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Sunnuntai  
5.7.2009

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: Riistakäristys, 

muusi, puolukkasose, man-

gorahka.

Maanantai: Makkarakastike. 

perunat, jäävuori-porkka-

na-punaherukkasalaatti, ra-

parperikiisseli.

Tiistai: Kalapihvit, perunat, 

kastike, rosolli, punaheruk-

kakiisseli.

Keskiviikko: Kinkkuperuna-

vuoka, kaali-tomaatti-anan-

assalaatti, mansikkakiisseli.

Torstai: Jauhelihapuikko, pe-

runat, kastike, jäävuori-per-

sikkasalaatti, jugurtti.

Perjantai: Kirjolohikiusaus, 

punajuuriviipaleet, kesämar-

jahyytelö.

Lauantai: Kaalipata, puoluk-

ka, mandariinikiisseli.

Sunnuntai: Ananaspossu-

pata, perunat, kaisersalaatti, 

boysenmarjakiisseli.

Herra, kuinka kauan?

Oletko unohtanut minut iäk-

si?

Kuinka kauan peität minul-

ta kasvosi?

Kuinka kauan huolet paina-

vat mieltäni ja sydäntäni jäy-

tää tuska?

Kuinka kauan viholliseni ovat 

voitolla?

Katso minun puoleeni ja vas-

taa minulle, Herra, Jumala-

ni!

Sytytä silmiini valo, älä anna 

minun nukkua kuolemaan, 

ettei viholliseni sanoisi: "Mi-

nä voitin hänet", ettei vastus-

tajani saisi iloita tappiostani.

Minä luotan sinun armoosi, 

saan iloita sinun avustasi.

Minä laulan kiitosta Herralle, 

hän pitää minusta huolen. 

Ps. 13: 2-6 

Sunnuntai: Unto, Untamo.

Maanantai: Esa, Esaias.

Tiistai: Klaus, Launo.

Keskiviikko: Turo, Turkka.

Torstai: Jasmin, Ilta.

Perjantai: Saima, Saimi.

Lauantai: Elli, Noora, Nelli, 

Eleonoora.

Maanantai 6.7. Eino Leinon 

päivä, runon ja suven päivä.

Savonlinnan oopperajuhlat 

meneillään.

Tangomarkkinat 8.-12.7.

Harvat ihmiset ovat kyllin 

viisaita pitääkseen parem-

pana moitetta, joka on heille 

hyödyksi, kuin ylistystä, joka 

heidät pettää.

La Rochefoucauld 

1. Missä pidetään Suviseurat 

ensi vuonna?

2. Mikä oli Tero Pitkämäen 

tulos Pihtiputaan keihäskar-

nevaaleilla?

3. Milloin on naistenviikko?

4. Minä vuonna eduskunta 

valittiin ensimmäisen ker-

ran neljäksi vuodeksi?

5. Kuka oli Veikko Huovisen 

Joe-sedän esikuva?

Vastaukset sivulla 10

Ruokalista

Vauvauutisia

Työpaikat

Nivalassa

Englannin kielen lehtori, ma-

temaattisten aineiden lehto-

ri, sairaankuljettaja, kunnan-

eläinlääkäri, toimitusjohtaja, 

markkinointiassistentti, osta-

ja, kuljettaja.

Haapajärvellä

Äidinkielen opettaja, terve-

ydenhoitaja, fl oristi, auton-

asentaja.

Sievissä

Teknisen työn lehtori.

Ylivieskassa

Perhepäivähoitaja, vero-

sihteeri, kauneuskonsult-

ti, myyntiedustajia, myynti-

neuvottelija, kattopeltimyy-

jä, siivooja.

Kati Meriläinen ja Marko 

Heiska saivat pojan Kokko-

lassa 22.6.2009. Pienokaisen 

paino on 2940 g ja pituus 47 

cm.

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.

Kesäkuun säätilastoja

Hengellisten 
laulujen 
toiveilta

Useimmat meistä kuunte-

levat mielellään hengellisiä 

lauluja ja virsiä. Monet myös 

haluavat itse laulaa niitä. Tä-

hän on hyvä tilaisuus heinä-

kuun lopulla.

Sunnuntaina 26. päivän il-

tana Helluntaiseurakunta ja 

Vapaaseurakunta järjestävät 

yhteislaulutilaisuuden Kat-

valassa kesäteatterin paikal-

la. Sateen sattuessa tilaisuus 

on Helluntaiseurakunnassa. 

Tätä varten kartoitamme ni-

valalaisten toivelauluja kapi-

naviikolla tehtävällä kyselyl-

lä. Kyselyn voi täyttää kapina-

viikon torilauantaina, muuta-

missa kaupoissa ja em. seura-

kunnissa.

Tammenlehväsukupolven 
kesäjuhla Nivalassa

Kesäkuu 2005 2006 2007 2008 2009

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

sademäärä/kk mm 46 24 34 113 15

sademäärä/v mm 97 82 117 144 45

ylin lämpötila Cº 27,0 13 17:41 31,0 13 18:49 25,0 5 17:24 23,2 1 16:00 27,7 27 18:01

alin lämpötila Cº 0,3 2 3:50 1,2 8 4:27 3,3 22 3:58 1,1 12 4:07 -1,2 8 4:17

keskilämpötila C° 14,0 14,9 13,5 12,5 13,0

ylin ilmanpaine mb 1021 8 17:53 1041 10 11:28 1034 2 11:48 1020 7 12:35 1025 26 11:03

alin ilmanpaine mb 992 28 10:53 872 12 3:23 985 28 5:48 986 11 4:34 991 16 4:02

ylin tuulenpuuska m/s 10,3 19 17:32 7,2 19 13:34 8,7 28 14:01 10,8 22 12:48 10,8 4 14:40

lämpösumma/kk 277 234 244 196 222

lämpösumma/v 366 504 368 325 393

Vesisade: 3. (2mm); 11. (4mm); 14 (1mm); 15. (1mm); 16. (4mm); 17. (2mm); 19 (1mm);

www.kotinet.com/jamsat © Jouko Jämsä

Jokilaaksojen (Siika-, Pyhä- 

ja Kalajokilaaksot) tammen-

lehväsukupolven kristillis- 

isänmaallinen kesäjuhla on 

tänä vuonna Nivalassa.

Juhlaa vietetään sunnun-

taina 2.8.2009. Tilaisuus al-

kaa jumalanpalveluksella 

Nivalan kirkossa klo 10.00.  

Sankarihaudoilla käynnin 

jälkeen on päiväjuhla alkaen 

klo 13.00.

Jum a l anp a lve lu k s e s -

sa saarnaa veteraanirovasti 

Jaakko Granlund Oulusta.  

Päiväjuhlan juhlapuhujana 

on kenttäpiispa Hannu Nis-

kanen.  Kutsuvieraslista on 

sangen kattava.

Musiikin päävastuu on 

Kainuun Sotilassoittokun-

nalla ja solistit ovat alueelli-

sesti tunnettuja.

Juhlaan on kutsuttu ky-

seisten jokilaaksojen vete-

raaniväki ja tilaisuus on yksi 

maassamme tänä vuonna vie-

tettävistä seutukunnallisista 

veteraanien kirkkopäivistä 

kun valtakunnallisista kirk-

kopäivistä on luovuttu vete-

raanien korkean iän vuoksi. 

Myös muu juhlaväki on ter-

vetullutta.

Ensimmäisille Nivala-päiville Katvalaan 60-luvun alussa mentiin näin komeasti hevos-

kyydillä.

Kihloiss a

Petra Säily ja Petri Ukonsaari 

kihlautuivat 29.6.2009.
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Voimalaitoksen 
urakkasopimukset 

allekirjoitettiin

Sähköä ja lämpöä tuottavan 

voimalaitoksen urakkasopi-

mukset allekirjoitettiin tiis-

taina Nivalan Kaukoläm-

mön ja Vapor Finland Oy:n 

välillä.

- Tämä on suurin yksit-

täinen investointi Nivalassa. 

Voimalaitoksen rakentami-

sella on suuri merkitys kau-

pungin talouteen ja työllisyy-

teen. Näin taantuman aikana 

hankkeella on elvyttävä vai-

kutus, kertoi Nivalan Kauko-

lämpö Oy:n hallituksen pu-

heenjohtaja Kari Valtanen.

Vapor Finland Oy:n halli-

tuksen puheenjohtaja kiitte-

li, että näin suuren hankkeen 

rakentaminen on Nivalalta 

rohkea teko.

- Nyt ohjataan uusiutu-

van energian käyttöön ja on 

parempi olla ensimmäisten 

joukossa kuin perässähiih-

täjä. Tämä on todella hieno 

asia. Meillä on pyörinyt nel-

jä vuotta konepaja Nivalassa 

ja nyt päästään tekemään voi-

malaitosta samalle paikka-

kunnalle. Sähkön ja lämmön 

yhteistuotannolla on erittäin 

korkea hyötysuhde, hän ke-

hui ratkaisua.

- Tämä on hyvin merki-

tyksellinen kauppa. Meillä 

on Nivalan konepajalla nyt 

40 työntekijää ja tällä taataan 

täystyöllisyys. Lisäksi Vapor 

työllistää projektin aikana 

huomattavan paljon paikka-

kuntalaisia esimerkiksi ra-

kennus-, sähköistys- ja put-

kistotöihin, kertoi toimitus-

johtaja Tuomo Tiitto.

Voimalaitoksen koko-

naisinvestointi on noin 19,0 

milj.€.  Työ- ja elinkeinomi-

nisteriö on myöntänyt hank-

keelle investointitukea 20 % 

kokonaiskustannuksista, 

maksimissaan 4,6 milj.eu-

roa. Pelkälle kaukolämpöä 

tuottavalle laitokselle ei tu-

kea olisi myönnetty. Tämä 

voimalaitosinvestointi tukee 

myös omalta  osaltaan valtio-

vallan energia -ja elvytyspo-

litiikkaa.

Hankkeelle on jo myön-

netty ympäristölupa, ja var-

sinainen rakennuslupa saa-

daan elokuussa.  Teholtaan 

20 megawatin laitos sijoittuu 

nykyisen laitoksen viereen. 

Sähköntuotannon maksi-

miteho on 5 MW, ja sähkö 

myydään valtakunnanverkon 

kautta sähkönkäyttäjille. Säh-

kön tuotanto parantaa mer-

kitsevästi laitoksen kannat-

tavuutta.

Vanha lähes 30 vuotta 

lämpöä tuottanut kotimaista 

polttoainetta käyttävä hake-  / 

turvekattila on tulossa elin-

kaarensa päähän. Lämmön-

tuotannon varmistamiseksi 

on investointi välttämätön.

Yhtiöllä on lämpöasiak-

kaita yli  500 ja lämpöverk-

koa on noin 50 kilometriä. 

Lämmön tuotannossa on ko-

timaisen polttoaineen osuus 

99,5 prosenttia. Yli kolmas-

osa myydystä lämmöstä käy-

tetään kaupungin ja sen ty-

täryhtiöiden kiinteistöissä. 

Nivalan voimakkaasta ke-

hityksestä kertoo sekin, että 

viimeisen kahdenkymmenen 

vuoden aikana lämmitettävät 

rakennuskuutiometrit ovat yli 

kolminkertaistuneet. Kasvu 

on ollut suurinta teollisuus-

kiinteistöjen kohdalla. 

Uuden hankkeen tavoit-

teena on toimittaa pitkällä 

jänteellä edullista lämpöener-

giaa. Sähkön tuotanto paran-

taa yhtiön kannattavuutta. 

Uusi kattilalaitos perustuu 

ns. leijupetitekniikkaan, joka 

mahdollistaa myös polttokel-

poisen kierrätyspolttoaineen 

käytön. 

Kierrätyspolttoaineen ke-

räys tulee pakolliseksi v. 2012, 

ja uuteen tekniikkaan perus-

tuva laitos pystyy hyödyntä-

mään kaikkia kierrätyspolt-

toaineita biojätettä lukuun 

ottamatta.

Vapor Finland Oy toimit-

taa laitoksen ”avaimet käteen” 

periaatteella, ja aliurakoitsi-

jana sillä on mm. raumalai-

nen BMH Energy Oy, joka 

toimittaa laitoksen polttoai-

neen käsittelylaitteiston kul-

jettimineen ja välivarastointi-

siilot. Voimalaitoksen turbii-

nin toimittaa Triveni Intiasta 

ja generaattorin Gummings 

Saksasta.

Hankkeen työllistävä vai-

kutus paikkakunnalle erit-

täin suuri noin 100 miestyö-

vuotta.

Laitoksen nykyaikainen 

tekniikka on ympäristöystä-

vällistä. Laitoksen päästöt vä-

henevät alle puoleen mm. uu-

denlaisen savukaasujen puh-

distusmenetelmän ansiosta. 

Laitokseen tulee jatkuvatoi-

minen päästömittaus, jota 

edellytetään kierrätyspoltto-

aineen polttamisessa.

Rakennettavan voimalai-

toksen kaupallinen käyttö 

on suunniteltu aloitettavaksi 

marraskuussa 2010.

Mittavan sopimuksen allekirjoitustilaisuuden kunniaksi kilistettiin sampanjalaseja. Vasemmalta Kaukolämpö Oy:n hal-

lituksen varapuheenjohtaja Kalervo Mantila, hallituksen jäsenet Sirpa Heiska, Esko Kangas ja Heikki Junttila, Vapor 

Finland Oy:n myyntijohtaja Teemu Koskela, toimitusjohtaja Tuomo Tiitto, hallituksen puheenjohtaja Harry Viiala, 

Kaukolämmön hallituksen puheenjohtaja Kari Valtanen ja Kaukolämmön toimitusjohtaja Martti Poikkimäki.
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Nivalan Seurakunta

Nivalan uuden paloaseman 
rakennustyöt alkoivat

Nivalan Teollisuuskylä Oy 

aloittaa Nivalan uuden palo-

aseman rakennustyöt viikolla 

27 tontilla olevien entisten ra-

kennusten purkutyöllä. 

Nivalan Teollisuuskylän 

hallitus teki 25.6. päätöksen 

töiden aloittamisesta ja valitsi 

urakoitsijat.

Rakennustyöt suorittaa 

Nivalan Rakennuspalvelu 

Oy, sähkötyöt Päivärinnan 

Sähköliike, LV-työt VTK-LVI 

Myynti Parkkinen Oy, IV- ja 

peltisepäntyöt Nivalan pelti 

ja ilmastointi Ky, maalaus-

työt Tmi Teijo Sarja, maan-

siirto- ja purkutyöt Koneyh-

tymä Kaarlela V Ky ja asbes-

tipurkutyöt Laaksojen Ilmas-

tointityö Ay. 

Paloaseman pää- ja ark-

kitehtisuunnittelusta on vas-

tannut Suunnittelutoimisto 

Hietala Oy, rakennesuunnit-

telusta Pohjanmaan Raken-

neinsinöörit Oy, sähkösuun-

nittelusta Apecon Ky  ja LVI-

suunnittelusta Ahoplan Oy. 

Rakennukseen tulee 2 ker-

rosta, kerrosala on 1 349 m2 

ja tilavuus 5 968 m3. 

Uusi paloasema sijaitsee 

korttelissa 123 osoitteessa 

Kalliontie 55, tarkoitus on 

anoa liittymä suoraan Haa-

pajärventielle jolloin yksiköi-

den lähtövalmius paranee. 

Uuden paloaseman on 

tarkoitus valmistua talvella 

2010. 

Uusi paloasema poistaa 

pitkään jatkuneen tilaongel-

man Nivalan nykyisellä palo-

asemalla. 

Uudelle paloasemalle ra-

kennetaan tilat miehistön 

jäsenille, tallit johto- ja säi-

liöautoille, sosiaalitilat, lu-

entosali, välineiden huoltoti-

lat, keskus varustehuoltotilat, 

varustevarastot ym. toimin-

nassa tarvittavat tilat.

Uuden paloaseman julkisivukuva.

Itään Etelään

LänteenPohjoiseen

Seurakunnan kotisivujen 

osoite: www.nivalansrk.fi 

Kirkkoherranvirasto p. (08) 

440 025.

Jumalanpalvelus Su 5.7. Py-

hän Kolminaisuuden päivä  

klo 10 sanajumalanpalve-

lus kirkossa, Isomaa, Rautio. 

Kirkkokahvit seurakuntako-

dissa.

 

Su 5.7. klo 13 seurat Nivalan 

ry:llä (A Uusi-Illikainen). 

Klo 18 seurat Nivalan ry:llä 

(A Uusi-Illikainen, E Kautto). 

Kolehti kiinteistömenoihin.

Ma 6.7. klo 19 Suomalaisen 

musiikin helmiä-Finlandia-

konsertti 1808-1809 Suomen 

sota -200 v. juhlavuoden kun-

niaksi (Jorma Hynninen, Ka-

levi Kiviniemi, urut, Kauko 

Perkkiön kokoama ja johta-

ma mieskuoro, Puhallinseit-

sikko). Ohjelma 15 €, järj. Ni-

valan kulttuuripalvelut ja Ni-

valan seurakunta.

Ti 7.7.  klo 19 kapinaseurat 

seuratuvalla (Vilho Vähäsar-

ja,  Viljanen, M Ylen-Julin). 

Hera- ja kahvitarjoilu ennen 

tilaisuutta, hinta 3 euroa.

Ke 8.7. klo 18 Yöt kesän val-

keat, vienot nuo - rakkaus- 

ja ystävyyslauluja ja runoja 

seurakuntakodissa, (Rautio, 

Junttila, M Eskola, paino, S 

Järvi, lausunta). Kahvitarjoi-

lu klo 17.30, vapaaehtoinen 

kahvimaksu seurakunnan 

musiikkityön hyväksi.

To 9.7. klo 10 Kaatuneit-

ten omaisten Oulun piirin 

60-vuotisjuhlan hartaushet-

ki kirkossa ja käynti sanka-

rihaudoilla (Junttila, Rautio, 

sotaorpokuoro).

La 11.7. klo 11-14 lähetyslou-

nas seurakuntakodissa. Tar-

jolla: itsetehdyt jauheliha-

pihvit yrttikastikkeella, peru-

nat, pikkuporkkanat, porkka-

na-ananassalaatti, punajuuri-

salaatti, puolukat, juomat, lei-

vät, juusto, suolakurkku. Jäl-

kiruokana mansikkakiisseli 

ja kermavaahto. Hinta 10 eu-

roa/aikuiset, 5 euroa/7-15 v ja 

alle  kouluikäiset ilman.

Su 12.7. klo 10 messu kirkos-

sa, lit. Viljanen, saarna Mat-

ti Nuorala, kanttori Rautio, 

messuun kutsutaan erityi-

sesti 50 vuotta sitten ripille 

päässeet läheisineen. Messun 

jälkeen tilaisuus seurakunta-

kodissa. Klo 19 Australia-il-

ta seurakuntakodissa, M ja R 

Nuorala, Viljanen,  Rautio.

Lähetystyö

Lähetyksen kirpputori Kant-

torilassa on avoinna ke ja la 

klo 9-13.

 

Rovastikunnallinen toimin-

ta:  Kala- ja Pyhäjokialueen 

seurakuntien perheasiain-

neuvottelukeskus, Rautatie-

nkatu 6 C 2 (käynti pihan 

puolelta) 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.

Tulossa

Reisjärven opistoseurat pi-

detään 10.-12.7. Reisjärven 

kristillisellä opistolla. Seurat 

alkavat pe 10.7. klo 10. Seu-

roihin liittyvä iltahartaus on 

Reisjärven kirkossa to 9.7. 

klo 19. Seuraohjelma ja net-

tiradio löytyvät internetistä 

osoitteesta www.opistoseu-

rat.net. Seuroista lähetetään 

ohjelmaa myös Radio Poo-

kissa la 11.7. klo 15-16.30 ja 

su 12.7. klo 17-18.30.

Ma 13.7. klo 20 Petroskoin 

kirkon vihkiäisjuhlakuo-

ron konsertti Kaustisen kir-

kossa. Lähtö Ylivieskasta seu-

rakuntakoti Marian pihasta 

klo 17. 

La 18.7. klo 9-13 Uusheräyk-

sen lähetysmyyjäiset seura-

kunnan kirpputorilla, Kal-

liontie 5. Tarjolla leivonnai-

sia ym. ruokatavaraa sekä kä-

sitöitä ja arvontaa.

Muut

Linja-auto Reisjärven Opis-

toseuroihin la 11.7. ja su 

12.7.2009. Reitti: Haikaran 

koulu klo  7.40, Nivalan mh  

klo 7.50, Karvoskylä klo 8, 

Haapajärvi mh klo 8.15. Ei  

ennakkoilmoittautumista.

Tiedustelut Heikkilän Liiken-

ne p. 0400 468 529. 

”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

Ukko Aarre Juhani Järvi-

luoma, Sade Maria Delores 

Kainu

Avioliittoon 
kuulutettu
Marko Anssi Benjami Laurila 

ja Marjut Hannele Paavola

Kuollut

Olavi Antero Ahomäki  88 

v.

Erkki Johannes Hyvönen 76 

v.

Alpo Johannes Hosio  69 v.

Kesäkuussa käynnistynyt  

Leader-rahoitteinen han-

ke tutustuttaa lapsia, nuoria 

ja kuluttajia alkutuotantoon 

ja lähiruokaan Haapajärvel-

lä, Kärsämäellä, Nivalassa ja 

Reisjärvellä. Tavoitteena on 

jakaa oikeaa tietoa suomalai-

sesta elintarviketuotannosta 

ja saada nuoret hakeutumaan 

luonnonvara-alalle. Hanke 

päättyy keväällä 2011.

Maatilojen osuus kaikista 

kotitalouksista on vähentynyt 

huomattavasti. Vuonna 1980 

Nivalassa harjoitettiin maata-

loutta joka kolmannessa talo-

udessa, tänä päivänä vain jo-

ka kymmenes talous on maa-

tila. Tästä johtuen  tämän päi-

vän lapsilla ja nuorilla on yhä 

harvemmin mahdollisuus tu-

tustua oikeaan maataloustuo-

tantoon edes naapurissa tai 

kavereiden kotona.

Ruuan Matkassa - hank-

keen keskeisin toimenpide 

on tiedottaminen ja erilaiset 

räätälöidyt Ruuan Matkas-

sa – retket, joita järjestetään 

kunnittain pääasiassa koulu-

laisille. Retket aloitetaan ruu-

an alkulähteiltä, esimerkiksi 

pellolta tai navetasta ja raaka-

aineen reittiä pyritään seu-

raamaan myllyn tai meijerin 

kautta ruokapöytään asti. 

Paikalliset tuottajayhdis-

tykset ovat vahvasti muka-

na hankkeessa järjestämäl-

lä vierailukohteita. Nivalan 

kaupungin hallinnoimassa 

hankkeessa työskentelee osa-

aikainen hankevetäjä. 

Retki Maitotielle

Nivalassa hankkeen ensiesiin-

tyminen tapahtuu Kapinavii-

kolla. Tuolloin on tarjolla kai-

ken ikäisille tarkoitettu opas-

tettu retki Maitotielle. Retken 

aikana tutustutaan paikallis-

oppaiden johdolla aikoinaan 

valtakunnan kauneimmaksi 

valittuun Maitotiehen, vie-

raillaan maatilalla ja käydään 

Hilpan Haassa, jossa myös 

nautitaan välipalaa.

Ruuan Matkassa 
– hanke 

on käynnistynyt



Ydinkeskustasta puolen ki-

lometrin etäisyydellä sijait-

sevalla Heinäpolun alueella 

luonto viheriöi ja lapset lei-

keissään hakevat varjoa koi-

vujen ja sireenien  katveesta. 

Viikonloppua viettävät van-

hemmatkin hakeutuvat pi-

halle rentoutumaan ja gril-

lailemaan perheensä kanssa. 

Arkiaamuisin Heinäpolulta 

kiirehditään töihin virastoi-

hin, rakennuksille, metallifi r-

moihin ja erilaisten palvelu-

jen pariin sekä maatalouden 

piiriin. Kotiäidit lapsineen, 

eläkeläiset ja työttömät jäävät 

jatkamaan päiväänsä vuokra-

koteihin.

Bokserit seurana

Tarja Paatero asuu parita-

lokolmiossa yhdessä tyttä-

rensä Henna Pakkalan ja kah-

den bokserin kanssa. Dax ja 

Dio ovat koulutettuja koiria, 

jotka ovat menestyneet hyvin 

näyttelyissäkin.

Maitotilayritysneuvoja  

Paatero suunnistaa aamuisin 

Haapavettä kohden viemään 

valoa kansalle, ja  kukkakau-

passa työskentelevä puutar-

hurifl oristi Pakkala paikal-

liseen kukkakauppaan luo-

maan silmäniloa asiakkaille. 

Neljä vuotta sitten Alavudel-

ta Nivalaan muuttaneet ete-

läpohjalaiset ovat innokkaita 

puutarhaihmisiä, joille bok-

serit ovat tärkeitä seuralai-

sia.

- Ellei häiriötekijöitä olisi 

niin tämähän olisi aivan iha-

na talo ja upea paikka. Asun-

tonahan tämä on ihanteelli-

nen, ja äänieristys on niin 

hyvä, ettei naapurista kuulu 

hiiskahdustakaan. Meillä on 

hyvä huusholli kun seinänaa-

purit ovat niin mahdottoman 

ihania ja mukavia, Paatero 

hehkuttaa.

Kasvien puolesta viher-

peukaloiden sisäpiha on kuin 

paratiisin esikartano.

-Jo isoisäni kasvatti ome-

napuita ja molemmilta puo-

lilta esivanhempani olivat 

puutarhaihmisiä. Tätä kaut-

ta mukaan on tullut luonnon-

lääkintäkasvien ja teeaineksi-

en keräily. Kun valmistuin ja 

sain vakipaikan niin innos-

tuin vapaa-aikanakin teke-

mään näitä puutarhajuttuja, 

Pakkala taustoittaa.

Luvan saatuaan Dax ja Dio 

tulevat hieromaan tuttavuut-

ta, ja vartioivat vieraan viih-

tyvyyttä makaamalla aivan 

tämän vierellä häntää innok-

kaasti heiluttaen.  

- Meillä bokserinkasva-

tusta tehdään jo kolmannes-

sa sukupolvessa. Kun omistaa 

koiran niin on hyvä syy nous-

ta sängystä ja lähteä liikku-

maan asunnon ulkopuolelle, 

Pakkala listaa. 

- Koira laskee verenpainet-

ta, ja tutkimusten mukaan se 

lisää myös 30:llä prosentilla 

mahdollisuutta löytää puoli-

so! Paatero nauraa pilke sil-

mäkulmassa.

Mukavat tapahtumat, Pak-

kalan erehtymättömän vä-

risilmän avulla luomat esteet-

tiset ihmeet ja koiranäyttelyi-

den menestyshetket ikuiste-

taan.   

- Harrastan valokuvausta 

ja sain vihdoinkin hankittua 

kunnon järjestelmäkameran. 

Parhaita kuvia olen saanut 

myytyäkin, Paatero iloitsee.

Nuori perhe

Tuomas ja Anne Linna asuvat 

pienen poikansa kanssa kak-

siossa perheen kahden piki-

mustan sylikissan Lillin ja 

Karvisen kanssa. Yritteliääl-

lä nuorellaparilla on elämän 

suuret tapahtumat meneil-

lään. Heille syntyi kolmisen 

viikkoa sitten poikavauva, jo-

ka antaa uutta elämänsisältöä 

päiviin.

- Vauva on tuonut paljon 

muutosta tähän arkeen, ja 

paljolti sen ympärille elämä 

keskittyy, Tuomas Linna ki-

teyttää tuntonsa.

Perheellä on suunnitel-

missa rakentaa omakotitalo 

Linnanmäelle Haikaraan.

- Hirsitalopaketti on jo pe-

riaatteessa ostettu, ja raken-

taminen aloitetaan kun saa-

daan rakennus- ja muut lu-

vat kuntoon. Lappuhommat 

on niin hankalia, että ennen 

rakentaisi vaikka kaksi taloa 

kuin tekisi näitä paperitöitä, 

Tuomas Linna tuskailee.

Isyyslomalla oleva per-

heenisä tekee ammatikseen 

rakennustöitä, joten oman ko-

din rakentamisessakin metal-

limieheksi kouluttautuneella 

kädentaitajalla hommat ovat 

hanskassa. Päivittäistavara-

kaupasta äitiyslomalla oleva 

perheenäiti puolestaan pitää 

sähköasentajana huolen, et-

tä piuhat tulevat asiallisesti 

asennettua. Vapaa-aika vä-

henee rakennusaikana, mut-

ta joskus pitää rentoutuakin.

- Minä käyn metsästele-

mässä ja Annella on päällim-

mäisenä harrastuksena taitaa 

olla lenkkeily, Tuomas Linna 

kertoo.

Kansainvälisyyttä

Lukasz Sobczakin ja Joan-

na Erkiertin perheen kolmio 

on siisti kuin sisustuslehden 

keskiaukeama. Kodin hen-

gettärenä Joanna Erkiertin 

kunnia- asia on pitää tilat 

tip- top- kunnossa. Puolalai-

nen vieraanvaraisuus toteu-

tuu heti kättelyn jälkeen kun 

emäntä loihtii silmänräpäyk-

sessä kylmän hellemehun vie-

raalle! Olohuoneessa aukio-

leva kannettava kertoo netin 

tärkeydestä vieraalla maalla.

- Skypen avulla olemme 

yhteydessä ystäviimme Puo-

lassa ja Suomessa oleviin tut-

taviin. Käytämme kaikki net-

tiä joka päivä, Sobczak ker-

too. 

Pihalla seitsemänvuotias 

Bartosz Zuk ja viisivuotias 

Julia Zuk kisailevat kuin del-

fi init uima- ammeessa. Kak-

sivuotias Maciej Sobczak seu-

raa varjossa sisarusten vesi-

leikkejä.

Puolalaisesta Lubskon 

kaupungista tänne töihin 

muuttanut Lukosz kohtaa 

nivalalaisen ympäristön tyy-

tyväisenä.

- Muutimme Nivalaan 

vuosi ja kaksi kuukautta sit-

ten, olemme viihtyneet täällä 

hyvin ja olemme onnellisia. 

Asuntomme on hyvä ja tääl-

lä kaikki ihmiset ovat oikein 

mukavia. Nivala on hyvin 

kaunis kaupunki, ja käymme 

usein kävelemässä ja ihaile-

massa sitä eri puolilta, Lukosz 

Sobczak hymyilee.

- Olen ollut metallimie-

henä Metallpowerilla, mut-

ta nyt olen ilman työtä kun 

kansainvälinen lama on vä-

hentänyt täälläkin työpaikko-

ja. Töitä on hyvin vaikea löy-

tää tällaisena aikana, Sobczak 

kertoo.

Molemmat vanhemmat 

aloittavat piakkoin Suomen-

kielen opiskelun, ja Bartosz 

oppii Suomea kun hän aloit-

taa ensimmäisen kouluvuo-

den syksyllä.  

Tällaista ihan mukavaa 

porukkaa Heinäpolulla asuu 

kauniissa ja suhteellisen rau-

hallisessa ympäristössä ja jos 

poliisit käyvätkin joskus tie-

tä kysymässä niin he osaavat 

tiedustella sitä tutusta osoit-

teesta.

Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Hellettä Heinäpolulla

Tarja Paateron ja Henna Pakkalan kouluttamat bokserit 

Dax ja Dio ovat tottelevaisia perheenjäseniä.

Lukasz Sobczak, Maciej Sobczak, Bartosz Zuk, Julia Zuk 

ja Joanna Erkiert nauttivat kesästä.

Kolmen viikon ikäinen poikavauva on Anne ja Tuomas Linnan esikoinen.
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UUSI MELONTA-

TAPAHTUMA! HAAPAJÄRVIHAAPAJÄRVI–NIVALANI YLIVIESKA

Rajalta rajalle
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I osuus: Karvoskylä-Pidisjärvi

 uimaranta (15 km)

 Lähtö Karvoshovin rannasta

 klo 17.00

II osuus: Kuutamomelontana

 Pidisjärvi-Padinki (12 km)

 Lähtö Pidisjärven uimarannalta

 klo 20-21 välillä

Perjantaina 7.8.2009Perjantaina 7.8.2009

Menossa mukana

Jokilaaksojen Musiikkisää-

tiö hallinnoi alueellista sää-

tiöpohjaiseen kulttuurituo-

tantoon suunnattua hanket-

ta (KulTu 2008- 2009). Hanke 

rahoitetaan Manner- Suomen 

maaseudun kehittämisohjel-

masta 2007- 2013.

Hankkeessa kehitetään 

uusi yhteistyömalli alueel-

liseen kulttuurituotantoon. 

Toimintamalli perustuu Jo-

kilaaksojen Musiikkisäätiön 

sekä julkisen, kolmannen ja 

yksityisen sektorin yhteistyö-

hön. Toimintamallin avulla 

vahvistetaan alueellista kult-

tuuripalvelujen tuotantoa ja 

parannetaan kulttuurituo-

tannossa toimivien yritysten 

toimintaedellytyksiä. Hank-

keessa suunnitellaan muul-

la rahoituksella toteutettavia 

musiikkitapahtumia, taitei-

denvälisiä tapahtumia, oop-

peratoimintaa ja koulutusta 

Nivala-Haapajärven, Siika-

latvan ja Ylivieskan seutu-

kunnan alueilla.

Hankkeen tavoitteena on 

luoda säätiölle toiminnalli-

nen ja taloudellinen perus-

ta, jonka avulla se voi jatkaa 

toimintaa hankkeen päätty-

misen jälkeenkin ja työllistää 

yhden kokopäiväisen työnte-

kijän. Työntekijän tehtävänä 

on koordinoida jatkossa alu-

eellisia kulttuuripalveluita, 

kehittää eri toimijoiden yh-

teistyötä, osallistua kulttuuri-

produktioiden tuotantoon ja 

käynnistää uusia hankkeita.

Hankkeen yhteistyökump-

panina toimii Raudaskylän 

kristillinen opisto.

Säätiöpohjainen 
kulttuurituotanto sai 

myönteisen päätöksen
TE-keskukselta

Muutaman lähivuorokau-

den sääennuste ei ole vielä 

tuomassa helpotusta maas-

ton kuivuuteen. Näillä näky-

min metsäpalovaroitus tulee 

jatkumaan Jokilaaksojen pe-

lastuslaitoksen alueella vä-

hintään kahden vuorokau-

den ajan.

Pelastuslaitos kehottaa-

kin maastossa liikkuvia ja 

työskenteleviä ihmisiä erit-

täin suureen varovaisuuteen 

avotulen ja mahdollisten tu-

pakointivälineiden käsitte-

lyssä.

Kaikessa työnteossa ja 

myös virkistyksen vuoksi 

maastossa liikuttaessa on syy-

tä muistaa, että pelastuslaissa 

on määräyksiä huolellisuus-

velvoitteesta tulipalon vaaraa 

aiheuttavassa työssä sekä avo-

tulen tekemistä koskevia kiel-

toja ja rajoitteita. Molempien 

pykälien rikkomisesta voi-

daan tuomita pelastusrikko-

muksesta sakkoon. Noiden 

pykälien rangaistusseuraa-

muksia koskevia kohtia on 

käytetty Suomessa erittäin 

harvoin, mutta todennäköi-

syys niiden käyttämisestä on 

suuri, jos ilmenee että maas-

topalo on aiheutunut edellä 

mainittujen pykälien määrä-

ysten rikkomisesta erityisesti 

metsäpalovaroitusaikana.

Jokilaaksojen pelastuslai-

toksen alueella on kuluneena 

vuonna ollut tähän mennessä 

jo 90 maastopaloa, kun nii-

tä koko viime vuonna oli 77 

kpl. Viime vuoden maastopa-

loista varsinaisia metsäpalo-

ja oli 23 kpl ja tänä vuonna 

niitä on ollut jo noin 30 kpl. 

Palanut metsäala viime vuon-

na oli vain 11 hehtaaria. Tänä 

vuonna on palanut jo vähin-

tään kolminkertainen heh-

taarimäärä metsää.

Jokilaaksojen 
pelastuslaitos

Jarmo Haapanen
vs. pelastusjohtaja

Maastopalojen vaara on nyt suuri -
maastossa liikkujien oltava varovaisia

Olemme lomalla!

Nivalan Viikko ei ilmesty 12.7.
seuraava numero ilmestyy 19.7.
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HAAPAJÄRVI NIVALAIVALA–YLIVIESKAYLIVIESKA

 -melonta

Tiedustelut ja mahd. ennakkoilmoittautumiset

Haapajärvi: Jouko Hirvasaho puh. 044 5757 394

Nivala: Arto Saartoala puh. 050 329 0728

Ylivieska: Ilkka Tuomikoski puh. 050 387 3162

 Alpo Seppälä puh. 050 587 7779

Järjestäjät: Alueen latuyhdistykset ja melojat:

 Maaselän Latu, Nivalan Kuntorimpi,

 Ylivieskan Latu, kyläyhdistyksiä,

 Nivalan alueen kaupunkilehti

 Nivalan Viikko.
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Tervetuloa melomaan ja kokemaan vesiperspektiivistä kappale kaunista Kalajokea.

Lähtöpaikoilla kaikille tarkoitettua rantaohjelmaa, josta ilmoitetaan tarkemmin.

Jalkapallon piiriturnauksia Nivalassa.

Kajakkivuokrausta ja 
melontaopastusta

Kajakkeja vuokrattavissa

tarvittaessa järjestäjiltä
Nivala: Olavi Kivioja, puh. 040 730 2107

Ylivieska: Ylivieskan Latu, Alpo Sep-

pälä, puh. 050 587 7779, Seppo Kallio 

puh. 044 549 0408, Ilkka Tuomikoski puh. 

050 387 3162.

Aloittelijat ja kiinnostuneet voivat tutus-

tua melontaan elokuussa mm. Ylivieskassa 

tiistai-iltaisin Hamarissa Ylivieskan Ladun 

ohjauksessa.

Pojat -99 järjestivät Nivalas-

sa kaksi jalkapalloturnausta. 

Sunnuntaina 14.6. joukkueita 

oli kisaamassa kahdeksan. Nel-

jä F8-joukkuetta olivat GBK, 

YPA, K-Pallo ja OuHu. Nel-

jä E10-joukkuetta olivat YPA 

Ylivieska, FOLK Haapavesi, 

K-Pallo Kalajoki sekä Nivalan 

FC-92.

Nivalalaisten pelit menivät 

seuraavasti: YPA - FC-92 4-1, 

K-Pallo - FC-92 2-5, FOLK - 

FC-92 0-11.

Toinen turnaus pidettiin 

27.6. Siihen osallistui neljä 

E-10 joukkuetta: GBK, KPV, 

NIKI ja FC-92. Nivalalaispoi-

kien pelit päättyivät seuraavas-

ti: GBK - FC-92 2-1, KPV - FC-

92 1-1, NikI - FC-92 1-4.

Nivalan jalkapalloilijoiden 

pelit menivät loistavasti, järjes-

telyt onnistuivat hyvin - kiitos 

muutaman aktiivisen vanhem-

man - ja sää suosi tapahtumaa. 

Järjestäjät kiittävät arpajaispal-

kintojen lahjoittajia. Fair Play 

palkinnot lahjoitti Neste Ni-

vala. Nivalan joukkueesta pal-

kinnon saivat Lari Karppinen 

ja Esko Lähdemäki.

Nivalan FC-92:n F-junio-

rit matkasivat aurinkoisena 

sunnuntaina 28.6. Kruunu-

pyyhyn piirisarjan toiseen 

turnaukseen. Ensimmäinen 

sarjaturnaus pelattiin 13.6 

Oulaisissa, ja vaikka joukkue 

siellä pelasikin hyvin vielä ei 

pistetili avautunut. Kruunu-

pyyssä nähtiinkin sitten tais-

televa Nivalan joukkue.

Ensimmäinen peli alkoi 

klo 11 paahtavassa heltees-

sä. Tiukan kamppailun jäl-

keen joukkeellemme kirjat-

tiin ensimmäiset pisteet, 3-3 

tasapelin myötä. Liekö aurin-

ko päässyt väsyttämään juni-

orimme, sillä seuraava otte-

lu hävittiin 0-6. Tappio taisi 

sisuunnuttaa pojat taistele-

maan viimeiseen peliin, ja 

ensimmäinen piiriturnauk-

sen voitto julistettiin Niva-

laisille tiukan väännön jäl-

keen 2-1.

Voiton jälkeen oli pojil-

la ja vanhemmillakin hymy 

herkässä ja kotimatkalle oli 

mukava lähteä voitto taka-

Jalkapalloilijat turnauksessa Kruunupyyssä

taskussa. Tunnustusta täytyy 

antaa jokaiselle joukkueen 

jäsennelle, sillä 4:llä vaihto-

miehellä kolme ottelua paah-

tavassa helteessä oli näiltä si-

sukkailta pojilta loistava esi-

tys. Tästä on taas hyvä jatkaa 

eteenpäin tulevia koitoksia 

kohti. Ja kiitokset kuuluu 

myös tukijoille (vanhemmil-

le, isovanhemmille ja spon-

soreille), jotka jaksavat tukea 

nuoria tulevaisuuden lupauk-

sia sekä rahallisesti, että myös 

henkisesti.  

Pikkujunnut haluavat  

kiittää myös tukijoitaan, jot-

ka mahdollistivat uusien pe-

liasujen hankinnat  F-juni-

oreita tukevat: Agrimarket, 

Championdoor, Edux-ovet 

Oy, Lvi-asennus Aitto-oja 

Oy, Nivalan asennuspalvelu, 

Nivalan osuuspankki, Parturi 

Tukka-Ukko, P. Pikkarainen 

Ky, Pro Estore, Kiinteistöpal-

velu A. Korpi ja Tapiola. Kii-

tos, että olette mukana lasten 

urheilun parissa.
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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

Lukijan kirjoitukset ja tekstarit löydät  

myös internetistä osoitteesta www.ni-

vala.org. Sivuilla voit myös kommen-

toida viestejä.

Lukijoiden
Ajatuksia

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

Avatun talousarvion säästö-

tavoitteet ovat julkisen pal-

velumme alasajoa. Kaikesta 

tästä säästämisestä huolimat-

ta kaupungin tulos jää alijää-

mäiseksi melkein 800 000 €. 

Olemme pakotettuja säästö-

toimenpiteisiin, mutta myös 

tietoisia siitä, ettei joka ki-

veä ole käännetty ja jotkin 

osa alueet on jäänyt tarkas-

telua vaille. Jopa keskustelua 

tietyistä säästötavoitteista on 

pyritty rajoittamaan. Tämä 

on enempääkin mielivaltaa, 

kuin demokratiaa. Julkisesta 

palvelusta hyötyvät kaikki.

Lisäsäästöinä esitimme ta-

sapuolisuuden nimissä eläin-

lääkärien matkakorvauksien 

täysimääräistä poistoa 8000 

€. Summa on sama kuin ruo-

kahuollon kokonaisheiken-

nys. Yksityisteihin varatusta 

määrärahasta 124 000 €:sta, 

vähennettäväksi perusparan-

nuksesta 24 000 €. Julkisten 

teiden hoidosta sorateiden 

kunnossapitomäärärahat on 

karsittu puoleen 15 000 €. 

Suolaus on poistettu ja aura-

usta vähennetty. Tilapalve-

lussa lasketaan lämmitystä 

kaikkialla 18 asteeseen ja hei-

kennetään ilmastointia. Tek-

nisellä puolella on jopa 100 

€ summilla laskettu säästöta-

voitteita, mutta yksityisteihin 

ei saisi puuttua? 

Maatalousyrittäjien os-

tolomituksen tukemisesta 

10 000 €. Verrattakoon, että 

Kaupungin työntekijöiden 

Tyky-raha on vähennetty lä-

hes kokonaan 8000 €. Hen-

kilökunnan koulutukset on 

poistettu, matalapalkkaisten 

naisten vuosiansiota ja eläke-

turvaa heikennetty. Opettajat 

on lomautettu 5 päiväksi.

Esitimme myös ettei ruo-

kahuollon vähennyksiä to-

teuteta, sillä vaikutus on las-

ten ja vanhuksien ravintoa 

heikentävä. Nettobudjetilla 

toimiessaan kulujen vähen-

nys on myös tulojen mene-

tys. Valtuuston tulisi myös pi-

dättäytyä koko loppuvuoden 

kokouspalkkioista ja matka-

korvauksista.

Kaikkiaan lisäsäästöjä las-

kimme yli 40 000 €.

Mutta ehdotus ei saanut 

kannatusta, vaikka alijää-

mää ei saada katettua suun-

nitelluilla säästöillä. Panee 

miettimään, mikä on valtuus-

ton valta. Jos ei kriisikunnan 

avattuun talousarvioon voi 

vaikuttaa siellä missä ylintä 

päätösvaltaa käytetään, niin 

missä sitten. Mikä on val-

tuuston vastuu kuntalaisten 

tasapuolisesta kohtelusta? 

Kurjuuttakin on pystyttävä 

ja pyrittävä jakamaan tasa-

puolisesti. Samassa veneessä 

tässä istutaan kaikki kuntalai-

set, mutta toiset saa liikkumi-

seen perämoottorin ja toiset 

vain airot. 

Valtuustoponnen ansios-

ta esittämiimme säästöihin 

on vielä palattava ja varmas-

ti lähempänä loppuvuotta se 

tapahtuukin.

Lopuksi toteamme pai-

kallislehdelle tiedottamisesta 

muutakin, nimittäin ryhmä-

esitys on aina valtuustoryh-

män yhteinen tahto tehdyille 

esityksille, ei yksittäisen val-

tuutetun mielipide. Esityksen 

vain pukee sanoiksi ryhmän 

puheenjohtaja.

SDP Valtuustoryhmä

Miksi lehdessä 
oli esittämämme 

tasapuolisuus 
sitaateissa?

Kiitokset! työterveyshuollon 

Löytynojalle. Siinä on henkilö 

josta voi moni ottaa mallia, hän 

on aina yhtä ystävällinen ja aut-

taa monissa mahdottomiltakin 

tuntuvissa asioissa. B-)

Kuulkaas enot! Mopot/skoot-

terit kulkevat vakiona max 

45 km/h. Jälkimmäiset ovat 2 

päällä hitaita kiihtymään joten 

keskustassa on aivan turha al-

kaa tööttäilemään autoilla, kos-

ka käsittääkseni keskustan no-

peusraj. on 40 km/h!!!

Kun suuri puolue puhuu peh-

meitä, on se asiaa. Kun pieni 

puolue käyttää kansan kieltä, 

on se populismia.

Sinulle T. Jussina evakkoon, 

voisit itse vähän aatella, jos sitä 

lietettä ei leviteltäs niin sinul-

la ei oo kohta mitä grillata, ku 

miettii että mistä ne makkarat 

ja pihvit on siihen grilliin tul-

lu, ei kaupasta vaa maajussien 

navetoista, ja lietettä levitetää 

ajallaa että saadaan pellot kas-

vamaa, ei sitä voi myöhemmäl-

le jättää, että ne kasvaa ja sitten 

saadaan grillata niitä pihvejä ja 

makkaroita. Ei ne itsestään tu-

le. Nimimerkillä: pihvien puo-

lesta, ei vastaan. Ps. kokeilep-

pa kasvismakkaroita ja nok-

kospihvejä.

Suurkiitos Soini Laksolle pel-

tomaiseman puolustamisesta! 

Lenkkeilijä.

Harmi, että junttilan koulun 

pururata on mennyt vähän 

huonoon kuntoon, kun lenk-

keilijöitä kuitenkin on. Hevo-

set ja mopot eivät kuulu puru-

radalle, siinä saattaa tulla juok-

sijoille loukkaantumisia kun 

astuu kuoppiin (se iso pölli oli 

varmaan laitettu esteeksi mo-

poille, mutta vaaransa tuollai-

sillakin ansoilla).

Onneks on Musiikkisäätiö ja 

ooppera niin ei kaupunki ihan 

näivety. Toi huomattavasti tu-

loja kaupungin ja monen yri-

tyksen kassaan. Ja tuhansille 

unohtumattoman elämyksen!

Mitä sanos tuo lietteen hajus-

ta valittaja jos yhtäkkiä maito 

loppus? Miettikää mitä kaikkia 

maidosta tehdään!

Pitäis poliisien puuttua pik-

ku hiljaa maajussien paalien 

kuljetukseen ennen ku sattuu 

jotain vakavaa!. Aika harvoin 

kuormat sidottuna! T. Ammat-

tikuljettaja.

Mahtavaa ajella ja ohittaa Ni-

vala. Nitekin puisto autio ja 

tyhjä arvokkaine penkkeineen 

ja nyt kohta tuleva leikkipuis-

to lapsettomalla alueella ja mi-

kä maisema takana. Rahaa on 

johonki?

Huom. kukkien ja 

marjojen+perunan varkaat. 

Kamera kuvaa sinut, rikok-

sesta ilmoitan poliisille, maksat 

kaiken moninkertaisesti. Nm. 

naapurit rosvot kuriin.

4. osa

Toista sanaa en kaivannut. 

Kauppakirjat tehtiin heti ja mi-

nä lähdin kirkolle osakkeen os-

toon. Se löytyikin rivitalosta lä-

heltä Pidisjärveä. Mutta me em-

me tykänneet asua rivitalossa 

vaan myimme sen ja ostimme 

tilavamman omakoritalon Ren-

tukantieltä. Rivitalossa me asut-

tiin vain kaksi vuotta.

Tällä välin Toinin sairaus 

eteni vauhdilla. Lääkäriä hän 

tarvitsi usein ja sairaalaan hänet 

piti viedä silloin tällöin. Niinpä 

taas heinäkuun alkupäivinä hä-

nen tilansa heikkeni niin, että 

tyttäreni Päivin kanssa veimme 

hänet Nivalan sairaalaan. Mut-

ta lääkäri siellä ei huolinut hän-

tä hoitoon vaan puoliväkisellä 

saimme hänet kirjoittamaan lä-

hetteen Ouluun.

Omalla autolla me itse veim-

me hänet sinne. Ja hän eli siel-

lä vaan yhden viikon. Kuolema, 

joka tapahtuu omassa perhees-

sä, on kamala kokemus. Olen 

kokenut sen jo monta kertaa: 

Ensin isovanhemmat, sitten si-

sar ja velimies, kunnes tuli isäni 

ja äitini vuoro. Sitten 11.7.93 oli 

vaimon aika lähteä. Olin hänen 

lopullaan Oyk:ssa tyttärieni ja 

poikani kanssa.

Sen jälkeen täytyi alkaa hau-

tajaisten laittaminen. Se ei ai-

van pikkuhomma ollutkaan. 

Mutta menihän se ohitse sekin 

ja piti alkaa yksinoloa opettele-

maan. Niinpä sitten elin leskenä 

6 vuotta, niin että siihen jo tot-

tui. Enkä ajatellutkaan vaimon 

ottoa. Mutta sitten yllättäen al-

koi tulla puhelinsoittoja. Moni 

soittaja oli minulle tuntematon 

ja siinä pysyikin.

Kerran taas pirahti puhelin. 

Menin vastaamaan ärähtäin ni-

meni, koska luulin sen olevan 

erään Kotikeskuksen asukkais-

ta joka painaa aina väärät nu-

meronsa. Nainen siellä olikin, 

mutta ei se, jota pelkäsin. Hä-

nen äänensä oli miellyttävä ja 

puheistaan kukki huumori. Ni-

mekseen hän sanoi Anja. Halu-

sin tietää hänestä enemmänkin, 

mutta hän sanoi itsestään löyty-

vän niin paljon kielteistä kuul-

tavaa, että tulee halvemmaksi 

käyttää kynää ja paperia. Nuu-

kana miehenä suostuin tuohon 

mielihyvin.

Tällä ensikerralla en saanut 

hänestä irti tämän enempää. 

Hän ei sanonut edes ikäänsä, 

ei painoaan eikä pituuttaan. 

Ihmettelin tuota, kunnes sitten 

viisaammilta kuulin, ettei naiset 

näitä tietojaan mielellään mie-

hille ilmoita. Lähemmin tutus-

tuin häneen vasta Kallion Lei-

rikeskuksessa Haapajärvellä, 

jossa toimin virsisäestäjänä ja 

jonne hänkin tuli.

Niinpä sitten kävi, että sol-

mimme avioliiton jonka us-

komme kestävän elämämme 

loppuun saakka. Luvata tuol-

laista, kuin edellä mainitsin, ei 

ole helppo täyttää kenen tahan-

sa kanssa. Mutta vaimoni Anja 

ei olekaan kuka tahansa. Hän 

on minun rakas vaimoni ja nuo 

kymmenen vuotta, jotka olem-

me aviossa olleet on sen minulle 

osoittaneet.

Elämä tämän päivän Suo-

messa on erilaista mitä oli en-

nen, kun leipä oli työkalujen va-

rassa. Eläkeikäisinä emme An-

jan kanssa voi elintasoamme 

moittia. Asumistasomme on 

hyvä ja rahatkin riittävät, kun 

molemmat saamme eläkettä. 

Onhan niitä vaikeuksiakin ol-

lut. Vuonna 2002 sairastuin hy-

vin vakavaan keuhkokuumee-

seen ja yleiseen verenmyrkytyk-

seen jossa tulehdusarvot olivat 

460. Lääkäri, joka kytki minut 

parantaviin letkuihinsa, oli sa-

nonut, kun sai työnsä tehtyä, et-

tä tilanne on vakava, mutta ei 

silti aivan toivoton..

Alun toista kuukautta ma-

kasin sairaalassa osin tiedotto-

mana, kunnes toipumiseni al-

koi. Kun pääsin kotiin oli keski-

talvi. Elokuussa tauti taas uusiu-

tui mutta ei niin voimakkaana 

kuin talvella. Pari viikkoa meni 

taas Oyk:ssa, niistä kolme päi-

vää teholla.

Ehkä osalleni on jo kertynyt 

tarpeeksi näitä vammoja ja sai-

rauksia. Varmaan Jumala näki, 

että kokemukset syntieni osal-

ta jo riittävät. Tässä kerrankin 

olen Taivaan Isän kanssa aivan 

samaa mieltä, koska vuosieni 

määrä lähestyy jo kahdeksaa-

kymmentä vuotta.

Ei Anjankaan elämä ole ol-

lut kovin tasaista. Hän oli nuo-

ri, kun solmi avioliiton Yli Iis-

sä, jonne hänen vanhempiensa 

perhe oli evakuoitu Kuusamon 

Tavajärven kylästä, joka rauhan 

tultua jäi viholliselle. Avioliitos-

ta syntyi kuusi lasta ja miehen-

sä kuoli 48-vuotiaana. Miehen 

eläessä Anja oli jo valinnut it-

selleen työmaan, jonka hän piti 

eläkeikään saakka, näin elättäen 

perheensä..

Näin vanhemmalla iällä 

näkyy Anjankin kehossa nuo 

uurastamisen merkit, moni-

na nivelleikkauksina. Mutta 

nyt olemme molemmat koh-

talaisen hyvässä kunnossa, jos-

ta saamme kiittää taivaallista 

Isäämme. 

Tämä muistelmien kirjoitte-

lu on arkaluontoista työtä, jos 

kirjoittaa asioista, joihin liittyy 

vieraan henkilön kokemukset, 

mutta kun kirjoittaa omista 

kokemistaan, ei tällaisesta ole 

huolta. Kuitenkin pitää kirjoit-

taa sen mukaisesti, ettei pahem-

min loukkaisi itseäänkään.

Meikäläinen, joka vanhoil-

la päivillään on innostunut kir-

joittamaan, eikä taitoa kunnol-

la hallitse, niin ammattisilmil-

lä katsottuna se näyttää perin 

huonolta. Kuitenkaan en aio 

lopettaa, sillä se antaa eläkeläi-

sen arkeen määrätynlaisen tyy-

tyväisyyden, kun ei tarvitse ai-

van joutilaana olla.

Tänään aamulla klo 11. 

8.4.09 menin varttuneiden 

kerhoon, jossa jo vuosia olen 

käynyt säestämässä virsilaulu-

ja pianolla. Tänään siellä oli vä-

hän väkeä. Johtui kai siitä, kos-

ka huomenna on jo kiirastor-

stai ja pääsiäisen tulo itse kun-

kin kotona vaatii leivontaa ja 

siivoamista.

Tuo juhlapyhien lähesty-

minenkin on tällä iällä erilais-

ta mitä nuorempana. Kun kar-

janhoito määräsi, ettei pyhänä-

kään voinut navettatöitä jättää 

tekemättä. Nyt pyhät voi pitää 

pyhinä, kun työt eivät enää si-

do. Kun terveys pysyisi tällaise-

na kuin meillä Anjan kanssa nyt 

on, niin ei elämässä olisi mitään 

moittimista.

Vaikka nämä kirjoitukset 

tapahtumineen näyttävät pe-

rin mollisointisilta, ei meidän 

elämämme kuitenkaan sitä ole. 

Minun hulluuteni on sitä sort-

tia, että pyrin näkemään asiat 

mieluummin hyvältä kuin huo-

nolta puolen. Siksi minun har-

vemmin kuullaan yhteiskuntaa 

vihaavasti arvostelevan. Anja 

myöskin on samanlainen. Siis: 

vakka on kantensa valinnut.

Jos jokunen sattuu kirjoi-

tukseni lukemaan, niin toivo-

tan hänelle Hyvää Pääsiäistä ja 

mukavaa kevättä tai sitä vuo-

denaikaa milloin tätä luet!

Sero

Tapahtumia elämäntiellä
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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

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 klo 19.00

Jäähyväiset tropiikista. Tekstiilitaiteilija Eila Ampulan muis-

tonäyttely Käsityökeskuksessa 3.-31.7.2009.

Haapajärven käsityökeskus Taito Lasaretti, Isokatu 38, 85800 

Haapajärvi. Puh. (08) 763182. Avoinna ma-pe 9-17

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, beachvolleyta 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 & beachvolley 25 e. Kirkkovene 15 e.

Tervetuloa! Yliniemenkuja 35, 85580 Karvoskylä, tiedustelut 

ja varaukset Erja p. 040-560 28 29.

Maliskylän Nuorisoseura kiittää kaikkia Liittolan remontti-

talkoisiin osallistuneita henkilöitä sekä Nivalan Mieskuoroa 

ulkomaalauksesta.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa ennakkona
Työttömyyskassat voivat lakimuutoksen jälkeen maksaa harkintansa mukaan 
ansiopäivärahaa ennakkona, jos ensimmäisen päivärahahakemuksen käsit-
tely viivästyy. Metallityöväen Työttömyyskassan hallitus on päättänyt ottaa 
ennakkomaksun käyttöön. Ennakkomaksu maksetaan ainoastaan jäsenen 
pyynnön perusteella. Jäsenen on toimitettava ennakkomaksun pyynnöstä lo-
make työttömyyskassalle.Edellytyksenä ennakkomaksun saamiselle on, että 
hakijan työnhaku on voimassa TE-toimistossa tai hänet on lomautettu yh-
teislistamenettelyllä. Ennakkoa maksetaan kokonaan työttömälle tai kokoai-
kaisesti lomautetulle (ei lyhennetyllä työviikolla olevalle). Muita päivärahan 
saamisen edellytyksiä ei tässä vaiheessa tutkita.Ennakkoa maksetaan enin-
tään 40 päivältä. Maksu koskee vain ansiopäivärahaa, ei siis koulutustukea, 
koulutuspäivärahaa ja vuorottelukorvausta.Ennakkona maksettava määrä 
on peruspäiväraha ilman lapsikorotuksia eli 25,63 euroa brutto/päivä. En-
nakkomaksusta peritään ennakonpidätys hakijan ennakonpidätysprosentin 
perusteella. Ennakkomaksu maksetaan ilman päätöstä. Maksetusta ennakko-
maksusta tai ennakkomaksun epäämisestä ei ole valitusoikeutta. Myöhem-
min maksettavasta ansiopäivärahasta annetaan päätös, josta on valitusoikeus.
Ennakkona maksettu määrä vähennetään myöhemmin maksettavasta ansio-
päivärahasta. Jos ansiopäivärahaan ei ole oikeutta ollenkaan tai ennakkoa ei 
saada kokonaan vähennettyä myöhemmin maksettavasta päivärahasta, työt-
tömyyskassa joutuu perimään ennakkomaksun takaisin. Takaisinperinnäs-
tä annetaan päätös ja perittävästä määrästä lähetetään lasku. Jos perittävää 
määrää ei makseta määräajassa takaisin, työttömyyskassan on toimitettava 
saatava ulosoton perittäväksi.
Lomake tulee myös Metallityöväen Työttömyyskassan sivuille http://www.
metalliliitto.fi /portal/suomi/tyottomyyskassa 
Lisäksi se laitetaan mukaan Ahjon numeroon 14, joka ilmestyy 9.7.

Karvoskylän Kyläyhdistys

SPR Nivala

ViherpeukalotOSASTON 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 6.7.2009 klo 18-20 Sieviin Rauha ja Viljo Kaskelan tilal-

le, Kyhnyläntie 7, omilla kyydeillä, omilla kyydeillä. Ajo-oh-

je Mairen Kukkapisteessä. (Järj. yhteistyössä Jokilaaksojen 

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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Parhaat palvelut  

Vastataan pois

1. Liperissä.

2. 86,47.

3.18-24.7. (kaikki naisten 

nimipäiviä).

4. Vuonna 1954.

5. Josif Stalin.
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Myydään  

Pieni PUULIITERIKEHIK-
KO harmaata pyöreää 
puuta, tuulimylly. Puh. 
0405630321.

Omakotitalon IKKUNAT  ja 
väliovet erittäin edullises-
ti. Noin 25 vuotta vanhat. 
P. 044-533 1785.

Vähän käytössä ollut Pilke 
320" HARAVAKONE/PÖY-
HIN. Hinta 800 €. Suomen 
armeijalta ostettu erittäin 
hyvä POLKUPYÖRÄ. Hinta 
140 €. Puh. 040-5155705.

FORD Escort 1.4 vm. -90. 
Soita ja kysy kunnosta ja 
hinnasta. Autoa ei ole kat-
sastettu. 041-7053769. 

MP Suzuki 600S Bandit vm. 
-99, aj. 32tkm. Hinta 3950 €. 
P 050-5645847.

Uutta vastaava 3-vaih-
teinen Monark-merkki-
nen NAISTENPYÖRÄ hin-
ta 150 €. Poltolapio. P. 
050-3523710.

100 vuotta vanhoja KIP-
SITAULUJA, lautasmallisia, 
maisema ja hirvi 100 € kpl. 
Puh. 044-292 2298.

SYÖTTÖTUOLI. P. 
040-5691684.

LASTEN KEINU, jossa on 
kaksi istuinta. 30 e. Puh. 
445282.

Uusi KOIRANKOPPI, eris-
tetty. Hp: 250 e. Puh. 040 
960 6647.

Puhdasrotuinen uros COL-
LIE, 5-vuotias. Puh. 044 287 
2107.

KEVYTMOOTTORIPYÖRÄ, 
Honda CBR 125, vm. -07, 
hyväkuntoinen puh. 040 
960 6647.

Eva SILITYSPRÄSSI hp. 70 e 
puh. 044 287 2107.

Aprilia RS 125 -98 toimi-
va KEVARI nyt halvalla. 
Tarkemmat tiedustelut 
numeroon 040-5255644. 
Hinta 1800 €.

RIVITALOKOLMIO hyväl-
lä paikalla lähellä Nivalan 
keskustaa. Talossa kauko-
lämpö, lämmin ulkova-
rasto, suojaisa piha... puh. 
050.359 3669.

AUTO Honda Accord 2.0 
EX vm-90. Hp. 300 €. MO-
PO Solifer SM osina hp. 100 
€. Puh. 0442700636.

ASUNTOVAUNU Kafi  420 
vm -84. kp. 790 kg. Kats. 
18.6.09. Toimiva, siisti vau-
nu. Hp. 1850 euroa. Tiedus-
telut p. 0400416642.

Jahtijakt Camo KALVOPU-
KU + fl eecetakki + alusasu 
+ l.lakki uusi. Koko M. Hinta 
280 €, myydään alehintaan 
220 €. P. 0407193465.

Husgvarna Master 46 
RUOHONLEIKKURI, hyvä-
kuntoinen, hinta 100 e. P. 
0407193465.

Yamaha 5 hv. PERÄMOOT-
TORI, uusi. Sorminiittokone 
ESA-merkkinen. Junkka-
ri-apulanta keskusp.kone. 
Ruohonleikkuri-traktorin 
KIPPIPERÄKÄRRY. Puh. 440 
499.

Uudenveroiset, poikien 
sininen PYÖRÄ n. 7-8 vuo-
tiaille 40 e, kolmenistutta-
va lasten rautainen KEINU 
40 e, kahdenistuttava rus-
kehtava sohva 50 e. Puh. 
0407609985.

Uudenveroinen Upo 
C440K LIESI keraamisel-
la keittotasolla ja kier-
toilmauunilla. Hp 200 €.. 
RULLALUISTIMET, säädet-
tävä koko 36-40. Hp. 20 €. 
P.040-7785319.

LIITERI KEHIKOT 2 kpl, ai-
sattu haapa 3,10x3,20. 
Toinen männystä kuorima-
ton vaikka mökille. Soittele 
puh. 0442645012.

Peilipääty SÄNKY 180x210 
sm, jousipatjat, peta-
ri sekä päiväpeitto. Puh. 
040-8353593.

Rauhallisella paikalla viih-
tyisä PARITALOKOLMIO 
74 m2 hyvässä taloyhti-
össä. Kaukolämpö, edul-
linen yhtiövastike. Puh. 
040-5297658.

VUODESOHVA mekanis-
milla, vuodeleveys 120 cm. 
Hyvä ja siisti. Puh. 044 262 
8555

Ostetaan  

TUULENSUOJALEVYÄ n. 
30 m2 eli n. 10 levyä. Puh. 
041-5056498.

Lämmitys ÖLJYSÄILIÖ, sisä-
käyttöön. P. 0400-016942.

Halutaan ostaa hyväkun-
toinen, siisti ja edullinen 
LASTEN JATKETTAVA SÄN-
KY. Puh. 0505471043.

Halutaan vuokrata  

RIVITALO KAKSIO läheltä 
keskustaa mahdollisimman 
pian. Puh. 040-7193465.

YKSIÖ tai kaksio elokuun 
alusta kahdelle hengelle. 
Vuokra max 400 €. Puh. 
0440466507.

YKSIÖ, kaksio tai pie-
ni omakotitalo. Puh. 
0466873333.

YKSIÖ tai kaksio määräai-
kaisella sopimuksella kes-
kustan alueelta. Pikaiset 
yhteydenotot p. 046 6571 
994.

RT-KOLMIO tai omakotita-
lo. Puh. 040-8449706.

RIVITALO YKSIÖ tai pieni 
kaksio. P. 044-343 0626.

Vuokralle tarjotaan  

Rivitalo YKSIÖ, vuokra 300 
eur/kk,  sis. vesi/sähkö, p. 
0400-016942.

Saunallinen rivitalo KOL-
MIO, puh. 040 511 6983.

Löydetty  

Autonavain, jossa iso pyö-
reä avaimenperä, Sahan-
perän sillalta. On lehden 
toimituksessa.

Pidisjärven laiturin läheltä 
löydetty miesten teräsran-
nekkeinen Leijona merk-
kinen KELLO. Tiedustelut 
puh. 050 3215092.

Kotikeskukseen on tullut 
pikkiriikkinen harmaa-
sävyinen KISSANPENTU. 
Lisätietoja numerosta 
040-3447368.

Annetaan  

UNKARINSIREENIN taimia. 
Pirttipuhdontie 64. Puh. 
0400-166947.

Sekalaista  

PÄREHÖYLÄYSTÄ myös asi-
akkaan puusta. Myös pai-
kalleen asennettuna ka-
toksi.  p. 0400-863313 .

Annetaan koti pitkäkar-
vaiselle, sisäsiistille tyt-
tö KISSANPENNULLE. 
Nivalan alueelta. Puh. 
0451382148.

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

Keskiviikkona avattiin Ki-

nevalla kesäkahvila, josta 

on saatavilla mm. tuoreita 

leivonnaisia, Reilun kaupan 

suklaata ja Sia-jäätelöitä. Yrit-

täjänä toimii Ilona Vuolteen-

aho. Kesäkahvila on avoinna 

puoliltapäivin ilta kahdek-

saan muina päivinä, mutta 

ei maanantaisin eikä tors-

taisin. Kahvila palvelee siis 

myös viikonloppuisin. Kesä-

kahvila on toiminnassa hei-

näkuun ajan.

Kinevalla on lisäksi näyt-

tely yrittäjän käsintekemistä 

laukuista. Erikoiset ja tyylik-

käät laukut ovat myös myy-

tävinä.

Kesäkahvila avautui Kinevalla

Luovuntie 10 sijaitsevan talon 

pihapuiden ja -pensaiden leh-

tiin on tullut erikoinen "pin-

noite". Lehtien pinnalle on il-

mestynyt kiiltävää ainetta, jo-

ka kosketettaessa tuntuu tah-

maiselta ja tarttuu käsiin. Si-

tä voisi kuvata vaikka lakaksi, 

joka ei ole vielä kuivunut. Ai-

netta on kasveissa molemmin 

puolin taloa. Sitä löytyi myös 

jäteastian kannesta, joka oli 

siirretty tien varteen tyhjen-

nystä odottamaan.

Havainto tuntemattomasta 

aineesta on tehty reilu viikko 

sitten. Kasvit näyttävät muu-

ten voivan hyvin, niiden leh-

det vaan kiiltelevät uudesta 

päällysteestä ja ovat tahmai-

sia. Tietääkö kukaan, mikä il-

miö voisi olla kyseessä?

Outo pinta pihapuilla?



Lassin lammilla kesätanssit

Ilkivaltaa kantatiellä

Pahoja loukkaantumisia 
lasinsiruihin uimapaikoilla

Kärsämäelle päin menevän kantatien varrella on tehty ilkeyttä viime viikonloppuna. Sar-

jankylälle menevän tien risteyksessä on kaadettu linja-autopysäkillä oleva odotuskatos 

ojaan kumolleen. Lisäksi vilkkaalla Kokkola-Kajaani -tiellä samoilla paikkeilla on kier-

retty autoilla ympyrää keskellä tietä kumit savuten.

Viime viikolla on Nivalassa 

sattunut ainakin kaksi pa-

haa loukkaantumista uima-

paikoilla.

Haapaperän montulla 

loukkasi jalkansa menestyvä 

14-vuotias nivalalainen mut-

ta kokkolalaisseuraa edusta-

va urheilijapoika. Hän astui 

uimamontulla rikottuun pul-

loon. Jalkaan tuli kaksi sent-

tiä syvä ja seitsemän senttiä 

pitkä haava.

- Onneksi paikalla oli ai-

kuisia auttamassa ja huolehti-

massa, että poika pääsi ambu-

lanssilla Oulaskankaalle hoi-

toon. Harmittaa kun lauan-

taina olisi ollut erittäin tär-

keät juoksukilpailut. Lääkä-

ri ei osannut sanoa, tuleeko 

jalka kokonaan entiselleen ja 

miten urheilu-uralle käy, äi-

ti mietti.

Toinen loukkaantuminen 

tapahtui Pidisjärven uima-

rannalla, missä samaten ka-

jaanilaispoika loukkasi pa-

hasti jalkansa lasinsirpalei-

siin.

- Nivalassa ei kovin paljon 

ole luonnonvesiä, mutta Haa-

paperän uimapaikka ja Pidis-

järven ranta ovat hyvin kau-

niita ja hyviä uimapaikkoja. 

On järkyttävää, että nekin 

pilataan särkemällä pulloja. 

Mistä tällainen välinpitämät-

tömyys kasvaa, pahoitteli eräs 

innokas uimaharrastaja.

Sotku ja rikotut pullot tu-

levat uimarannoille lähinnä 

nuorison yöllisen ajankäy-

tön seurauksena. Rikottujen 

pullojen lisäksi uimapaikoilla 

on myös korkkeja, tupakan-

tumppeja ja muuta roskaa. 

Haapaperän uimamontul-

la on jopa poltettu uimarei-

den käyttöön tuodut pöydät 

ja penkit.

Pidisjärven uimaranta on keidas aivan kaupungin keskustan tuntumassa. Kaupungin toi-

mesta paikalle on tuotu uutta hiekkaa ja pidetty rantaa kunnossa. On ikävää, että jotkut 

aiheuttavat käytöksellään siellä harmia muille sotkemalla ympäristöä.

Heiskan Laurin lammella pi-

detään kesätanssit ensi keski-

viikkona. Luonnonkauniilla 

paikalla, hyvin rakennetulla 

alueella on mukava nauttia 

Suomen suvesta. Tanssit al-

kavat päivällä kello yksi.

Heiskan Lauri on nähnyt 

paljon vaivaa alueen rakenta-

misessa kävijöille mieluisak-

si. Pari vuotta paikalla on ol-

lut lavakin, jolla on kyllä esi-

tetty ohjelmaa, mutta tansseja 

ei vielä ole ollut.

Nyt lava on hiottu tanssi-

kengille sopivaksi. Tilaisuu-

den organisoijina on nuo-

risoseuran väkeä ja muuta 

talkooporukkaa. Tanssimu-

siikista huolehtii Nivalan 

Pelimannit valolavalla rii-

hen edessä.

Paikalla voi viettää muu-

tenkin aikaa, uida, paistaa lät-

tyjä, maistella lammen lohta 

tai vaihtaa kuulumisia toisten 

kanssa.

Lassin lampi sijaitsee Sar-

jankylällä ja osoite on Sar-

jankyläntie 1100. Sarjanky-

lällä lähdetään Heiskanpe-

rälle päin, eli kaupoilta va-

semmalle ja siitä on matkaa 

viitisen kilometriä. Paikalle 

on opastus.

Lauri Heiska (oik.) ja Teuvo Mastola hioivat tanssilavan lautalattian liukkaaksi tulevan 

keskiviikon kesäisiä päivätansseja varten.

Nivalan Kesäteatteri ensi-iltaan

Sunnuntaina saa Katvalassa 

ensi-iltansa Nivalan Kesä-

teatterin esittämä näytelmä 

Suomen suvaitsevaisin kylä. 

Hauskan maalaisnäytelmän 

on kirjoittanut Tuija Pitkä-

nen ja sen on ohjannut San-

na Finnilä.

Koko perheen näytelmä seu-

raa Sipakan kylän tapahtu-

mia. Kylään sinne saapuu 

uusi baarinpitäjä, jonka sa-

laisuudet alkavat paljastua.

Jokilatvan opiston näytel-

mäpiirissä valmistetussa näy-

telmässä on mukana toista-

kymmentä näyttelijää, jou-

kossa piristävän monta uut-

ta nuorta lupausta.

Kirkkoherraa esittävä Jukka Kukkola läksyttää ruustinnaa (Maija Kumpula). Taustalla 

tilannetta seuraamassa "kaljaveikot" Asta Hämäläinen ja Keijo Somero sekä "baarinpitä-

jä" Arja Autio.


