokoira om. Matti 

Pietilä, 2. Upi, islanninlam-

maskoira om. Paula, Karja-

luoto, 3. Nelli, samojedi om. 

Marjut Aksila, 4. Dani, keltai-

nen tanskandoggi om. Mari 

Riikonen.

Best In Show: 1. Rita, suo-

menajokoira om. Matti Pie-

tilä, 2. Pusu, bostoninterrieri 

om. Paula Simonen, 3. On-

ni, cocerspanieli om. Henna 

Kotka, 4. Tirva, pitkäkarvai-

nen mäyräkoira om. Kyösti 

Halmetoja.

Kaisu, Soili ja Mervi
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Liittola / Maliskylän Ns.

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

Nivalan Metallityöväen AO 353 MTK Nivala

Nivalan Metallityöväen AO 332

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

Lomapaikan vuokraukset nyt edullisesti kesähinnoilla. Ky-

sy lisää Irjalta!

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

Nivalan Han Moo Do

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

Nyt kaksi yhden hinnalla tanssimaan uudistetun Liittolan

TARJOUSTANSSEIHIN la 27.6.2009 klo: 21-01

Tansseja tahdittaa JORMA AHISTUS

 Lippu vain 6,- (kaveri ilmaiseksi) Puff etti toimii!

PRINSESSA-ASKARTELUA

to 9.7. klo 10-12 srk-kodilla, nuorisotila

5-10-vuotiaille, tarvikemaksu 3 € (sisaruksilta 2 €)

MERIROSVO-ASKARTELUA

to 9.7. klo 13-15 srk-kodilla, nuorisotila

5-10-vuotiaille, tarvikemaksu 3 € (sisaruksilta 2 €)

Molempiin ryhmiin mahtuu 15 lasta. Ennakkoilmoittautu-

miset: p. 044-2505 585 (Virpi Pirttilahti)

MLL Nivalan yhdistys

KESÄTAUKO alkoi 22.6.2009

Syyskausi aloitetaan taas 17.8.2009  klo19.00

Taito Lasaretti suljettu 19.-28.6. välisen ajan.

Eila ampulan muistonäyttely 3.-31.7. Näyttelyn avajaiset pe 

3.7. klo 19.00. Tervetuloa!

Haapajärven käsityökeskus Taito Lasaretti, Isokatu 38, 85800 

Haapajärvi, p. 08 763182

Karvoskylän kyläyhdistys RY kutsuu rentoutumaan kaunii-

siin maalaismaisemiin. Poikkea yöpymään rauhallisella Ky-

lätalolla, vietä juhlat idyllisessä ympäristössä tai tule nautti-

maan kesäisistä hetkistä Rantahovin ja rantasaunan tunnel-

miin. Virkistäydy uimarannalla grillaillen, beachwolleyta pe-

laillen, kalastellen, tai kokoa porukka ja tehkää unohtumaton 

jokiretki kirkkoveneellä. 

Hinnasto: Rantahovi &rantasauna mukavuuksineen 70 e/vrk 

max.10 hlöä. Kylätalo&Rantahovi 200 e/vrk. Kylätalo 170 e/

vrk max 16 hlöä, Kylätalo17e/hlö/vrk. Juhlat Kylätalossa 75 e, 

Rantasauna&grilli&beachwolley 25 e. Kirkkovene 15 e.

Tervetuloa! Yliniemenkuja 35, 85580 Karvoskylä, tiedustelut 

ja varaukset Erja p. 040-560 28 29.

Hei, kiinnostaako kökkä, tahdotko talkoisiin?

Nuorisoseurantalo Liittola kaipaa jatkuvasti pientä kohen-

nusta ja remontointia. 

Jos tunnet aika ajoin intoa kökkähommiin, ilmoita yhteys-

tietosi Maliskylän nuorisoseuralle: liittola@suomi24.fi  tai 

044-0918667 (Eeva).

Tarjolla on monenlaista hommaa ja monenlaisille taidoille 

on kysyntää ylläpitäessämme Liittolaa. Pieni ja satunnai-

nenkin apu on tervetullutta.

Terveisin nuorisoseuran johtokunta

LOMANVIETTOPAIKAT

METALLIKERO on Metalliliiton jäsenistön käytössä oleva 

lomanviettopaikka. Asuntohotelli Metallikero sijaitsee Pel-

kosenniemen Pyhätunturilla. Toiminnassa ympäri vuoden. 

Varaukset muille kuin liikunta- ja virkistyslomille Metallike-

roon myyntipalvelusta (ma-pe) puh. 020 7579 679 tai Hotelli 

Pyhätunturista, puh. (016) 856 111. http://www.metalliliitto.

fi /portal/suomi/jasenyys/jasenedut/metallikero/

METALLIRANTA on Metallityöväen liiton jäsenille ja heidän 

perheilleen tarkoitettu virkistysalue. 30 hehtaarin suuruinen 

alue sijaitsee Tavistholmen saaressa Loviisan Valkossa. Me-

tallirantaa voi vuokrata ajalle 31.5.-30.8. Lomaviikon hinta 

on 80 euroa. Aluetta ja varauksia koskevat tiedustelut: Tage 

Sundman, puh. 020 774 1152.

http://www.metalliliitto.fi /portal/suomi/jasenyys/jasenedut/

metalliranta/

LOMA-LIITTO. Lomaliiton kohteet tarjoavat jäsenetuja Me-

talliliiton jäsenille ympäri vuoden vaihtuvissa kohteissa. Pai-

kat löytyvät osoitteesta www.lomaliitto.fi /jasenedut. Tietoja 

saa myös Loma-Liiton myyntipalvelusta (09) 6138 3210. Äk-

kilähdöistä tietoa www.lomaliitto.fi /akkilahdot.

Karvoskylän Kyläyhdistys

SPR Nivala

Viherpeukalot

OSASTON TOIMINTAA KAPINAVIIKOLLA

SPR on mukana toritapahtumissa keskiviikkona 8.7. ja lau-

antaina 11.7. Paikalla Reddie-koira. Lapsille jaetaan tikkarei-

ta ja ilmapalloja. Lisäksi osaston toiminnan esittelyä ja SPR-

tuotemyyntiä.

JÄSENHANKINTAKAMPANJA.

Jäseneksi liityt maksamalla paikanpäällä jäsenmaksun, samal-

la saat lisälahjana kampanja T-paidan tai bumerangi-avaimen-

perän. Nivala-viikon aikana 3.-12.7.2009 Nivalan osastoon 

jäseneksi liittyneiden kesken arvotaan ensiapulaukku.

Tutustu kotisivuihimme: nivala.punainenristi.fi 

PIHAVIERAILU

ma. 6.7.-09 klo 18-20 Sieviin Rauha ja Vilho Koskelan pihalle, 

Kyhmyläntie 7, omilla kyydeillä. (Järj. yhteistyössä Jokilaak-

sojen puutarhaseuran kanssa).

PUUTARHAMATKA

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

linen puutarha, Sofi anlehto, Annalan puutarha, Hietaniemen 

hautausmaa, Marketanpuisto, Koiramäen Pajutalli ym. Mat-

kan hinta n. 150 €, sis. matkan, majoituksen ja 3 ruokailua. 

Molemmat yöt Helsingissä. Lähdetään Nivalan matkahuol-

losta klo 7.00. Linja-auto on täynnä, mutta varalle otetaan. 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Elisa 040-8413102 (iltaisin), 

Paula 050-9190520.

Kineva
KARAOKE TANSSIT KINEVALLA

uusitulla lattialla la. 11.7. klo 19-23.00.

Liput 5 €, Tervetuloa tanssimaan ja laulamaan. 

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

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.
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EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ
TÄLLÄ SIVULLA

Ilmoitus Nivalan Viikon 
Parhaat palvelut -palstalla

maksaa vain muutaman 
euron viikossa

Parhaat palvelut  
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Myydään  

KERROSSÄNGYT mäntyä 
90 x 200. Hyvät patjat + 
päiväpeitteet. Soita 050 
3221108.

MP-AJOPUKU, koko L. 
Siistit ja hyväkuntoiset. 
Hp. 230 €. 050-3793102.

CROSSI Samurai 110, 
hyväkuntoinen. Hin-
tapyyntö 230 €. Puh. 
044-2173600.

Iso,vanha HÖYLÄPENKKI. 
Puh 050-926 38 36.

Ajettava RUOHONLEIK-
KURI traktorimalli vm. 
2002. Hp. 970. Puh. 
0442805585.

Poispurettavasta talosta 
Haapajärvellä: IKKUNOI-
TA 150 x 120 cm, myös 
pienempiä ikkunoita, vä-
liovia 90 x 210 cm, hano-
ja, sisäportaat, ulkovuori, 
eristevillaa ym. RAKEN-
NUSMATERIAALIA. Puh. 
040-5903101.

ASCONA 1.8i vm-85. 
5-vaiht., katsastus voi-
massa, joka päivä liiken-
teessä. Hinta 400 €. Puh. 
0400-672943.

Uusi metallinen taitettava 
KOIRANKULJETUSHÄK-
KI hp. 50 €. Ylöviska 800 
apulannanlevitin. Huip-
puhyvä hp. 350 € alv. 0. 
040-5311704.

VUODESOHVA meka-
nismilla. Vuodeleveys 
120 cm. Hyvä ja siisti. P. 
044-2628555.

Hyväkuntoinen 4.7 
LASIKUITUVENE. P. 
0405297658.

4 kpl perävaunun PARI-
PYÖRIÄ Raju vanteilla, ko-
ko 9.5x17, välivanne sopii 
14-15.5 vanteille. Hp. 200 
€. Puh. 040-5311704.

RIVITALOKAKSIO järven 
rannassa, 65 m2. Kaikki 
palvelut 10 min. Evijärvi. 
Puh. 0405297658.

HONDA Accord vm-94, 
aj. 297 km. Hp. 2300 €. P. 
040-8394257.

LATOKEHIKKO 3 x 3.5. P. 
040-7087978.

PARITALOKOLMIO Niva-
lassa. Hyväkuntoinen, 
74 m2. Kaikki palvelut 
1 km:n säteellä. Puh. 
040-5297658.

SRIMMERI pensakäyt., 
vähän käytetty, tarpeet-
tomana. Hinta 70 €. P. 
0407193465.

SEAT Toledo 1,9D -97 ml. 
380 tkm. Leima ummes-
sa, pientä laittoa. Ei pa-
ha osaavalle. Nettiauto 
id: 2640245 Hp. 400 €. 
040-5519685.

OPEL ZAFIRA 2.0 DTI. 
vm.-00 aj.260tkm, kahdet 
renk. aluvant., ilmastoin-
ti, vak.nop.säädin, säh-
kölasit, 7-hengen auto 
tarpeettomana h.4100 €. 
P. 044-2924525.

Tiilihormiin sopiva vähän 
käytetty SISÄPIIPPU, ruos-
tumatonta, haponkes-
tävää teräsputkea, halk. 
10cm, pituus 2,54 m. 150 
€. Putken alaosaan on nii-
tattu betonituki valmiiksi. 
P. 044 2568671.

Tilava OK-TALO rauhalli-
sella paikalla keskustassa. 
5 h+k+s+ph+at, 138/177 
m2. Koulut ja päiväkodit 
lähellä. Hp. 139.000 €. P. 
045-6779565.

Käytettyjä, kunnostettu-
ja RUOHONLEIKKUREITA. 
Puh. 0401865164.

Ostetaan  

TONTTI, max. 6 km kes-
kustasta. Yht.otot puh: 
040-7064769.

Jopo tai Poni-merkkinen 
vanha POLKUPYÖRÄ. Kai-
kenkuntoiset huomioi-
daan. Puh. 0440105072.

Lasikuitu SOUTUVENE.
Tavallinen tai tasaperä. 
040-5221182.

TOYOTA Corollat vm.-
86-92 edulliset/kaiken-
kuntoiset nurkista pois 
haitoilta. Tarjoa puh. 
040-3247430.

Halutaan vuokrata  

Työssäkäyvä 5-henkinen 
perhe haluaa vuokrata/
ostaa kohtuuhintaisen 
RT/OKT:n keskustan lä-
heisyydestä 1.8 alkaen. P. 
044- 269 6771 klo.19 
jälk.

RIVITALO KAKSIO lä-
heltä keskustaa mah-
dollisimman pian. Puh. 
040-7193405.

Vuokralle tarjotaan  

MÖKKI Pudasjärvellä Pu-
hosjärven rannalla. P. 
044-0743602.

KOLMIO 65 m2 Vapau-
dentiellä. Puh. 440858 tai 
0400871065.

Edullinen KOLMIO his-
sikerrostalossa. Puh. 
044-2914118.

ASUNTOAUTO, rek.6-hlö 
p. 044-2924525.

Kadonnut  

Valkoinen Länsiylämaan 
TERRIERI 15.6 Paloperältä 
Lahtelantieltä. Tuntee ni-
men Topi. N 30cm korkea. 
Punainen panta kaulassa. 
Kaikki havainnot puh 044-
5668676. Löytöpalkkio!

Vuoden ikäinen puna-
valk. TYTTÖKISSA. Valkoi-
nen rinta ja tassut, noin 3 
viikkoa sitten Maliskyläl-
tä. Kaikki havainnot p. 
041-7886082.

Löydetty  

Pidisjärveltä ajelehtimas-
ta pieni SOUTUVENE. Voi 
tiedustella tuntomerk-
kejä vastaan numerosta 
0400-585347.

Sekalaista  

32-v. nuorimies VAL-
MIS TYÖHÖN. Ja'nos 
Szabo' viikonloppuisin 
+358-0449999-044.

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

VUOKRATTAVANA
1.7.2009 alkaen toimisto/työtilaa n. 17 m2 + yhteiset tilat: 

keittiö, wc:t, odotushuone, kokoustila Nivalan keskustassa 

Olkkosentiellä / Riitta 0405007022

Vastataan pois

1. 12 %.

2. Ruotsin kuningaspari.

3. 40 000.

4. Ammunnassa.

5. Infl uenssa.



Nivalan Viikon voi myös

TILATA
jakelualueen ulkopuolelle

Vuodeksi eteenpäin vain

42€
Soita heti, puh. 443 133

www.nivalanviikko.fi 


