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Sunnuntai  
19.7.2009

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

Maanantai: Nakkikastike, pe-

runat, jäävuori-tomaatti-ana-

nassalaatti, marjakiisseli.

Tiistai: Kalakeitto, juusto, 

ruispuolukkapuuro.

Keskiviikko: Italialainen jau-

helihalaatikko, kiinankaa-

li-mandariinisalaatti, vadel-

makiisseli.

Torstai: Kirjolohipihvit, pe-

runat, tillikastike, porkka-

na-ananasraaste, mustahe-

rukkakiiseli.

Perjantai: Kinkkukiusaus, kii-

nankaali-kurkku-tillisalaatti, 

vaniljavanukas.

Lauantai: Lindströminpih-

vit, perunat, kastike, kurpit-

sasalaatti, porkkana-ananas-

kiisseli.

Sunnuntai: Lihahöystö, pe-

runat, italiansalaatti, marja-

vaahto.

Herra, sinua minä huudan, 

sinä olet minun kallioni.

Älä ole vaiti, kun puhun si-

nulle!

Jos sinä et vastaa, olen kuo-

leman oma.

Kuule minun rukoukseni, 

kun huudan sinua avuksi ja 

kohotan käteni temppelisi 

pyhintä kohti.

Kiitetty olkoon Herra!

Hän on kuullut avunpyyn-

töni.

Herra on minun voimani ja 

kilpeni, häneen minä luo-

tan.

Minä sain avun, ja minun sy-

dämeni riemuitsee, minä lau-

lan ja ylistän Herraa.

Herra on kansansa voima, 

voideltunsa apu ja turva.

Pelasta kansasi ja siunaa omi-

asi, kaitse ja kanna heitä nyt 

ja aina. 

Ps. 28: 1-2, 6-9 

Sunnuntai: Sari, Saara, Sara, 

Salla, Salli. 

Maanantai: Marketta, Maarit, 

Reetta, Reeta, Maaret, Mar-

gareeta. 

Tiistai: Johanna, Hanna, Jen-

ni, Jenna, Jonna, Hannele, 

Hanne, Joanna. 

Keskiviikko: Leena, Matlee-

na, Leeni, Lenita. 

Torstai: Olga, Oili. 

Perjantai: Kristiina, Tiina, 

Kirsti, Kirsi, Krista, Kiia. 

Lauantai: Jaakko, Jaakob, Ji-

mi, Jaakoppi. 

21.-25.7. Täydenkuun Tanssit 

Pyhäjärvellä.

23.-25.7. Raahen rantajatsit.

Mitä on menestys? Menestys 

on sattumaa. 

Mark Twain

1. Miten suuressa osassa talo-

uksista on tallentava digiso-

vitin?

2. Missä maakunnassa on 

Valtimo?

3. Mikä on Manuel Zwlaya?

4. Mikä oli Ruisrockin pää-

esiintyjä?

5. Mitä lintua sanotaan Lai-

hialla kivikikkariksi?

Vastaukset sivulla 14

Ruokalista

Vauvauutisia

Työpaikat
Nivalassa

Kunnaneläinlääkäri, toimi-

tusjohtaja, sairaankuljettaja, 

arkkitehti, myyntiedustaja, 

materiaalinhoitaja, itsenäi-

nen konsultti.

Työvoima-
koulutus
Monialainen rekrytointikou-

lutus yhteishankintakoulu-

tuksena, metallialan valmen-

tava jakso - metallin perustie-

dot ja taidot, kone- ja metal-

lialan perustutkinto - koneis-

tus, koneistajan ammattitut-

kinto - cnc koneistus, kone- 

ja metallialan perustutkinto, 

levyseppä-hitsaaja, hitsaajan 

ammattitutkinto, hitsaajan 

pätevöitymiskoulutus, levy-

tekniikan ammattitutkinto, 

puusepänalan ammattitut-

kinto - puutuotteen valmis-

tus, puusepänalan ammatti-

tutkinto - CNC/CAD/CAM-

tekniikka, puualan perustut-

kinto, teollisuusrobotin oh-

jelmointi ja käyttötaito, tu-

lityökorttikoulutus, työtur-

vallisuuskorttikoulutus, yrit-

täjän ammattitutkinto.

Heli Haiju ja Petri Ylimäki 

saivat pojan Kokkolassa. Pie-

nokaisen pituus on 54,5 cm ja 

paino 3950 g.

Sanna Alpua ja Rami Hämä-

läinen saivat pojan Kokkolas-

sa 1.7. Pienokaisen pituus on 

49,5 cm ja paino 2950 g.

Satu ja Petri Heinonen saivat 

pojan Kokkolassa 10.7. Pie-

nokaisen pituus on 48,5 cm 

ja paino 2890 g.

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.

Pelastuskoira Reddie ja SPR:n Nivalan osaston varapuheenjohtaja Pasi Palosaari suo-

rittivat arvonnan uusiksi jäseneksi liittyneiden kesken. Ensiapupakkauksen voitto osui Pa-

nu Keräselle.

Padingin kansakoululaiset 1938-1939. Opettajina olivat Liisa ja Kustaa Muilu.

SPR Nivalan osastoon 
uusia jäseniä

SPR:n Nivalan osasto oli esil-

lä Kapinaviikolla torilla kah-

teenkin otteeseen  Pelastus-

koira Reddie jakoi ilmapal-

loja, osastolla oli tuotteita 

myynnissä ja jäsenhankinta-

kampanja meneillään.

Nivalan osastoon liittyikin 

peräti 13 uutta jäsentä. Hei-

dän kesken arvottiin ensiapu-

pakkaus, jonka voitti Panu 

Keränen. Osastoon liittyneet 

uudet jäsenet, jotka liittyes-

sään maksoivat paikanpäällä 

jäsenmaksun, saivat lahjak-

si SPR:n T-paidan tai bume-

rangi-avaimenperän sekä yh-

teistyökumppani S-Marketin 

lahjoittaman kahvipaketin. 

Myös myynnissä olleet 

tarvikkeet tekivät kauppan-

sa. Myynnissä oli mm. SPR:

n T-paitoja, ensiaputarvikkei-

ta, lasten pelejä ja kirjoja. 
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Kaunein kruunattiin 
Miss Niittykodiksi

Niittykodin väki vietti rivita-

lonsa sisäpihalla mieleenpai-

nuvaa kesäjuhlaa keskiviik-

kona. Suvantokodin kutsu-

vieraat olivat saapuneet juh-

listamaan tilaisuutta. Aurin-

ko hyväili juhlijoiden hipää, 

ja tuuli vilvoitti vieraita. Hen-

kilökunnan järjestämässä ke-

sätapahtumassa tunnelma oli 

koskettava.

- Juhla pidetään ensim-

mäistä kertaa ja tästä tehdään 

perinne. Joka vuosi tulem-

me valitsemaan Miss Niitty-

kodin, ja muuta ohjelmatar-

jontaa kehitämme asukkai-

den toiveiden mukaan. Tämä 

idea tuli alun perin asukkailta 

ja omaisilta. Nämä ovat meil-

le pieniä juttuja, mutta asuk-

kaille suuria, hoitaja Merja 

Koskela vakuutti.

Vapaa-aikaanaan hoita-

jat olivat harjoitelleet esittä-

mänsä kesäteatterikappaleen 

”Missikisat”.  He olivat rien-

täneet myös vapaapäivänään 

palvelemaan juhlijoita.

Tervetulomaljan jälkeen 

maailmankaikkeuden ma-

keimmat missit sipsuttelivat 

estraadille. Näytelmässä ”Ar-

mi Kuusela” oli jo etukäteen 

käynyt muikistelemassa huu-

liaan tuomareille ja luomas-

sa heihin vietteleviä katseita, 

pisteiden kalastelu mieles-

sään. Arvovaltainen tuoma-

risto; Terttu Vähäsarja, Esa 

Matti Yliniemi, Kaarlo Oh-

tamaa ja Kaarlo Rautaoja, ei 

kuitenkaan lentänyt lankaan. 

Ainoastaan lehdistön kanssa 

”teerenpeli” onnistui! 

Kaikki missikandidaatit 

olivat tälläytyneet namusen 

näteiksi ja keimailivat estot-

tomasti lirkutellessaan asioi-

taan tuomaristolle; 

- Kauneuteni salaisuus on 

tummeli.

- Pari pisaraa kamff erttia 

sokeripalalle saa minut kau-

nistumaan.

Missiehdokkaiden harras-

tusten kirjo tuntui olevan laa-

ja; suosittua oli renkien vo-

kottelu, yöjuoksu, trapetsikä-

vely, kuviokellunta ja kirkko-

venesoutu.

Tuomareiden päätöksen 

mukaan Miss Niittykodik-

si kruunattiin luomakun-

nan kauneimpiin kuuluva 

neito ”Virpi Miettinen” ja 

muut neljä ihanan viehättä-

vää kilpailijaa julistettiin pe-

rintöprinsessoiksi. Lehdistön 

ihannetytöksi valittiin häikäi-

sevän kaunis ”Armi Kuusela” 

ja yleisön ihannetyttö ”Pirk-

ko Mannola” oli kuin tauluun 

maalattu. Kyyneleet virtasivat 

valtoimenaan perintöprin-

sessoilta kun he halauksin 

ja suukotteluin onnittelivat 

Miss Niittykotia. 

- Olen niin onnellinen, 

huokaili puolestaan missiksi 

valittu ”Virpi Miettinen” kai-

nosti hymyillen.  

Kun silmänruokaa oli nau-

tittu riittävästi, siirryttiin her-

kuttelemaan grillimakkaroilla 

ja salaateilla. Musiikkiosuu-

den Nivalan Pelimannit aloit-

tivat Suvituulivalssin sävelin. 

Nuoruuden muistot tulvivat 

mieleen muusikoiden soit-

taessa ikivihreitä kappaleita. 

Monelle juhlavieraalle tämä 

oli kesän kohokohta ja siitä 

kaunis kiitos hoitajille!

Rooleissa: Armi Kuusela 

- Merja Koskela, Armi Aa-

vikko - Anu Aksila, Pirkko 

Mannola - Kati Ainassaari, 

Virpi Miettinen - Tanja Ikä-

läinen, Anne Pohtamo - Ir-

meli Kauppi. Ohjelman juon-

si Kaisa Mäkelä.

Erkki Heikinaho

Niittykodin väki viihtyi ke-

säjuhlassa.

Missimittelössä luonnonkauneuteen ei luotettu vaan ehostukseen satsattiin rajusti. Kuvassa kaunottaret Anne Pohtamo 

(Irmeli Kauppi), Virpi Miettinen (Tanja Ikäläinen), Pirkko Mannola (Kati Ainassaari), Armi Aavikko (Anu Aksila) 

ja Armi Kuusela (Merja Koskela).

Kruunupäinen kaunotar on 

tämän vuoden Miss Niitty-

koti ”Virpi Miettinen”.

Armi Aavikko (Anu 

Aksila) juhlapukukierrok-

sella. Mikrofonissa kisojen 

juontaja Kaisa Mäkelä.

Kisaohjelman kruunasi Ni-

valan Pelimannit ikivihreil-

lä kappaleillaan.
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Nivalan
Seurakunta

Yhteystiedot

Seurakunnan kotisivujen 

osoite: www.nivalansrk.fi 

Kirkkoherranvirasto p. (08) 

440 025.

Jumalanpalvelukset

Su 19.7. 7. sunnuntai hel-

luntaista,  sanajumalanpal-

velus kirkossa  E Suuronen,  

Rautio. Jumalanpalveluksen 

jälkeen kirkkokahvit seura-

kuntakodissa.

Seurakunnan viikko

La 18.7. klo 9-13 Uusherä-

yksen lähetysmyyjäiset seu-

rakunnan kirpputorilla, Kal-

liontie 5. Tarjolla leivonnaisia 

ym. ruokatavaraa sekä käsi-

töitä ja arvontaa. Klo 18 eh-

tookellot ja kesäisiä säveliä 

trumpetilla kirkon tapulista. 

Klo 19.30 seurat Nivalan ry:

llä (P Mehtälä).

Su 19.7. klo 18 seurat Niva-

lan ry:llä (T Puronhaara, H 

Ohtamaa).

To 23.7. klo 18 lähetystyön 

iltakahvit seurakuntakodis-

sa, vierailijoina Typön perhe 

Etu-Aasiasta.

Lähetystyö

Lähetyksen kirpputori Kant-

torilassa on avoinna ke ja la 

klo 9-13.

 

Rovastikunnallinen toimin-

ta: Kala- ja Pyhäjokialueen 

seurakuntien perheasiain 

neuvottelukeskus, Rauta-

tienkatu 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

Etsitään yhdessä - Uushe-

räyksen kesäseurat Haapa-

vedellä 24.-26.7.2009. Ohjel-

maa kaikenikäisille, majoi-

tusvaraukset Timo  Ruuska 

p. 044 089 2970.

La 29.8. Nivalan ja Haapave-

den seurakuntien yhteinen 

retki Oulun hiippakunnan 

lähetysjuhlille Kempeleeseen. 

Hinta 15€ (sis.matkat). Tar-

kempi aikataulu ilmoitetaan 

myöhemmin. Lisät. ja ilm. 

lähetyssihteeri Katjalle 20.8. 

menn.p.044-3628549 ti, ke, 

to klo 9-12.

Muut

17-19.7. Rauhan Sanan Su-

vijuhlat Ylivieskassa,  juhla-

paikkana Jokirannan koulu-

keskus. Lisätietoja www.lyrs.

fi /suvijuhlat

”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.

Kuollut

Tyyni  Anna Marjakangas  89 v.

Aune  Eliina  Laakkonen  79 

v.

Kastettu 

Jami Johannes Kämäräinen, 

Konsta Leevi Sefanias Kor-

kiakoski, Leevi Elmeri Jet-

sonen, Milja Eveliina Sailas, 

Veena-Elina  Fredriika Pelto-

la, Arttu Sakari Junttila, Samu 

Vilho Johannes Linna

Avioliittoon 
kuulutettu
Aapo Samuel Isoaho ja Marjo 

Tarleena Palola

Miikka Allan Prittinen ja 

Minna Susanna Heiska

Juhana Andreas Loueniva ja 

Minna Elina Halmetoja

Esa Tapani Syrjälä ja Johanna 

Eliisa Leppimaa

Rakas Eero-isä!

Nyt on tullut aika kiitok-

sen ja jäähyväisten.

Sait elää värikkään ja an-

toisan elämän. Edes viimei-

set ”taistelut” ärhäkkään vat-

sasyöpäsi kanssa eivät saa-

neet Sinua lannistumaan tai 

katkeroitumaan. Luotit aina, 

että mitään ei sittenkään ta-

pahdu Jumalan sallimatta ja 

tietämättä. 

Kaikki läheiset ja ystävät 

olivat Sinulle tärkeitä. Äidis-

tä olit saanut itsellesi juuri so-

pivan puolison – ensi vuon-

na teille olisi tullut täyteen 50 

yhteistä ikimuistoista vuotta. 

Saitte aikoinaan olla äidin 

kanssa vajaan vuoden maa-

pallon toisella puolella, Bo-

liviassa. Luulenpa, että tuo 

vuosi vei teitä äidin kanssa 

lähemmäksi toisianne ja Ju-

malaa – ja pala sydäntänne 

taisi jäädä samalla myös Bo-

liviaan.

Kiitos, isä, onnellisesta 

ja turvallisesta kodista, lap-

suudesta sekä nuoruudesta. 

Saimme Reijo-veljeni kanssa 

levollisin mielin levittää omat 

siipemme ja lähteä lentoon 

kotipesästämme, sillä tiesim-

me, että Sinä ja äiti muistaisit-

te meitä aina esirukouksin. 

Lapsenlapsesi Miia, Ruut 

ja Joel olivat aina erityisase-

massa sydämessäsi. Halusit ja 

toivoit heidän parastaan – ja 

olit kiitollinen heistä!

Yksi elämäsi mieleenpai-

nuvimmista vuosistasi oli 

varmaan se, kun Kaija-sisko-

si sairastui yli 10 vuotta sit-

ten yllättäin leukemiaan. Sait 

luovuttaa siskollesi luuydin-

täsi – ja olit onnellinen, että 

sait olla näin auttamassa hän-

tä. Ja nyt erityisesti viimeisen 

sairausvuotesi aikana Kaija-

siskosi sai vuorostaan olla Si-

nulle suurenmoisena tukena 

ja rohkaisijana. 

Iloitsit myös hyvistä naa-

pureista ja ystävistä. Tiesim-

me, että monet muistivat Si-

nua rukouksin. Ja uskomme, 

että nuo esirukoukset auttoi-

vat ja kantoivat, sillä Sinulla 

oli sairaudestasi huolimatta 

ihmeellinen sisäinen lepo ja 

rauha. 

Sait elämäsi aikana olla 

mukana monenlaisissa työ-

hommissa, mutta silti toi-

mittajan veri virtasi suonis-

sasi aina loppuun asti. Ran-

koista stytostaattihoidoista 

huolimatta jaksoit vielä na-

putella kenties elämäsi sy-

vällisimmät ja koskettavim-

mat lehtijuttusi. 

Sinä arvostit aitoutta ja re-

hellisyyttä. Halusit myös olla 

kaatamassa ja poistamassa ih-

misten tekemiä turhia muu-

reja sekä raja-aitoja eri kris-

tillisten seurakuntien välillä – 

halusit rakkautta yli rajojen!

Monesti kuulimme Sinun 

toteavan, että meitä ei pelasta 

talot eikä tavarat, ei omat hy-

vät tekomme eikä ihmiskäsin 

tehdyt rakennelmat. Tärkein-

tä Sinulle oli usko Jeesukseen 

Kristukseen henkilökohtaise-

na pelastajana – ja tuota maa-

ilman tärkeintä viestiä halusit 

viedä eteenpäin elämäsi lop-

puun asti. 

Voi, isä, kuinka paljon 

lämpöisiä , mukavia ja haus-

kojakin muistoja sydämessä-

ni on yhteisistä vuosistamme! 

Nyt ne ovat kultaakin arvok-

kaampia aarteita, joita kan-

nan aina mukanani. 

Erityisen kiitollinen olen 

siitä, että sain mahdollisuu-

den olla omaishoitajanasi nel-

jä viimeistä kuukautta. Kiitit 

minua monesti siitä, että jäin 

omaishoitajaksi – ja samalla 

totesit myös, että jokaisella 

vastaavassa elämäntilantees-

sa olevalla pitäisi olla aina 

oma hoitaja. Iloitsit myös ai-

dosti, että minulla oli sellaiset 

työkaverit ja työnantaja, että 

pystyin jäämään omaishoi-

tajaksi.

Viimeiset kuukaudet vie-

relläsi olivat luonnollisesti 

sairauden sävyttäminä ras-

kasta aikaa – mutta samalla 

myös äärettömän rikasta ja 

täyttä elämää! Sain opetella 

vierelläsi aitoa läsnäoloa. Elä-

män ja kuoleman rajalla kun 

vain oikeasti tärkeillä asioil-

la on enää merkitystä. Yhtäk-

kiä pesemättömillä ikkunoil-

la, siivoamattomilla kaapeilla, 

kitkemättömillä kukkapen-

keillä ja monilla muilla teke-

mättömillä töillä ei ollutkaan 

enää kovin suurta merkitys-

tä. Tärkeintä oli sittenkin ai-

to läsnäolo – se, että sain olla 

äidin ja Veikon kanssa vierel-

läsi, kun Sinua ”riisuttiin” ja 

valmisteltiin siirtymään rajan 

toiselle puolelle. 

Nyt sydämessäni elää ikui-

sesti muisto isästä, jolla oli ai-

na ”alttiuden kengät” jalois-

saan. Olit aina valmis autta-

maan. Olit täynnä elämän-

iloa, energiaa, luovuutta ja 

rohkeutta kohdata elämän-

haasteet Jumalaan turvaten 

ja luottaen. Olit valmis tais-

telemaan loppuun asti. 

Kotipolkusi kivilampi-

neen on nyt vaihtunut ikiko-

tiin kirkkaaseen. Ikävä on sa-

noinkuvaamaton – mutta sa-

malla tiedämme, että nyt Si-

nun on hyvä olla. Jälleennä-

kemisen toivo meitä nyt loh-

duttaa, luona Herran kerran 

tavataan. 

Kiitos, isä, esimerkistäsi, 

jonka annoit meille omalla 

elämälläsi – olit ja olet edel-

leen meille äärettömän tärkeä 

ja rakas!

Tyttäresi Merja

Muistokirjoitus

Isäni Eero Kettunen pääsi 

taivaan kotiin 3.7.2009 Ni-

valassa.

Repoloiden hautakivi Hietaniemen hautausmaalla Helsin-

gissä on nyt hyvässä kunnossa. Nivalassa aikoinaan kirk-

koherrana olleen Sakari Repolan nimi on kullattu uudel-

leen. Repola toimi Nivalassa ollessaan myös 20 vuotta Seu-

ratupayhdistyksen puheenjohtajana. Rahaa kultaukseen 

kerättiin Nivalasta heränneiden toimesta, kun seurojen lo-

puttua seuraväki osallistui kultauskuluihin. Puuhamiehe-

nä oli mm. Eino Kallio.



Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Eija Hautakoski 50 vuotta

Pirtsakka 
perhepäivä-
hoitaja

Pihlajaperällä matkaavan 

katseen vangitsee eräs satu-

maisen kaunis pihapiiri, jos-

sa kukkamereen limittyvät 

upeat piharakennukset ja 

hyvin varusteltu lasten leik-

kipuisto. Talossa asuu on-

nea säteilevä pariskunta Eija 

Hautakoski ja Tarmo Pääk-

kö. Lähestyviä 50-vuotispäi-

viään valmisteleva nuorekas 

perhepäivähoitaja kumartuu 

teinityttömäisellä notkeudel-

la nostamaan uunista tuoreet 

pullat kahvipöytään. Samal-

la iloinen nauru helähtää vä-

rittämään keskustelua hänen 

varhaisvuosiltaan.

- Lapsuuskotini oli maa-

laistalo Sievin Jyringissä. 

Lehmät, lampaat, possut, he-

vonen, kissa ja koira kuului-

vat lapsuuteeni. Seitsemän si-

sarukseni kanssa osallistuim-

me, kukin kykyjemme mu-

kaan, maalaistalon töihin. 

Navettatyöt, heinän seiväs-

tys, haravointi, lehtikerppu-

jen teko ja viljan korjaaminen 

sirpillä sekä heinien ja puiden 

ajo isän kanssa ovat lapsuute-

ni mukavia muistoja.

Hautakoskelle 
lapset ovat aina 
olleet sydämen 
asia
- Minulle lapset ovat olleet 

aina tärkeitä, ja ennen omia 

lapsia hoivasin sisarusteni 

lapsia. Haaveilin nuorena las-

tenhoitoalasta ja sitä silmäl-

läpitäen kävin Oulun talous-

koulun. Sitten solmin aviolii-

ton ja kun lapsia tuli niin kou-

lutushaaveet jäivät. Olimme 

sitten Jokikylällä lypsykarja-

tilalla viljelijänä 25-vuotta. 

Perheeseen syntyi vuosi-

en saatossa kuusi lasta; Mik-

ko, Petri, Katja, kaksostytöt 

Sonja ja Tanja sekä iltatähte-

nä Jenni. Nykyään Eila on ne-

linkertainen mummi ja kun 

mukaan tulevat vielä Tarmon 

kahden lapsen lapset niin 

tuvassa saattaa pyörähdellä 

kahdeksan lastenlasta.

- Tytöt ovat kouluttau-

tuneet sosiaalialalle ja pojat 

ovat ammattikoulutettuja ra-

kennusmiehiä. Nuorimmai-

nen Jenni käy vielä ala-astetta 

Ahteella, Hautakoski listaa.

Elämän pyörteissä pari-

suhde päättyi ja Eija muut-

ti Nivalaan aloittaen samalla 

perhepäivähoitajan opinnot.

Rakkaus liekehtii

Katseet, eleet ja keskinäinen 

sanallinen viestintä kertoo 

sen, että elämänkumppanei-

den välille on syntynyt vahva 

tunneside.

- Rakkaus sai minut jää-

mään Nivalaan lopullisesti 

kun muutin Pihlajaperälle ja 

aloitin täällä perhepäivähoi-

tajan työt neljä vuotta sitten. 

Rakkaus tuli äkkiä, mutta 

minkäs sille teki! Nyt jo tun-

nen juurtuneeni tänne kun 

olen saanut Tarmon kanssa 

laittaa kodin mieleisekseni, 

Eija Hautakoski säteilee.

Lämminhenkinen hellitte-

ly kuuluu arkeen ja yhteiseen 

tekemiseen.

- Silloin kun kemiat synk-

kaa ja tuntee toisen niin isoja 

riitoja ei tule. Jos Eijan kanssa 

ei pärjää niin sitten ei pärjää 

kenenkään kanssa. Eijan nä-

tissä päässä on ideoita ja sen 

kuulee, milloin sillä välähtää. 

Kun minä olen jossain ton-

tilla, niin silloin kuuluu, et-

tä ”Kultsi” ja silloin ruvetaan 

taas jotain tekemään. Silloin 

vähintään joku väkkärä pi-

tää suunnitella, Pääkkö hy-

myilee.

Kun parisuhde on kunnos-

sa ja turvallinen niin lämpöä 

voi jakaa muillekin. 

- Perhepäivähoidossa 

kaikkien perheenjäsenten pi-

tää tykätä hoitolapsista, ja sil-

loin heistä tulee yhtä tärkei-

tä kuin omatkin lapset ovat, 

Hautakoski tietää. 

Huvipuisto

Lapsiystävällisyys näkyy pi-

harakentamisessakin. Leik-

kipuistossa on valtavasti eri-

laisia virikkeitä antavia ja 

leikkeihin soveltuvia laittei-

ta ja välineitä. Leikkimökit, 

kiikut, kiipeilytelineet, liu-

kumäki, grilli, sauna, uima-

allas, autot, leikkihevoset ja 

paljon muuta. Lisäksi  lapsil-

la on käytössä mielikuvitus-

ta ruokkiva Röllimetsä. Se 

on täynnä peikkoja, laavu-

ja, leikkikojuja ja muuta ih-

meellistä. 

- Olemme panostaneet 

turvallisuuteen ja viihtyvyy-

teen perhepäivähoidossa. 

Tontilla on kaikkialla aidat 

ympärillä, ja erikseen vielä 

leikkipaikoissa. Niin sisällä 

kuin ulkonakin kaikki on yri-

tetty tehdä mahdollisimman 

turvalliseksi. Leikkipaikkoja 

on rakennettu vuosikausia 

ja niihin lisätään laitteita si-

tä mukaa kun saamme uusia 

ideoita, Pääkkö sanoo.  

Viimeisin viihtyvyyttä li-

säävistä projekteista on ollut 

pienen kalliopuron rakenta-

minen.

- ”Loron” rakensimme kun 

tontilta löytyi kalliota. Siinä 

virtaavassa vedessä västäräkit 

käyvät uimassa ja sen kivil-

lä sitten kuivattelevat höyhe-

niään. Lapsetkin mielellään 

seurailevat niiden touhuja, 

Hautakoski kertoo.

Luontoihmiset tykkää-

vät harrastaa kodinhoitoa ja 

luonnonläheisiä asioita.

- Temperamenttinen Eija 

osaa kaikkea ja hän on hy-

vä leipoja, niinpä hän viekin 

usein lämpimäisiä anopilleen 

ja muille sukulaisille.  Hän 

liikkuu paljon ja käy päivit-

täin kävelylenkeillä. Minä 

harrastan hirvenmetsästystä 

hirvikoirani kanssa. Kesälo-

masuunnitelmissa meillä on 

tarkoitus käydä asuntovau-

nulla Ahvenanmaalla, Pääk-

kö valottaa.

- Kuinka nopeasti aika vie-

riikään! Nyt tuntuu siltä, että 

aivan äskenhän sitä oltiin ha-

ravoimassa heinäpellon pyör-

tänöitä. Niin maailma muut-

tuu ja me siinä mukana, Hau-

takoski miettii. 

Näin Pihlajaperällä ele-

tään; Aurinko paistaa, ro-

mantiikka kukkii ja Amor 

hymyilee jossain taustalla!

Erkki Heikinaho

Eija Hautakoski on järjestänyt päivähoitolapsille virikerik-

kaan leikkiympäristön.

Eija Hautakoski ja Tarmo Pääkkö viihtyvät Pihlajaperällä.

Eija Hautakosken suunnittelema hämyisä Röllimetsä on 

jännittävä leikkipaikka lapsille.

Eija Hautakosken ja Tarmo Pääkön toteuttama lasten 

leikkipuisto on vertaansa vailla.
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Kuminankukka ja Marimek-

ko lautasliina – muistot vii-

mekesäisestä vierailustamme 

kotikonnuille. Keskiyön au-

ringon juova siilon kyljessä, 

kuovit peltolakeuksilla, hara-

kat ja käen kukunta Pyssyho-

villa – ne ovat elävästi Niva-

laa viidenkymmenen pitkän 

vuoden poissaolon jälkeen.

Viime Juhannuksena 

olimme käymässä kotona. 

Selailen vaimoni Carolin pi-

tämiä muistiinpanoja ja vie-

raskirjamme lukuisia nimiä 

ja tervehdyksiä. Vaimolle-

ni ja itselleni tämä kotiin-

paluumme oli pyhiinvaellus 

uuteen maahan. Enhän ollut 

Suomessa käynyt sitten kuin 

muutimme Kanadaan vuon-

na 1958 ja vaimoni on täällä 

syntynyt eikä koskaan Suo-

messa käynyt. Saimme hou-

kuteltua matkakavereiksem-

me siskoni Anne ja nuorem-

man veljeni Raimon ja hänen 

vaimonsa Ann-Marien. He 

kaikki olivat monien Suomi-

reissujen veteraaneja ja myös 

äitini ja isäni, Martta ja Väi-

nö Viitala, olivat  käyneet use-

amman kerran.

Sää ennusteli epävakais-

ta. Se tuli meille eduksi, sil-

lä Nivalan maanviljelijöille 

jäi aikaa meille. Kahden vii-

kon aikana saimme tavata yli 

kaksi sataa sukulaista. Jo Pa-

lolan, Pajukoskien ja Vähä-

söyrinkiläisten sukukirjoja 

selaillessa näen, että tuhan-

sia jäi tapaamatta. Se tietysti 

tietää uutta reissua juurilleni. 

Juureni muuten ovat Kuusis-

tossa Viitaperällä, jossa koti-

mökkimme vieläkin seisoo. 

Oiva-setäni oli sen viimei-

nen omistaja ja siellä käy-

dessämme saimme tietää, 

että tila oli vieläkin suvus-

samme. Kuusisto ei silti ollut 

syntymäkotini sillä äitini ker-

toi miten olin sodan jälkeen 

syntynyt oikein presidentin 

palatsissa. Presidentti Kyösti 

Kallion koti oli siis ollut syn-

nytyslaitoksena. Se edellytti, 

että kävimme Kaisa ja Kyös-

ti Kallion haudalla ja otin vi-

deolle Nivalan kirkon sanka-

rihautausmaalle haudattujen 

sotilaiden nimet. Täkäläisen 

Sudburyn Suomalaisen Ase-

veliyhdistyksen puheenjoh-

tajana pidin sitä velvolli-

suutenani. Kävimme myös 

tapaamassa sukulaisiamme 

kolmella eri hautausmaalla. 

Halusin myös heidät tava-

ta viidenkymmenen vuoden 

poissaolon jälkeen. 

Hotellimme oli varattu Sil-

pa ja Asko Häkkilältä. Sieltä 

saimme päivittäin tehdä su-

kulaistapaamisia, ostos ja tu-

ristimatkoja lähelle ja kauas. 

Tutuksi tulivat Halpa Halli, 

Sikabaari, Kulta Kenkä, Yli-

vieskan Kärkkäiset, Hagg-

mannit ja Nivala-lehti. 

Jo heti Ylivieskan asemal-

la tunsimme tulleemme ko-

tiin. vastassa olivat serkku-

ni Arja Törmänen ja Silpa ja 

Asko. Arja oli säilyttänyt yli 

neljäkymmentä vuotta sitten 

kirjoittamani kirjeen hänelle. 

Vierailimme vanhainkodissa, 

jossa tapasimme tätini mie-

hen Feeliks Pehkosen ja Sil-

pan äidin. Silpa esitteli työ-

maataan vanhusten parissa. 

Se oli kovin tuttua, sillä vai-

moni on täkäläisessä van-

hainkodissa työssä ja minä 

sen hallituksessa.

Alkoi tulla soittoja. “Joo, 

täällä ne on.” Silpa lauloi pu-

helimeen. Silpasta tuli mat-

kanjohtajamme ja usein vie-

railimme kolmessa ja neljäs-

säkin perheessä yhdessä päi-

vässä. Vieraanvaraisuus par-

haimmillaan.  Jotenkin ih-

meessä jäi aikaa käydä Lok-

kilinnassa serkkuni Marja-

Liisan ja Aimo Aksilan jär-

jestämällä lounaalla. Saimme 

tavata sukulaisiamme Ruot-

sista ja Ranskasta. Kastelim-

me lännen jalkamme Pohjan-

mereen. Kannus ja Himanka, 

Kalajoki ja Ylivieska, samana 

päivänä.  Rauhalassa tapasim-

me tätini Katrin Kuhmosta ja 

serkkuni Eini Korkiakosken 

ja hänen perheensä Siuros-

ta. Rauhalassa asui isoisäni 

Leander Ainasoja kun hänet 

viimeksi hyvästelimme. Vie-

railimme Viitaloilla, Yli-Ko-

tilassa, Vähäsöyringeillä, Uu-

sitalolla, Marjamaalla, Paju-

koskella. Heiskan sukujuhlat 

Pyssyhoville olivat järjestä-

neet Silpa Tenhunen ja Eeva 

Koutonen. Vieraskirjaamme 

tuli kymmenen sivua nimiä 

ja osoitteita. Saimme nauttia 

Nivalan ja Pidisjärven Leijo-

nien kahveista ja vieraanva-

raisuudesta Nuorisoseuralla 

tansseissa myöhemmin. Toin 

heille Sudburyn Suomi Lions 

Clubin tervehdyksen. 

Silpa ja Asko olivat kuul-

leet, että olemme musiikin 

ystäviä ja olivat järjestäneet 

meille pihakonsertin Pirkko 

Junttilan ja Tapani Laakko-

sen voimin. Saimme nauttia 

musiikista myös Heiskan su-

kujuhlissa ja Haapaveden fes-

tareilla, jossa tapasimme Ha-

logeeni-yhtyeen kansanpeli-

mannit joita veljeni Raimo 

koitti houkutella kaupunkin-

sa Sault Ste Mariessa pidet-

täviin Kanadan ja Amerikka-

laisten siirtolaisten Suurjuh-

liin vuonna 2010. Nuoriso-

seuralla saimme pyörähdellä 

Raimo Löfi n orkesterin tah-

tiin ja sateiset Juhannustans-

sit Haapajärvellä. Ammoim-

me vanhaa hyvää aikaa. 

Suurin pettymyksemme 

koko matkaltamme liittyy 

juuri musiikkiin. Jo Helsin-

kiin saapuessamme saimme 

vältellä Bon Jovin ihailijoi-

ta ja taas lähtiessämme siel-

lä oli tuhansia Bruce Spring-

steenin faneja. (Olikohan 

tuo sana suomea.) Emme ol-

leet tulleet Suomeen viiden-

kymmenen vuoden jälkeen 

törmäämään lännen kult-

tuuriin. Vihdoin kauppato-

rilla kuulin hanurinsoittoa. 

Olimme sittenkin Suomes-

sa. Siellä Veikko Pyyhtiä ve-

teli Elämää Juoksuhaudoissa. 

Olisin halunnut ostaa kaikki 

hänen CD:nsä. 

Paluulentomme kahdek-

san tuntia ja 6600 kilometriä 

tuntuivat yhtäkkiä paljon ly-

hyeymmiltä. Tiesimme, että 

sukulaisemme ja heidän läm-

min vieraanvaraisuutensa oli-

vat vain matkan päässä. Par-

haana muistona tulen näke-

mään Askon yllättyneet kas-

vot kun Paavo Pajukoski selit-

ti miten Häkkilät ovat Viita-

loille sukua. Toivotin Askon 

tervetulleeksi sukulaiseksi.

Lainaan tähän Silpan vie-

raskirjaamme laittamasta 

viestistä paluumatkallem-

me.

“Ystävyys on kallein aarre,

se ei sammu milloinkaan.

Toivon, että mekin saamme

pitää se myös ainiaan.”

Suljen päiväkirjan. Kuminan-

kukan ja lautasliinan laitan 

hellästi paikoilleen.

Reijo Viitala

Metsäkyyhkynen on miel-

tynyt asustelemaan Väinö ja 

Jarmo Raudaskosken piha-

piirissä.

Kun Väinö kerran aamu-

yöllä unettomana katseli ik-

kunasta ulospäin, lintu tom-

masi ikkunaan vasten hänen 

kasvojaan.

Pesänsä se teki muutaman 

metrin korkuiseen, tiheään 

kuuseen vilkasliikenteisen pi-

hatien varteen. Emo pyöräytti 

sinne kaksi munaa ja hautoi 

poikaset, jotka ovat jo kesä-

kuulla lähteneet pesästä.

Uroskyyhkynen on liho-

nut pulskaksi, sillä pihalla 

on ollut kauranjyviä jatku-

vasti saatavilla. Se on niin ke-

sy, että päästää ihmisen parin 

kolmen metrin päähän. Sen 

huhuilu kuuluu voimakkaana 

milloin mistäkin pihapuusta. 

Kuvassa se istuu Terijoen sa-

lavan oksalla.

Kuminankukka ja lautasliina

Silpa Häkkilä, Feeliks Pehkonen ja serkkuni Arja Törmä-

nen.

Kirjekyyhkykö!

Mainio esimerkki kielen sa-

naston kehityksestä on sana 

kapina.

Jo muutamat vuosisatai-

sen perinnön sisältämät esi-

merkit valaisevat sanan his-

toriaa.

1. Se esiintyy jo vuoden 

1642 suomenkielisessä Raa-

matussa, mutta ei tietysti ole 

vielä merkitykseltään valtio-

oikeudellinen. "Wihainen ih-

minen saattaa capinan, ja ju-

malatoin sytyttää secanuxen 

hywäingin ystäwäin wälille."

2. Agricolalta voimme ta-

vata kapisevan lehden: "Nin 

ette yxi capisepa Lechti, pite 

heijet carckottaman."

3. Lainaus Kantelettaresta: 

"Kuului kenkien kupina, kan-

tokenkien kapina: tytöt kirk-

kohon tulevat" jne.

4. Perhosta Keski-Pohjan-

maalta on lainaus: "Isännäj ja 

emännäv välill oli kovaa ka-

pinaa. Tässä taitaa jo kuulua 

riitelemistä ja ilmaus lähenee 

selvästi nykyisen yleiskielen 

merkitystä.

5. Apostolien tekojen 

suomennoksessa on kapina 

esiintynyt Agricolasta lähtien 

seuraavanlaisissa yhteyksissä: 

Tessalonikassa epäuskoiset 

juutalaiset "nostit kapinan", 

nyk. nostattivat mellakan 

(metelin). Näin siis kapina = 

riidan ja tappelun meteli.

6. Tästä on enää lyhyt mat-

ka valtiolliseen kapinaan: riit-

ti kun mellakointia ryhdyttiin 

kutsumaan kapinaksi silloin-

kin, kun sen kärki on kohdis-

tunut esivaltaan.

Lähde: Martti Rapola 

1953.

Aino Åman

Kapinaviikon mentyä
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Mainio esimerkki kielen sa-

naston kehityksestä on sana 

kapina.

Jo muutamat vuosisatai-

sen perinnön sisältämät esi-

merkit valaisevat sanan his-

toriaa.

1. Se esiintyy jo vuoden 

1642 suomenkielisessä Raa-

matussa, mutta ei tietysti ole 

vielä merkitykseltään valtio-

oikeudellinen. "Wihainen ih-

minen saattaa capinan, ja ju-

malatoin sytyttää secanuxen 

hywäingin ystäwäin wälille."

2. Agricolalta voimme ta-

vata kapisevan lehden: "Nin 

ette yxi capisepa Lechti, pite 

heijet carckottaman."

3. Lainaus Kantelettaresta: 

"Kuului kenkien kupina, kan-

tokenkien kapina: tytöt kirk-

kohon tulevat" jne.

4. Perhosta Keski-Pohjan-

maalta on lainaus: "Isännäj ja 

emännäv välill oli kovaa ka-

pinaa. Tässä taitaa jo kuulua 

riitelemistä ja ilmaus lähenee 

selvästi nykyisen yleiskielen 

merkitystä.

5. Apostolien tekojen 

suomennoksessa on kapina 

esiintynyt Agricolasta lähtien 

seuraavanlaisissa yhteyksissä: 

Tessalonikassa epäuskoiset 

juutalaiset "nostit kapinan", 

nyk. nostattivat mellakan 

(metelin). Näin siis kapina = 

riidan ja tappelun meteli.

6. Tästä on enää lyhyt mat-

ka valtiolliseen kapinaan: riit-

ti kun mellakointia ryhdyttiin 

kutsumaan kapinaksi silloin-

kin, kun sen kärki on kohdis-

tunut esivaltaan.

Lähde: Martti Rapola 

1953.

Aino Åman

Soitin vajaa 2 viikkoa sitten 

Destian (entinen Valtion tie-

laitos) Oulun toimistoon Au-

tioranta-Järvikylä maantien 

huonosta kunnosta, jossa 

Koskenperällä on iso kohou-

ma ajoradalla. Samoin Lassi-

lan sillan molemmin puolin 

on täynnä koloja ja ajokaistat 

lähes ajokelvottomia ja olleet 

kauan huonossa kunnossa.

Oulun Destiasta yhdisti-

vät puhelun Nivalan alueen 

teiden kunnosta vastaavalle 

Ylivieskassa olevalle tiemes-

tarille. Hän otti asian vaka-

vasti ja ilmoitti, että Lassi-

lan sillan alueet ovat Haapa-

järven alueella, joiden teiden 

kunnosta vastaa Pyhäjärvel-

lä oleva valvontayksikkö. Hän 

lupasi esittää asian siltä osin 

sinne.

Muutaman päivän kulut-

tua Lassilan sillan alueella 

työt aloitettiin, tien pinta ta-

soitettiin koko leveydellä ja 

tielle vedettiin hyvä pinta n. 

1.3 km. matkalle. 

Kyläläiset saivat hyvän 

tien, samoin nivalaiset ja ei 

maksa euroakaan. Ainoa joka 

on maksaja on toimen alulle 

panija allekirjoittanut lisä pu-

helinmaksun muodossa.

Toivottavasti Nivalan päät-

täjät saavat ilmaiseksi ydin-

keskustan kadut kuntoon ja 

kulkukelpoisiksi ennen kuin 

yrittäjät lopettaa liiketoimin-

nan kokonaan, nyt noin 30 % 

jo liikkeitä autioina. Ja kun 

valtio on saneeraajana tasa-

painottamassa taloutta, ka-

tujen korjaus saa aikaan yri-

tystoiminnan vilkastumisena 

enemmän verotuloja (valtion 

pitää maksaa keskustan tei-

den kunnostaminen) kos-

ka kunnalla ei ole rahaa tai 

halua.

Arvo Korkiakoski
Nivala

Puolueet ovat aina tarvinneet 

vaalityöhönsä rahaa, konstit 

ovat vain muuttuneet. Sotien 

jälkeen ei henkilömainonta 

ollut suurta, lähinnä puhuja-

matkoja. Vaaleissa olivat ns. 

pitkät listat, mikä olisi hyvä 

tänä päivänäkin, mikä on vie-

lä käytännössä monissa mais-

sa mm. Ruotsissa. Jos näin 

vielä olisi, ei tällaista vaalira-

hoitussotkua olisi tullut.

Jos ehdokkaalla on paljon 

rahaa käytettävissä, läpime-

no on lähes varmaa. Nyt pii-

loudutaan voimassa olevien 

lakien taakse ja liikemiehet 

rahoittavat määrättyjä eh-

dokkaita. Ei kai kukaan ole 

niin tyhmä, että he tekevät 

sen hyvää hyvyyttään. He ai-

van varmasti odottavat vas-

tapalveluja, esimerkiksi kaa-

voitusasiat.

Pitkissä listoissa on mo-

nia hyviä puolia. Mm. kokoo-

muksen Harri Holkeri on pit-

kien listojen kannalla. Hämä-

rämiesten osuus pienenisi.

Sotien jälkeen vaaran vuo-

sina puolueet saivat rahaa ul-

komailta. Kommunistit NL:

sta, sen kyllä ymmärtää. Kes-

kusta silloinen Maalaisliitto 

sai rahaa NL:sta, jopa kerjäsi 

sitä ja sai helposti. Tässä yk-

si dokumentti, joka on fak-

taa. Päiväys 22.1.1962 Maa-

laisliiton johtoryhmän jäsen 

(Korsimo) on pyytänyt välit-

tää tiedot Toveri Hrutseville, 

että Maalaisliitto saisi vielä 

lisäavustusta maksaakseen 9 

milj. velan, joka tuli Kekko-

sen vaalikampanjan aikana. 

Tähän pyyntöön on Hrutsev 

tutustunut. Vastaus tuli pian 

31.1.1962 NKP:n KK:n pää-

tös: pidetään tarkoituksen 

mukaisena myöntää lisäapua 

Suomen Maalaisliitolle (A. 

Korsimo). Päätettiin mak-

saa 10 milj. mk. helmikuul-

la 1962 Maalaisliitolle. Mer-

kintä: huippusalainen, palau-

tettu NL:n yleiselle osastolle 

26.1.1962.

Näinä vaaran vuosina sai 

rahaa myös toinen osapuoli. 

Demarit saivat rahaa Ameri-

kasta, Länsi-Saksasta ja Ruot-

sista. Näillä rahoilla on se ero, 

että niillä turvattiin Pohjois-

mainen demokraattinen jär-

jestelmä, eikä tullut venäläi-

nen järjestelmä eikä Suomes-

ta tullut kansandemokratiaa, 

jäljet olisivat olleet hirveät. 

Tämän järjestelmän torjun-

nassa olivat mukana mm. Fa-

gerholm, Väinö Tanner, Veik-

ko Puskala, Unto Varjonen 

ym. ja tuhannet suomalaiset 

sodassa olleet työmiehet.

En aliarvioi Kekkosta, 

mutta hän vastusti talviso-

dan rauhaa ja sanoi, että suo-

malaisen p:se on niin paksua 

mänttinahkaa, ettei sitä rys-

sä saa verille. Muuten mäntti-

nahkaa ei enää tehdä. Kekko-

sesta tuli takin kääntäjä, ku-

ten muistakin määrätyn puo-

lueen poliitikoista.

Untamo Hissa

Terveys, parantaminen ja vieraat 
kulttuurit Ultrapäivillä

Vaalirahoituksesta

Kapinaviikon mentyä Destia toimi hyvin

Ultrapäivät (rajatiedon ta-

pahtuma) pidettiin Kuor-

taneen urheiluopistolla 9-

12.7. Seinäjoen tangomark-

kinoiden "varjossa". Tarjon-

ta oli monipuolinen. Tällä 

kertaa kuitenkin esitelmien 

ja workshopien aiheet kes-

kittyivät erityisesti tervey-

teen ja hyvinvointiin, ja esi-

merkiksi ufoja koskeva ma-

teriaali puuttui tyystin.

On helppo nähdä, että 

julkinen terveydenhuolto on 

kriisissä, varat eivät yksinker-

taisesti tule riittämään. Toi-

saalta lääketiede ei aina pys-

tykään auttamaan kroonis-

tuvissa sairauksissa. Ei ihme, 

että ihmiset etsivät vaihtoeh-

toisia tapoja hoitaa ja hoidat-

taa itseään.

Simo Nikula, joka on eri-

koistunut mm. urheilijoiden 

ravitsemukseen, esitteli lyhy-

esti kirjoittamansa kirjan, jo-

ka on monipuolinen, joskaan 

ei virallisesti hyväksytty nä-

kemys terveydenhoidon ny-

kytilasta.

Kasvitieteilijä Sinikka 

Piippo esitelmöi kasvien vai-

kutuksista mieleen.

Fyysikkotaustainen Pablo 

Andres kertoi spontaanista 

paranemisesta tietoisuuden 

noustessa hetkellisesti juma-

lalliselle tasolle.

Andrew Gee, terapeutti ja 

opettaja esitteli ääniparanta-

mista Sufi -perinteen kautta. 

Kun hän kuuli, että eräässä 

Lontoon sairaalassa tutki-

taan ääniparantamista, hän 

soitti sinne ja kertoi, että su-

fi t ovat tunteneet sen jo sato-

ja vuosia.

Sufi smi on syntynyt Lä-

hi-idässä muslimien paris-

sa. Sana sufi  tarkoittaa kahta 

asiaa, ensinnäkin puhdasta ja 

toiseksi lampaan villaa, koska 

köyhät sufi t ennen muinoin 

käyttivät sitä vaatetuksenaan. 

Länsimaissa tunnetaan myös 

dervissit, jotka lukeutuvat su-

feihin. Sufi  on elämäntapa ja 

sielunfi losofi a, missä pyritään 

pääsemään selville sisimmäs-

tä itsestä erityisen toiminnan 

avulla.

Andrew Gee koki Lon-

toossa sufi työskentelyn jäl-

keen, että hänen pitkäaikai-

set vatsavaivansa olivat pois-

sa. Hän jatkoi työskentelyä 

sufi mestarin johdolla ja tunsi 

olonsa aina vaan paremmak-

si. Viimein mestari sanoi hä-

nelle: "lähde opettamaan!"

Andrew Gee laati länsi-

maalaisillekin sopivan työs-

kentelytavan. Siinä vuorot-

televat toiminta ja lepo. Lat-

tialla istuen, jooga-asennossa 

kuka pystyy, tehdään ripeitä 

käsiliikkeitä ja tietoista hen-

gittämistä, levätään pitkäl-

lään. Sitten kuunnellaan su-

fi mestarin rummutusta ja jäl-

leen kuunnellaan kehoa hil-

jaa. Sen jälkeen tulee "chant-

taus", toistetaan vokaaleja ää-

neen. Voidaan myös toistaa 

perinteisiä mantroja, kuten 

La il la ha, il la la (ei ole muu-

ta jumalaa kuin yksi Jumala). 

Tässä kohden Andrew Gee 

sanoo, että hän osaa hiukan 

puhua suomea, joka muutoin 

on hänelle kuin kiinankieltä 

(illalla).

Illan workshopissa osan-

ottajat saivat kokeilla sufi -

pyörimistä, mikä tehtiin pal-

jon verkkaisemmin kuin var-

sinainen dervissipyöriminen. 

Lopuksi keho rentoutettiin 

vapaalla tanssiliikehdinnällä 

värillisten huivien kera. Kah-

den ja puolen tunnin ohjel-

man jälkeen olo olikin vir-

keä ja kevyt. Ihmeekseni ei-

vät edes lihakset kipeytyneet, 

vaikka jo lattialla suorassa 

istuminen on huonompi-

kuntoiselle työlästä. Andrew 

Gee vakuutti, että jo tämä yk-

si kerta oli sielulle ja keholle 

suureksi hyödyksi.

Andrew Geen tulkkina 

toimi hänen vaimonsa fi l.tri 

Seija Nurmi. Hän on paneu-

tunut muinaisen Egyptin ja 

kadonneen Atlantis-mante-

reen elämäntavan tutkimuk-

seen. Hänellä oli mukanaan 

kristallikalloja, lasista tehtyjä 

ihmiskallon muotoisia esinei-

tä, jotka ovat kuuluneet mui-

noin voimaa antaviin esinei-

siin.

Sisar Jayanti on Euroopan 

Brahma Kumaris yliopiston 

johtaja (henkinen yliopisto). 

Intialaissyntyinen Jayanti vai-

kutti hennolta ja herttaiselta, 

jotenkin iättömältä, ja miten 

hienosti hänen valkoisen sha-

rinsa laskokset olikaan asetel-

tu! Hänen esitelmänsä otsik-

ko oli: Sisäinen rauha ajan 

myllerryksessä. Hän kiinnit-

ti huomion siihen, että vähän 

kaikki on kriisissä, kuten ta-

lous, varsinkin länsimainen 

uskonto ja ihmissuhteet. 

Vielä muutama kymmenen 

vuotta sitten Intiassa ei tun-

nettu avioeroa, nyt on toisin. 

Lontoossa asuvana hän sanoi 

siellä olevan enemmän yksin-

huoltajaperheitä kuin kahden 

vanhemman perheitä. Oman, 

sisäisen tilan parantamisek-

si hän kehotti kuulijoita me-

ditoimaan, hiljentymään 

ja tarkistamaan arvojaan. 

Myös omista tunteista tulee 

ottaa vastuu, ne eivät ole toi-

sen syy. Muutoksen hän ke-

hotti ottamaan haasteena, ei 

vastustamaan sitä. Mahatma 

Gandhi on sanonut: "Ole se 

muutos, jonka haluat nähdä 

maailmassa!"

Monien esitelmien yhtey-

dessä meditoitiinkin yhdessä 

lähettäen myönteisiä ajatuk-

sia koko maapallolle. Ultra-

päivien aiheista on kirjoitettu 

tarkemmin Ultralehden nu-

merossa 7-8/2009. Kiitokset 

Nivalan Viikolle ennakko-

luulottomasta suhtautumi-

sesta artikkeleihini ja luki-

joille hyvää kesämieltä.

H. R-L.
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Uusi melontatapahtuma
nimensä mukaisesti rajalta rajalle

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

Melonnan suosio on koko 

maassa kasvanut viime ai-

koina voimakkaasti. Kalajo-

keenkin on tulossa uusi me-

lontatapahtuma jonka nimi 

on Rajalta rajalle -melonta eli 

mukana ovat Haapajärvi, Ni-

vala ja Ylivieska. Tapahtuman 

ajankohta on 7. elokuuta.

Koko reitin pituus on 27 

kilometriä. Lähtö tapahtuu 

Karvoskylältä Karvoshovin 

rannasta kohti Pidisjärveä. 

Karvoskylä-Pidisjärvi osuus 

on 15 kilometriä. Pidisjärvel-

tä lähtee matkan toinen osuus 

kuutamomelontana. Pidisjär-

vi-Padinki osuus on 12 kilo-

metriä. Lähtö ja tulopaikoille 

on järjestetty yleisölle oheis-

ohjelmaa.

Tapahtuman järjestäji-

nä ovat kolme latuyhdistys-

tä: Maaselän Latu, Nivalan 

Kuntorimpi ja Ylivieskan 

Latu. Mukana järjestelyissä 

on myös alueen melojia, ky-

läyhdistyksiä matkan varrel-

ta ja muita yhteistyökump-

paneita.

Kalajoki sopii 
melontaan

Kesän näyttäessä parhain-

taan Kalajoki on  kaunis ja oi-

vallinen melontaan. Tapahtu-

man tavoitteena ja toiveena 

on, että jokea voisi yhä use-

ampi käyttää virkistykseen ja 

hakea elämyksiä vesiperspek-

tiivistä. Melonta on siitä mu-

kava vesiliikkumistapa, et-

tä se on kevyttä ja hiljaista, 

melomalla pääsee helposti 

eri paikkoihin ja rantautu-

minenkin on helppoa.

Valjastettu Kalajoki on 

rauhallista ja turvallista me-

lottavaa. Reitillä ei ole koskia, 

joten se sopii niillekin, jotka 

eivät lajia ole paljon harrasta-

neet. Melonta on hyvä myös 

koko perheen harrastuksena. 

Huikeita maisemia ja vesiret-

kikokemuksia - Kalajoen jo-

kiluontopolulle hyviä ainek-

sia!  

 Kanootteja ja kajakkeja 

on vuokrattavana järjestävil-

tä yhdistyksiltä ja melojilta.

Nivalan hallintojohtaja 

Päivi Karikumpu kävi kokei-

lemassa melontaa Kalajoessa. 

Matka lähti Karvoskylältä ky-

lätalon rannasta tunnin mat-

kan Nivalaan päin ja toisen 

takaisin. Melonta oli mukava 

kokemus.

- Kokemus oli mahtava. 

Sattui erittäin kaunis iltakin. 

Kalajoki on tosi hieno mai-

semaltaan. Tuskin moni ni-

valalainen tietääkään, miten 

kaunis se on, Päivi Karikum-

pu ihastelee.

Karikumpu on harrasta-

nut melontaa noin kymme-

nisen vuotta sitten Iisalmessa 

ollessaan.

- Luonnossa liikkumi-

nen on todella rentouttavaa, 

mutta näillä näkymin en pys-

ty ajanpuutteen vuoksi me-

lontaa ottamaan enemmäl-

ti harrastuslistalle, hän har-

mittelee.

Päivi Karikumpu sanoi, että Kalajoen kauneus vesi-

perspektiivistä katsoen saattaa olla monelle yllätys. Rajalta 

rajalle -melonta lähtee liikkeelle Karvoshovin rannasta. Ky-

lätoimikunta myy yleisölle kahvia ym. Paikalle osaa, kun 

kääntyy Haapajärvelle menevältä tieltä kappelista seuraa-

vasta tienhaarasta oikealle.

Kuka vastaa vai vastaako ku-

kaan niiton suorittamisesta 

ja onko minkälaiset ohjeis-

tukset niiton jäljen suhteen. 

Meikäläisen silmää ei kyllä 

nykyisten niittomiesten jälki 

miellytä. Olisi ehkä parem-

pi, kun ei niitettäisi pienta-

reita ollenkaan sillä nykyi-

sillä isoilla koneilla saa niin 

rumaa niittojälkeä aikaan, 

että voi kauhia sentään. On 

kuin olisi sikaa selällään ve-

detty. (Vanha sanonta työstä 

joka on tehty huolimattomas-

ti) Vielä jos tuon näköisestä 

työstä maksetaan työn suorit-

tajalle niin aika helpolla tilin 

saa. Toivoisin, että ne tahot 

jotka urakoitsijan valitsee 

tarkistaisivat edes työjäljen. 

Käsitykseni mukaan nämä-

kin ”urakat” maksaa veron-

maksajat. Ainakin näkemän 

perusteella maksut pitäisi jää-

dyttää siihen asti kunnes työ 

on suoritettu kunnolla!

E U

Kysymys tienpientareiden 
niitosta vastaaville!

Lukijoiden 
Ajatuksia

www.nivalanviikko.fi 
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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.

Kajakki- ja kanoottivuokrausta
Kajakkeja vuokrattavissa

tarvittaessa järjestäjiltä
Haapajärvi: HAI/050 575 0854

Nivala: Olavi Kivioja, puh. 050 329 9339

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.

Nivalan Kesäteatteri esitti 

seitsemän kertaa Katvalassa 

satiirisen maalaiskomedian 

Suomen suvaitsevaisin kylä. 

Siinä vankilassa ollut Lukko-

Lissu tuli kylään jatkamaan 

tädiltään perimänsä baarin 

pitoa. Vaikka Lukko-Lissu ei 

ollut paatunut rikollinen ja 

tekokin oli jo sovitettu, osa 

kyläläisistä ei olisi halunnut 

häntä ottaa vastaan.

Kesäteatterin näyttelijöissä 

on kokeneita ja pitkään mu-

kana olleita sekä uusia tulok-

kaita. Vaikka näytelmällä on 

sanomakin, esitys on hauska 

ja juoni juuri kesäteatteriin 

sopiva. Ohjaaja Sanna Fin-

nilä oli löytänyt monia hyviä 

yksityiskohtia Tuija Pitkäsen 

mehevän käsikirjoituksen 

kohtauksiin.

Näyttelijöiden työ oli ta-

saisen hyvää. Ari Uusitalon 

kaksoisrooli kunnanjohtaja-

na ja Lukko-Lissun entise-

nä poikaystävänä oli loista-

va. Varsinkin kunnanjohta-

jan osa oli vaikea, rekvisiitta 

ja teksti sensijaan helpottivat 

ex-poikaystävän roolin suo-

ritusta. Yllätys oli työtöntä 

kaljaveikkoa Hemppaa näy-

telleen Keijo Someron mai-

nio esiintyminen. Pääosan 

Lukko-Lissuna esitti Arja 

Autio. Hänen intonsa näyt-

telemiseen ja runsas esiinty-

miskokemus henkii varmaa 

osaamista.

Henkilöt: Lukko-Lissu 

baarinpitäjä Arja Autio, Pe-

na Kemppainen baariapu-

lainen Tapani Kallio, Kaisa 

Kemppainen Penan äiti Ai-

ra Leppimaa, Liimatainen 

ylikonstaapeli Maija Hon-

kanen, Ensio Hakkarainen 

kirkkoherra Jukka Kukkola, 

Margit Hakkarainen ruustin-

na Maija Kumpula, Hemppa 

työtön kaljaveikko Keijo So-

mero, Kekkonen työtön kal-

javeikko Asta Hämäläinen, 

Kettunen kunnanvaltuuston 

puheenjohtaja Juha Pieksä-

mäki, Unski Lukko-Lissun 

ex-poikaystävä Ari Uusita-

lo, Tuulia Nyholm opetta-

ja Maija Häivälä, Vesterinen 

kunnanjohtaja Ari Uusitalo, 

kyläläisiä Salla Autio.

Puvustus ja lavastus työ-

ryhmä, tekniikka Jarmo 

Pylkkönen, Tommi Viljamaa. 

Näytelmä on valmistettu Jo-

kilatvan opiston näytelmä-

piirissä.

Kesäteatteri teki jälleen varmaa työtä

Ensi-illan lopuksi Anita Ohtamaa ojensi ruusut esiintyjille.

TYYLIKANKAAN 
LOPPUUNMYYNTI

Sievissä, heinäkuun loppuun, kaikki kankaat -70%, sän-

kytikit -50%, ompelutarvikkeet -30%. Neulelankokoja 7 

kerää/10€. Puh. (08) 480 210.

Lomailemme vielä 
ensi viikolla.

Nivalan Viikko ei ilmesty 26.7. 

Seuraava lehti ilmestyy 2.8.
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Lassin lammen kesätanssit
oli menestys

Noin 200 henkilöä saapui 

Lassin lammella järjestettyi-

hin kesätansseihin. Paikalla 

oli väkeä kaikista ikäluokis-

ta ja sinne oli saavuttu myös 

naapuripaikkakunnilta. Sää-

kin suosi tapahtumaa, sil-

lä liikkeellä olleet sadepilvet 

kiersivät kiltisti paikan.

Vasta hiottu tanssiparketti 

täyttyi tanssijoista pelimanni-

en soittaessa ja solistien lau-

laessa tuttuja tanssisävelmiä. 

Itse isäntä otti naisvierai-

ta vastaan halaamalla ja oli 

tyytyväinen runsaaseen vie-

rasmäärään. Talkoolaisten 

avustuksella hoitui liiken-

Yksirivinen nappihaitari ja 

banjo -duo Veli-Matti Jär-

venpää ja  J. Karjalainen eli 

Paratiisin Pojat oli yksi odo-

tetuimmista lauantai-illan 

esiintyjistä Haapavesi Fol-

keilla. Tunnin mittainen kah-

den äijän sessio sisälsi lauluja 

sekä Lännen Jukka -albumilta 

että uusimmalta kiekolta Pa-

ratiisin Pojat – Amerikansuo-

malaisia lauluja.

Kaksi vuotta sitten julkais-

tu levy Lännen Jukka oli me-

nestys. Levyllä Karjalainen 

laulaa amerikansuomalaisia 

lauluja banjolla itseään säes-

täen mielikuvitusukko Län-

nen Jukkaa matkien.

Viime syksynä ilmesty-

nyt Paratiisin Pojat -levy jat-

kaa samoilla linjoilla: bluesia, 

gospelia, suomalaisia kansan-

lauluja ja amerikansuoma-

laista perinnettä suvereeni-

na kokonaisuutena.

- Rehellistä, vanhanliiton 

pelimannimeininkiä ja mi-

käpä olisi sen suomalaisem-

pi soitin kuin haitari. Täytyy 

uskaltaa tehdä rosoa ja säröä 

vanhaan tyyliin, ja tehdä, mi-

tä tuntee sydämessään itsel-

leen merkitykselliseksi. Le-

vyn teossa halusimme vält-

tää ylituottamisen tuntua ja 

sliipattua jälkeä. Levy on ää-

nitetty kokonaan monona, 

kertoi Karjalainen keikan 

jälkeen.

Lännen Jukka ja Paratii-

sin Pojat -levyjen teon välissä 

Karjalainen kävi  Michiganis-

sa tutustumassa paikkoihin, 

jonne suomalaiset päätyivät 

siirtolaisiksi 1920-luvulla. 

Tältä matkalta hän sai hie-

noa, uutta materiaalia levyä 

varten.

- Opettavainen matka, jol-

ta sai hienoa, uutta materiaa-

lia biisejä varten. Materiaalia 

on vaikka kolmanteen levyyn, 

Karjalainen kertoo.

Jokainen biisi kertoo pie-

nen tarinan, eikä kaikki tari-

nat pääty onnellisesti. Karja-

lainen osaa yhdistää taitavasti 

vanhoja lauluja toisiin sanoi-

hin, joiden myötä biisi saa ai-

van uudenlaisen elämän. Esi-

merkiksi Meinasin Meinasin 

on yhtä kuin Kaksipa Poikaa 

Kurikasta.

J. Karjalaisen hauskat vä-

lispiikit Piokien esityksen 

lomassa taustoittivat laulu-

jen sanomaa hauskalla huu-

morilla.

”Paratiisin Pojat ovat mie-

hiä, jotka eivät malta odottaa 

taivaallisia riemuja, vaan tah-

tovat ottaa ilon irti jo perjan-

taina.”

”Suomalainen mies on 

parhaimmillaan nousuhuma-

lassa, jota kestää noin tunnin. 

Jokseenkin saman ajan kuin 

tämä levy.”

Ritva Oja

Paratiisin Pojat eivät odota paratiisia

J. Karjalaisen rosoinen lau-

lutyyli banjon säestyksellä 

loi esitykseen aidon fi iliksen 

alkukantaisella svengillään.

Lava testattiin ensi kertaa tansseihin sopivaksi ja hyväksi havaittiin.

Luonnon keskellä Lassin lammen viihtyisässä ympäristös-

sä oli mukava viettää kesäpäivää.

teenjärjestelyt, lättyjen- ja 

makkaranpaisto, kahvinkeit-

to, lipunmyynti ja muut hu-

vitapahtumaan liittyvät teh-

tävät. Myös lohen onkijoita ja 

uimareita oli paikalla.

Lauri Heiska on nähnyt 

paljon vaivaa rakentaessaan 

alueen omalla kustannuksel-

la ja työllä ihmisten virkistys-

alueeksi. Siellä voi käydä ui-

massa ja aurinkoa ottamassa 

milloin vain, sillä ranta on 

kaikkien vapaassa käytössä.

Päivällä pidettyihin ke-

sätansseihin uskaltautuivat 

pyörähtelemään nekin, jot-

ka eivät tavallisesti tansseis-

sa käy. Kesätansseihin tullut 

väki nautti luonnonhelmassa 

musiikista, tarjoiluista ja yh-

dessäolosta leppoisassa tun-

nelmassa.

Ennen Paratiisin Poikien esitystä Teija Niku & Balkan sai yleisön näin villiin menoon.

Paratiisin Pojat saivat vahvistukseksi mm. Bruce Molskyn USA:sta.
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Pelastuslaitos esittäytyi
Jokilaaksojen pelastuslaitos 

järjesti uusimman ja tehok-

kaimman kalustonsa esittely-

tilaisuuden K-Supermarketin 

parkkialueella viime lauan-

taina. Ihanteellinen kesäsää 

edesauttoi ihmisten kokoon-

tumista mielenkiintoiseen ul-

koilmatilaisuuteen.

- Tämä tapahtuma on ollut 

erittäin onnistunut kun tääl-

lä on ollut paljon enemmän 

väkeä kuin ennalta oli osat-

tu odottaa. Esittelymme on 

laajuudessaan ensimmäinen 

laatuaan Jokilaaksojen pelas-

tuslaitoksen alueella. Kalus-

ton sijoittelua varten suun-

niteltiin asemapiirrustuksia 

myöten konsepti, jota voi-

daan käyttää vastaisuudessa 

myös muilla paikkakunnil-

la, palomestari Pekka Räty 

kertoi.

 Punaiset paloautot olivat 

sananmukaisesti avoimin 

ovin ja varusteet esillelaitettu-

na yleisön tutkittavissa. Vah-

van kontrastin menneisyyden 

ja nykyajan välille loivat Ni-

valaa 50-luvulla palvellut pie-

ni paloauto ja Ylivieskan uu-

si tikas-auto, jonka puomikin 

ulottuu lähes pilviin asti! Esil-

lä oleviin autoihin kiinnitetyt 

infotaulut kertoivat autojen ja 

laitteiden tekniset tiedot, ja 

virkapukuinen miehistö an-

toi selkeät vastaukset mieltä 

askarruttaviin kysymyksiin. 

- Täällä on paikalla tikas-

puomiauto, kaksi pelastusyk-

sikköä, kaksi sammutusyk-

sikköä, johto- ja museoauto. 

Ensilähdön autoissa on hyd-

raulinen pelastusvälinesarja 

liikenneonnettomuuksia var-

ten ja keskimäärin 3000 lit-

ran vesisäiliö ensimmäiseen 

täsmäiskuun palopaikalla, 

palomies Ilkka Rantanilkku 

esitelmöi.

Vanhemmat seurailivat 

tukka putkella viilettävää 

jälkikasvuaan, joka oli tek-

niikan ihmeiden pauloissa. 

Riemunkiljahduksin muksut 

vaihtoivat asemapaikkaan-

sa tikaspuomiauton tassujen 

luota museoauton miehistö-

kopin puupenkeillle ja sieltä 

huippuvarusteltujen ensivas-

teautojen ohjaamoihin. Hyö-

dyllistä opetustakin heille oli 

tarjolla.

- Lapsia täällä on käynyt 

yli puolitoistasataa ja heil-

le on järjestetty omaa ohjel-

maa. Tulipalon sammutta-

mista he ovat saaneet harjoi-

tella sankoruiskulla ja tulipa-

losta poistumista ryömimällä 

tunnelissa. Palomiehen taika-

laatikon tehtäviä ratkaistaes-

saan he ovat saaneet tunnis-

taa tähän teemaan liittyviä 

esineitä, palokunta-aktiivi 

Maija Jyrkkä valotti.

Yleisö viihtyi

Kesälomaansa viettävä Tui-

ja Jokisaari oli yhtä hymyä ja 

säteili kilpaa poikansa Jesse 

Dunkerslootin kanssa.

- Me asumme Hollannissa 

ja olemme täällä kesälomal-

la. Täällä on aivan ihana olla 

ja tutustua Nivalan tapahtu-

miin, ei haittaa sataako vettä 

vai paistaako aurinko, aina on 

yhtä ihana olo!

Yhtä iloisena helähtää Oi-

li Jokitalonkin nauru kun hän 

lastensa Nikon, Jamin ja Met-

ten kanssa virittäytyy kesä-

tunnelmaan.

- Ihan vasta me tänne tul-

tiin, ja kyllähän lapset ihan 

mielenkiinnolla katselee pa-

loautoja ja kaikkea mitä tääl-

lä on esillä. 

Aurinkoiset ilmeet olivat 

myösTeemu Honkalalla ja 

Piia Ruuskalla kun he kierte-

livät aluetta lastensa Tiinan ja 

Nellin kanssa.

- Tultiin katsomaan kun 

lehdestä huomattiin, että pe-

lastuslaitos esittelee täällä toi-

mintaansa. Kyllähän täällä on 

ollutkin tosi paljon mielen-

kiintoista nähtävää, Honka-

la vakuutti.

Tänäkin kesänä pelastus-

laitos on joutunut lisätöihin 

huolimattoman tulenkäsitte-

lyn vuoksi.

- Kokonaisuudessaan kesä 

on ollut kiireinen, ja ensivas-

te-lähtöjen lisäksi erityisesti 

maastopalot ovat työllistä-

neet meitä. Suurin osa palois-

ta on lähtenyt teiden varrelta 

ja ne ovat ilmeisesti saaneet 

alkunsa tupakantumpeista. 

Tällaisena kuivana aikana 

pitäisi olla varovainen tupa-

koinnissa ja tulenkäsittelys-

sä muutenkin, palomies Mi-

ka Junttila painotti.

Erkki Heikinaho

Annikki ja Matti Nivala viettivät kultahääpäivää

Annikki ja Matti Nivala tuli-

vat viime sunnuntaina olleek-

si avioliitossa 50 vuotta. Juh-

laa vietettiin Kotikeskukses-

sa. Juhlassa puhui muun mu-

assa kirkkoherra Martti Vil-

janen. Ohjelmassa oli lisäksi 

virsien veisuuta, josta Matti 

Nivala erityisesti piti.

- Matti lauloi 40 vuotta 

mieskuorossa. Nyt paikalla 

oli hyviä veisureita, joten 

oli mukava veisata tut-

tuja virsiä, kertoo An-

nikki Nivala.

- Meidän vih-

kipäiväkin oli 

sunnuntai-

ilta. Päiväl-

lä oli vi-

hittävänä 

10 paria 

Paloautot kiinnostivat Hollannista Nivalaan lomalle tullutta Tuija Jokisaarta ja hänen poikaansa Jesse Dunkerslootia.

ja me olisimme olleet 

yhdestoista. Minusta 

se oli vähän liikaa ja 

kysyin, eikö meidät 

voisi vihkiä illalla ja 

niin sitten Repola 

vihki meidät.

Annikki Niva-

lalla on meneil-

lään taidenäyttely 

Kotikeskuksessa. 

Esillä on 36 taulua, joista mo-

net kuvaavat asukkaille tuttu-

ja asioita, kuten maaseutua, 

luontoa ja eläimiä.

Pelastuslaitos ällistytti ihmisiä kalustollaan K-Supermar-

ketin pihalla viime lauantaina.
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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.

Ihmisiä suviyössä
Kapinaviikkoon liittyvä pe-

rinnetapahtuma - Ihmisiä su-

viyössä -  sai väen jälleen run-

saslukuisesti liikkeelle torille 

ja ympäristöön. Monipuoli-

sen ohjelman lisäksi paikka-

kuntalaiset ja lomalle tulleet 

entiset nivalalaiset tapasivat 

toisiaan ja vaihtoivat kuulu-

misia. Show-tanssiryhmän 

ja Itämaisen tanssin esityk-

set kiinnostivat yleisöä.

Olipa jälleen mukava käydä 

koti-nivalassa ja nähdä sen 

edistystä, tämän lehden luen 

netistä, kiitos. Ensi kesänä ta-

vataan tv. tampereen miäs.

Mitä kannattaa maksaa enem-

pää kotimaisuudesta, ei yh-

tään sen kummempaa esim. 

uudet perunat ja monet muut 

tuotteet. T. emäntä.

Sinä joka varastit tai nakka-

sit jokeen airon ja kalapun-

tarin jakomutkasta, ni kan-

nattaa aika kiireesti ku vielä 

ehit ni hommata takasi... ei 

pian taivaa herra annakkaa 

anteeksi.

Kiitos Lakson Soinille pe-

rinnemaiseman puolustami-

sesta! Kaupungille sellainen 

huomio ettei tämä maatalo-

us ole mihinkään täältä pirt-

tirannalta loppumassa kun 

onhan nämä pellot kovasti 

viljeltynä.

Kalliontien ralli kiihtyy kello 

21.00 jälkeen, nopeudet hui-

mia ja sama porukka, miksei 

asiaan puututa?

Ruokkiiko joku musta val-

koista angora kissaa kylä-

ojantien lähettyvillä, lopet-

takaa ruokinta että kissani 

tulee kotiin.

Oliko työvöenluokan edusta-

jia laseja kilistelemässä? Kau-

kolämmön asiakkaathan ki-

listelynkin maksaa. T: Läm-

möllä.

Hei miksei täällä ei ole pyörä 

huoltoa, olisi varmaan tarvet-

ta, kun rullapotkureilla liik-

kujia ja pyöräilijöitä. T. Iki-

liikkuja.

Finlandia kirkossa tällaiselle 

tavalliselle tallaajalle taivaal-

lista. Kiitos!

Vuosi puolivälissä kun Ni-

valan palvelukartta vasta tu-

lee?!

Älkää selvittäkö, älkää viit-

sikö puhua pa***a! Sulkekaa 

naamanne ja menkää itsenne. 

Älkää selvittäkö, älkää viitsi-

kö puhua. Katsokaa silmiini, 

kai edes sen osaatte. Puhuisit-

te suorin sanoin, poikkeuk-

sellisesti, kerrankin, väsyttää 

arpoa, mitä mahtaa piillä al-

la naamarin. Tässä leikissä 

kaikkein inhottavinta, ettei 

tiedä, mistä ilmansuunnasta 

saa turpaansa. Joku toinen te-

kee virheet, peilissä herra täy-

dellinen.

Meillä täällä Kuoppasillan ku-

peessa joessa pestään mattoja 

ku muut suojeloo jokia.

Tietääkö kukaan makolan 

crossiradasta, että saako siel-

lä käydä ajelemassa ja kuka 

omistaa kyseisen alueen?

Pyöreä muovinen ulkopöy-

dän kansi pudonnut joltain 

pihlajaperän tien varteen.

Kirkosta olisit päässyt pois 

milloin tahansa, jos siellä oli 

paha olla.

Tämä taitaa olla Suomen su-

vaitsevaisin kylä.... T. Muualle 

muuttanut.
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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

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.

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
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Parhaat palvelut  

Vastataan pois

1. 40 prosentissa.

2. Pohjois-Karjalassa.

3. Hondurasin syrjäytetty 

presidentti.

4. Slipknot.

5. Kivitaskua.

EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ
TÄLLÄ SIVULLA
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Myydään  

CROSSTRAINER Chris-
topeit Sport CS 5. Vä-
hän käytetty. Tarjoa. Puh 
0505935951.

Uudenveroiset, poiki-
en sininen PYÖRÄ n. 7-8 
vuotiaille 40 e, kolmenis-
tuttava lasten rautainen 
keinu 40 e,
kahdenistuttava ruskeh-
tava SOHVA  50 e. Puh 
0509116525.

Traktorimalli RUOHON-
LEIKKURI Murray. Lämmin-
vesivaraaja 210 L käytetty, 
pystymalli, valo/voimavir-
ta. Puh. 0442807700.

Pieni AKVAARIO. Hinta 30 
€. 443321.

PYSTYPAKASTIN 250 L 30 
€, Opel Kadett KESÄREN-
KAAT vanteineen 40 € 
sarja. Datsun 100 A kesä-
renkaat vanteineen 20 € 
sarja. Puh. 0400 186566.

Edullisesti muuton 
vuoksi lasten jatkettava 
valk. SÄNKY ja ruoka-
pöytä 6 henkilölle. Puh. 
040-4118521.

Ajettava RUOHONLEIK-
KURI Husqvarna LTH151 
2 kesää ajettu. Pakastin-
arkku Electrolux low frost 
300ltr 3v vanha. Myy-
dään tarpeettomana. P. 
0400468642.

2 istuttava VUODESOHA 
mekanismilla.Vuodeleve-
ys 120cm. Hyvä ja siisti. p: 
044-2628555.

Kaksosten peräkkäinistut-
tavat RATTAAT 50 €, sekä 
yksinistuttavat rattaat 35 
€. Molemmat vähän käy-
tettyjä ja hyväkuntoisia. P. 
040-8306638.

SKOOTTERI Peugeot V-clic 
50 cc. Ajettu vain 170 km. 
Hinta 700 € (uusi 1250 €). 
Tiedustelut miel. iltaisin p. 
0400-729925.

Tiilihormiin sopiva vähän 
käytetty SISÄPIIPPU, ruos-
tumatonta, haponkes-
tävää teräsputkea, halk. 
10cm, pituus 2,54 m. 100 
€. Putken alaosaan on nii-
tattu betonituki valmiiksi. 
P. 044 2568671.

ASUNTOVAUNU, Bürstner 
Club 450TK. Rek 12/-89, 
kats 07/08. Omamassa 
740 kg. Siisti ja hyvin pi-
detty! Puh: 0400 686909.

Uudet ilmakumeilla ja jar-
ruilla varustetut RULLA-
SUKSET (Skiket). Mukana 
jatkopalat ja 1 varapörä. 
Puh. 0401865164.

Monivuotisten KUKKIEN 
TAIMIA Ahteella, 2 €/kpl, 
arki-iltaisin klo 18 jälk. 
Myös erikoisia, kysy. P. 
0408400096, Ahteentie 
206.

Käsinvuoltu massiivinen 
LIITERIKEHIKKO 4x4 m. 
040 5439987.

Audi 80 -89. Vasta kat-
sastettu, kahdet renkaat. 
Hevosen KOPPAKÄRRYT 
kahden istuttavat, hyvä-
kyytiset. 044-2786910.

Lämpöeristetty KOI-
RANMÖKKI eteisellä 040 
5439987.

Uudenveroinen Matku-
ri-merkkinen POTKU-
PYÖRÄ edullisesti. Puh. 
040-5362640.

Tallentava DIGIBOXI kaa-
peliverkkoon. Takuu voi-
massa. 044-2786910.

Powermax mtx-2 SKOOT-
TERI hp 600 e puh 
044-2748821.

2 kpl lasten POLKUPYÖ-
RIÄ apurattailla. Jatketta-
va sänky, nuorisomalli + 
patja. Mäntysänky 80x200 
+ patja. 044-2786910.

Toimiva hyväkuntoinen 
työnnettävä RUOHON-
LEIKKURI vm. 2002, vähän 
käytetty hp. 80 euroa. Puh 
0408385042.

Laadukas vähän käytössä 
ollut Lady-VILJAMYLLY 
kotikäyttöön. Hp. 250 €. 
Puh. 040-5630305.

Mäntyinen VUODESOH-
VA. Pituus 2,5 m, istuinle-
veys 75 cm. Levitettävät 
patjat, tyynyt, vuodevaa-
tilaatikko. Hinta 50 €. Tie-
dustelut 040-5860427.

Lasten YHDISTELMÄRAT-
TAAT, Brio Nova. Hyvä-
kuntoiset, yhdellä lapsella 
olleet. Ilmakumirenkailla. 
Samaan kauppaan saa 
sadesuojan, hyttysver-
kon ja rengassuojat. p: 
050-3256892.

NISSAN Primera 2.0 SLX -
93. Siisti. P. 041/5042797.

AUTON OSIA. Volvo -740 
6D -86. Audi 100 5D -86. 
Carina -88, Citroen BX 89. 
P. 041-5847736.

VW Passat -96->15” pel-
tivanteet kohtalaisilla 
kesärenkailla 100 €. P. 
044-2924525.

NAHKASOHVAT 3+2 se-
kä vanhanajan päästäve-
dettävä sänky. Puh. 040 
- 7085285.

Toimiva VOLVO 745 far-
mari -88. HP. 200 e. P. 
040-5708633.

Liiterin KEHIKOT 3 
kpl 2.50x3.00 m ja 2 
kpl 3.00x3.20 m. Puh. 
0442645012.

ARKKUPAKASTIN 210 
L, takuuta 1 v. jäljellä, 
hp. 150 €. Lasiovikaappi 
50x40x180 cm. Hinta 80 
€. Puh. 0443280443.

Ostetaan  

Halutaan ostaa tai ot-
taa KILPIKONNA tai pari 
kaikilla varusteilla. Puh. 
0407615429.

KOIRANHÄKKI tai 
häkkiverkkoa. Puh. 
0407428901.

Hyväkuntoinen MOPO. Ei 
viritetty. 0504008066.

VW Caddy diesel puh. 
0407721284.

Vauvan SÄNKY. P. 
040-5708633.

Halutaan vuokrata  

Saunallinen KAKSIO Niva-
lasta alk. 1.9. 044-2505556 
iltaisin.

Saunallinen KAKSIO rau-
halliselta paikalta mahd. 
pian. 0466-577523.

Nuori pari etsii KAKSIO-
TA tai yksiötä Nivalan 
keskustan lähettyviltä. 
Vuokra mielellään alle 
400. P. 040-5426792.

OMAKOTITALO 10 km sä-
teellä Nivalan keskustas-
ta. Puh. 040-4170803.

OMAKOTITALO rauhal-
linen sijainti. Tarjoa! P. 
041-5034417.

RIVITALOKAKSIO Nivalan 
keskustasta. Puh. 040 715 
3693 tai 045 110 2652.

Vuokralle tarjotaan  

Saunallinen rivitalo 
YKSIÖ 38 m2. Vapau-
tuu 15.8.2009. Puh. 
0400388948.

Saunallinen RT-HUO-
NEISTO 3 mh ja tupa-
keittiö. Vuokra 780 e + 
sähköt. Ei koiria. Puh. 
044-5415414.

RT-YKSIÖ läh. keskus-
taa, 35 m2. Hyvä kun-
to, vapautuu 15/8. Puh. 
0443399647.

RIVITALOKAKSIO 48 m2. 
Heti vapaa! Vuokra 500 e/
kk + sähkö + vesi. P. 040-
3544711, klo 17 - 22.

Edullinen KOLMIO hissita-
lossa. Puh. 044-2914118.

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

Kadonnut  

Manu-merkkinen mies-
ten POLKUPYÖRÄNI on 
vohkittu. Pyörän tunnis-
taa eriparisista polkimis-
ta. Soita havainnoistasi 
puh. 0400 186566.

Poikien 24" PYÖRÄ, sini-
valkoinen X-Treme Tor-
nado 1-2.06, -09 välisenä 
aikana matkahuollos-
ta. Majhd. havainnot p. 
050-5376536/Palkkio.

Sekarotuinen KOIRA Niit-
tytieltä, näyttää ajokoiral-
ta. Tuntee nimen Moona. 
Puh. 050 439 2900.

Annetaan  

Annetaan toimiva ARK-
KUPAKASTIN (250 l) P: 
044-2681119.

Sekalaista  

PIHAKIRPPIS lauantaina 
18.7 klo. 10-16 Lahtelantie 
54 (3 km Nesteenristeyk-
sestä Ylivieskaan päin.)

Suuret kiitokset sinulle 
naishenkilö, joka löysit 
kännykän 13.7.  ja toimi-
tit sen Nivalan R-Kioskille. 
Kännykkä palautui omis-
tajalle nopeasti!

Kodin kirpputori  rivit@nivalanviikko.fi  

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

Haluatko säästää lähes 
puolet VEDEN KULU-
TUKSESTASI. Ota yhteys 
Hannu: 046 624 6332, 
Katja: 040 770 3526.
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Lomailemme vielä
ensi viikolla.

Nivalan Viikko ei ilmesty 26.7. Seuraava lehti ilmestyy 2.8.


