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Sunnuntai  
2.8.2009

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 2.8.: Lihahöystö, 

perunat, italiansalaatti, mar-

javaahto.

Maanantai: Sianlihakastike, 

perunat, jäävuori-tomaatti-

persikkasalaatti, mustahe-

rukkakiisseli.

Tiistai: Maksapihvit, perunat, 

voisulakastike, puolukkasose, 

aprikoosihyytelö.

Keskiviikko: Kirjolohipe-

runasuikalelaatikko, puna-

juuriviipaleet, punaheruk-

kakiisseli.

Torstai: Broilerpyörykät, pe-

runat, kastike, kaali-retiisi-

kurpitsasalaatti, hedelmä-

kiisseli.

Perjantai: Lihakeitto, juusto, 

marjapuuro.

Lauantai: Punajuuripihvit, 

perunat, kastike, raejuusto, 

boysenmarjakiisseli.

Sunnuntai: Stroganoff , peru-

nat, perunasalaatti, luumu-

kiisseli.

Herra, sinä ilahdutat minua 

teoillasi, minä riemuitsen si-

nun kättesi töistä.

Kuinka suuret ovatkaan si-

nun tekosi, Herra, kuinka 

syvät sinun ajatuksesi!

Tyhmä ei sitä käsitä, mieletön 

ei sitä ymmärrä.

Vaikka jumalattomat rehotta-

vat kuin ruoho, vaikka vää-

rintekijät nyt kukoistavat,

he tuhoutuvat, katoavat iki-

ajoiksi.

Sinä, Herra, olet iäti Kor-

kein.

Sinun vihollisesi sortuvat, si-

nun vihollisesi sortuvat, Her-

ra, kaikki väärintekijät joutu-

vat hajalle.

Hurskaat kukoistavat kuin 

palmupuu, kasvavat korke-

alle kuin Libanonin setrit.

Heidät on istutettu Herran 

temppeliin, he kukoistavat 

Jumalamme esipihoilla. 

Vielä vanhoinakin he ovat 

voimissaan, versovat ja vi-

hannoivat, kertovat Herran 

oikeamielisyydestä.

Herra on minun turvakallio-

ni, hän ei tee vääryyttä. 

Ps. 92: 5-10, 13-16

Sunnuntai: Kimmo.

Maanantai: Nea, Linnea, 

Neea, Vanamo.

Tiistai: Veera.

Keskiviikko: Salme, Sanel-

ma.

Torstai: Toimi, Keimo.

Perjantai: Lahja.

Lauantai: Sylvi, Sylvia, Silva.

Sunnuntaina 2.8.

Joroisten musiikkipäivät.

Kalevan kisat Espoossa.

Miksiköhän kaveri, joka sa-

noo ettei hän ole mikään pu-

huja, ei koskaan jätä asiaa sii-

hen, vaan ryhtyy osoittamaan 

väitettä todeksi?

Frank McKinney 
Hubbard1. Minkä vitamiinin puut-

teesta kärsii henkilö, joka sai-

rastuu keripukkiin?

2. Missä pohjoismaassa tasa-

arvolaki tuli ensimmäiseksi 

voimaan?

3. Keitä venäläiset kutsuvat 

tsuudeiksi?

4. Mikä on pilkkasiipi?

5. Mitä mitataan Reaumurin 

asteikolla?

Vastaukset sivulla 14.

Ruokalista

Vauva-
uutisia

Työpaikat
Kunnaneläinlääkäri, toimi-

tusjohtaja, arkkitehti, itse-

näinen kauneuskonsultti, 

englannin kielen kouluttaja, 

matematiikan opettaja, myy-

jä (hydrauliikka), tuotanto-

työntekijä (metalli), kosme-

tologi.

Työvoimakoulutus

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.

Riitta Niemonen ja Mikko Ki-

vioja saivat tytön Kokkolassa 

15.7.2009. Pienokaisen pituus 

on 50 cm ja paino 3270 g.

Hannele ja Veli-Matti Kilpe-

läinen saivat pojan 12.7.2009 

Oulaskankaalla. Pienokaisen 

pituus on 51 cm ja paino 4210 

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.

Kolme vuotta täynnä tällä,
synttäreiden viettäjällä.
Silmät suloiset,
hymy huulilla,
useasti hyvällä tuulella.
Eivät lopu metkut häneltä,
liekö saanut
vaikutteita Pepiltä.

Onnittelut 3 vuotiaalle
Vainion Hannalle

tv. Mummu ja pappa sekä Mimmi

Kanadalaisen Belvederen suomalainen tytäryhtiö Finn Nickel oli Hituran kaivoksen vii-

meinen omistaja. Nyt kaivosalue on konkurssin vuoksi hiljentynyt. Kuvassa on Hituran 

kaivosmiehiä 1995. Toinen vasemmalta on Kauno Koskela, joka on toimitsijana Metalli-

liitossa Helsingissä.

Liekö lämpimät säät saaneet 

kyyt liikkeelle, sillä Nivalassa 

niitä on tavattu tänä kesänä 

harvinaisen paljon sellaisil-

lakin paikoilla, missä niitä ei 

ennen ole ollut, kuten pihoilla 

ja teillä. Eräässä perheessä ei 

enää uskalleta päästää lapsia 

ilman kenkiä ulos.  Mustik-

kametsässä on hyvä olla myös 

saappaat jalassa.

Kyy ei hyökkää kimp-

puun, vaan puolustautuu jos 

sitä häiritään tai esimerkik-

si vahingoissa astutaan pääl-

le. Kyyllä on heikko kuulo, 

mutta liikkuessa kannattaa 

tömistellä, sillä se aistii her-

Kyykäärmeitä paljon liikkeellä

kästi tärinän ja pakenee.

Vastoin yleistä luuloa, kyy-

käärme (Vibura berus) ei ole 

Suomessa rauhoitettu, vaikka 

kaikissa muissa Länsi-Euroo-

pan maissa on.
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Huoleton on hevonen kesä-

laitumella kun se saa käys-

kennellä laumassa vihreää 

ruohoa nyhtäen. Ja kesällä 

koirille avautuu rikas haju-

jen maailma pihapiirin laa-

jentuessa tutkimuskentäksi. 

Kissantassuja ei palele, eikä 

pakkasviima tuiverra turkin 

alle. Hellyttävän suloisena 

Hipsu koirakin haukahtelee 

iloiset uutisensa ilmoille:

- Minä olen meidän per-

heen Prinsessa ja minusta on 

ihanaa kun saan seurata ra-

kasta ihmisystävääni kaikki-

alle. Päivän paras hetki on se 

kun illalla painan pääni tyy-

nylle ja vieressä uinuva hoi-

tajani rapsuttelee valkoista 

turkkiani, Hipsu-neiti huo-

kaa ajatuksissaan.

Neitokaisen leikkikave-

rilla, saksanpaimenkoiralla, 

valppaus on myötäsyntyi-

nen lahja.

- Minun tehtäväni on huo-

lehtia perheemme turvalli-

suudesta, ja reviirin koske-

mattomuudesta. Oman ih-

miseni sana on minulle laki, 

ja noudatan hänen käskyjään 

ehdoitta. Kesäleikit ovat mu-

kavia laumani kanssa, ja ih-

misen kaverina saan vaih-

telua elämääni. Joskus kan-

namme yhdessä hellapuita 

tupaan, ja usein saan hakea 

hänelle erilaisia esineitä ja ta-

varoita. Laumamme ihmisjä-

sen sanoo minua vanhaksi ja 

viisaaksi, johtajauros Håkan 

kertoo katseellaan.

Monirotuinen Jukka loik-

kii reviirin rajoja tarkkaile-

massa eikä ehdi kiireiltään 

kommentoimaan kesätun-

tojaan. Kesäasusteinen Aa-

ro-poni innostuu hirnahta-

maan ajatuksensa julki:

- Minua sanotaan kiltiksi 

vaikka joskus yritänkin ottaa 

lauman komentooni. Ratsas-

taja näkyy  tekevän uutta ai-

tausta, mukavaa kun pääsen 

taas herkuttelemaan tuoreella 

ruoholla.

Työhuolista vapaana Tsek-

ki-tamma miettii menneitä 

ja tulevia, ruohoa hamutes-

saan.

- Sulhaseni oli huippura-

vuri, ja aikoinaan itsekin kir-

maisin voitosta voittoon heti 

ensimmäisestä startista lähti-

en. Saapa nähdä tuleeko kan-

tamani varsa juoksemaan on-

nellisten tähtien alla.

Suhari-ruunalla voima pa-

kottaa lihaksia, ja sen kaviot 

kopsahtavat terävästi tante-

reeseen. 

- Tulisi tuo aita jo val-

miiksi, että päästäisiin len-

kille verryttelemään jäseniä. 

Aina sen jälkeen tuntuu niin 

mukavalta kun hoitajani hie-

roo ja pesee minua. Iltapäi-

vällä paarmatkaan eivät vai-

vaa kun minulle puetaan mu-

kava kokopuku päälle. 

Kun Hipsua alkaa tym-

pimään kissojen tyytyväinen 

lekottelu ja maidon latkinta 

niin silloin se ärähtää, ja ka-

teille tulee kiire! Prinsessa 

pakenee, Usva häipyy, Mus-

tanaamio katoaa, ja Velholta 

loppuu loikoilu. 

Löytökoirana Hipsu osaa 

arvostaa omaa kotia ja eläin-

perhettään rakastavaa ihmis-

tä.

- Haluan olla uskollinen 

minun omalle ihmiselleni, 

kun hän hoitaa ja ruokkii 

meitä hyvin. Ihmis-ystäväni 

antaa meille vain luonnon-

mukaisesti tuotettua ruokaa. 

Me tassuttelijat saamme oi-

keaa lehmänmaitoa, kotiruo-

kaa ja puhdasta lihaa. Hevo-

set ovat sitten merkillisiä kun 

ne ulkoilevat yötä- päivää ja 

koko ajan ne syövät ruohoa. 

Nyt tuli kiire kipaista au-

toon kun ihmiseni näyttää 

lähtevän ajelulle!  

Auton ikkunasta Hipsu 

haukahtaa vielä viimeiset 

terveiset;

- Minulla heräsivät äi-

dinvaistot ja haluaisin saada 

omia pieniä pentuja, mutta 

olen valitettavasti sinkku. Jos 

joku pieni, kiltti, minun nä-

köiseni poikakoira lukee tä-

män, niin hän voisi kirjoit-

taa minulle kirjeen tämän 

lehden toimitukseen. Heip-

pa, ja hyvää kesää kaikille!                                                                                           

  

Erkki Heikinaho

Me nautimme kesästä

Kesä on vuoden parasta aikaa meille nelijalkaisille perheenjäsenille.

Hipsu-neidillä on rohkea sydän, joten pelkääjän paikalla on kiva matkustaa.Tänneppä ei yllä hallin hammas, hykertelee Velho-kisu tyytyväisenä.

Håkanilla on totinen pilke silmäkulmassa ja suussa kuusi-

nen.
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Nivalan Seurakunta

Täyden palvelun rakennusliike

Aletel Oy kierrättää rakennusjätteet

Aletel on rakennusfi rma, joka 

rakentaa ja saneeraa kaiken-

tyyppisiä rakennuksia. Vuo-

den aikana yrityksen toimiala 

on laajentunut käsittämään 

myös käytöstä poistuneen 

materiaalin uudelleen kier-

rätyksen. Uuden lain mukaan 

mitään jätettä ei saa enää hau-

data vaan jäte on toimitettava 

asianmukaiseen jätteenkäsit-

telyyn.

- Meillä on noin kahden 

hehtaarin ympäristöluvalli-

nen alue, jossa otamme la-

jiteltuna vastaan erilaista ra-

kennus- ja maanrakennusjä-

tettä, ongelmajätteitä lukuun-

ottamatta. Pientä maksua vas-

taan meille voi tuoda tämän 

tyyppistä jätettä, toimitusjoh-

taja Eero Erkkilä sanoo.

Lentokentän viereisel-

lä alueella teräsbetoni, tii-

let, maa-aines ja puumateri-

aali murskataan ja seulotaan 

edelleen käytettäväksi. Käsi-

teltynä vanhat rakennukset, 

kivet, kannot ja lämpölai-

toksen tuhka löytävät uuden 

käyttötarkoituksen.

- Meillä on omat kaivurit, 

joilla kaivetaan rakennusten 

pohjat ja tehdään salaojat 

sekä muotoillaan rakennus-

paikat ja pihat. Niillä purku-

työkin on tehokasta. Masso-

jen kuljetukseen on kuorma-

autot ja traktori jotka vievät 

kuoritun maan käsiteltäväksi. 

Kivenmurskauslaite, jossa on 

raudanpoistajat ja magneetit 

käsittelee teräsbetonin, ki-

ven ja tiilen sopivan kokoi-

seksi alle 150 mm:seksi uu-

siokäyttöä varten. Uusien ja 

vanhojen teiden pohjat voi-

daan rakentaa täydellisesti 

kierrätetystä materiaalista, 

Erkkilä valottaa.

Rakennusfi rma tarjoaa 

palveluna koko paletin; jäte-

vesikaivon pohjasta savupii-

pun hattuun saakka.

- Rakentamisen lisäksi toi-

mitamme asiakkaille murs-

ketta, sepeliä, täytemaata ja 

seulottua muraa, sekä teem-

me kaivinkone- ja salaojatyöt, 

rakentaja listaa.

Omien perheenjäsenten 

lisäksi Aletel Oy:llä työsken-

telee tällä hetkellä 12 työnte-

kijää.

- Meillä on suurimpina ra-

kennuskohteina kaksi robot-

tinavettaa, jotka eniten työl-

listävät kirvesmiehiä, ja neljä 

miestä on töissä maanraken-

nuspuolella, Erkkilä kertoo.

Toivottavasti kierrätysme-

talli tulee jätteenkäsittelylai-

toksen naapuriksi lähitule-

vaisuudessa, joten kierrätys 

voi hyödyntää synergiaetua.

Erkki Heikinaho

Maa-aineksen seulontakone on massiivinen laite.

Toimitusjohtaja Eero Erkkilän takana käsittelemättömiä teräsbetonilohkareita, jotka 

murskataan noin kymmensenttisiksi paloiksi uutta käyttöä varten.

Yhteystiedot

Seurakunnan kotisivujen 

osoite: www.nivalansrk.fi 

Kirkkoherranvirasto p. (08) 

440 025.

Jumalanpalvelus 

Su 2.8.2009   9. sunn. hellun-

taista  klo 10 jumalanpalvelus 

kirkossa,  Kristillis-isänmaal-

linen kirkkopyhä, lit. Jukkola, 

saarna rovasti Jaakko Gran-

lund, kanttori Katajala, avus-

taa veteraanit, Kainuun soti-

lassoittokunta, joht. A Tam-

minen, Nivalan Mieslaulajat 

joht , J Junno. Jumalanpalve-

luksen jälkeen kunniakäynti 

sankarihaudoilla ja  ruokailu 

seurakuntakodissa. Päiväjuh-

la kirkossa, juhlapuhe kent-

täpiispa Hannu Niskanen,  

Kainuun Sotilassoittokunta, J 

Nietula,  N Pihlajamaa, Niva-

lan Mieslaulajat . Päätöskah-

vit seurakuntakodissa.

Seurakunnan viikko

Ke 29.7. klo 19 kesäillan mu-

siikkihartaus Uuden hauta-

usmaan kappelissa (K Ohta-

maa, Katajala)

La 1.8. klo 18 ehtookellot ja 

kesäisiä säveliä trumpetilla 

kirkon tapulista. Klo 19.30 

seurat Nivalan ry:llä  järj. 

Ypyän ry (T Poikkimäki).

Su 2.8. klo 13 seurat Niva-

lan ry:llä (R Kaisto). Klo 18 

seurat Nivalan ry:llä, kolehti 

kiinteistömenoihin (R Kais-

to, J Tölli). Klo 18 Herättä-

jän seurat seuratuvalla (R ja 

M Nuorala, R Muilu). Klo 

18.30 seurat Ypyän ry:llä (L 

Hankkila). 

To 6.8. klo 18.30 nuotioilta 

Aartaminjärvellä,  järj. Ypyä-

Junnon diakoniatoimikunta 

(Jukkola). Klo 18.30 nuoti-

oilta Nivalan ry:llä.

Pe 7.8  klo 19 rauhanyhdis-

tysten leiri Vinnurvan leiri-

keskuksessa, aloitus klo  17 

(K Tölli).

Diakoniatyö

Ma-ti 24.-25.8. Sotien vete-

raanien, kaatuneitten omais-

ten, sotaorpojen, kotirinta-

manaisten  ja -miesten lei-

ripäivät Vinnurvan leirikes-

kuksessa.  Ilm. pe 14.8 men-

nessä Iines Tirkkonen, p. (08) 

442 278 tai Pirkko Sytelä  p. 

(08) 440 229.

Lähetystyö

Lähetystyön kirpputori Kant-

torilassa (os. Kalliontie 5) on 

avoinna ke ja la klo 9-13. Ter-

vetuloa tutustumaan ja teke-

mään ostoksia!

Rippikoulutyö 

Su  9.8.  klo 10   3. rippikoulu-

leirin konfi rmaatio kirkossa.

Rovastikunnallinen toimin-

ta

Kala- ja Pyhäjokialueen seu-

rakuntien perheasiain neu-

vottelukeskus, Rautatienka-

tu 6 C 2

on suljettuna 1-31.7.2009 vä-

lisen ajan.

Palveleva puhelin 

010 190 071  joka päivä, su-

to klo 18- 01, pe ja la klo 18-

03. Palvelevaan nettiin voit 

lähettää viestin (evl.fi /palve-

levanetti.fi ), johon vastataan 

viiden päivän kuluessa. 

12. -13.9. Kaatuneitten 

Omaisten valtakunnalliset 

hengelliset ja kulttuuripäi-

vät Lappeenrannassa.  Lin-

ja-autokuljetus. Tied. ja ilm. 

10.8. mennessä Irma Rau-

dasojalle  p.  (08) 427 198 tai 

050 357 2023. 

Tulossa

Su 9.8.2009  klo 12-15 kesä-

retki Lassin lammelle, kah-

vittelua, makkaranpaistoa, 

arvontaa ja mukavaa  teke-

mistä ja yhdessäoloa. Ilm. 7.8. 

mennessä  Arjalle p. 443 751 

tai Eevalle 0440 918 667, järj. 

Katajasaaren diakoniatoimi-

kunta.

Oulun hiippakunnan  lähe-

tysjuhlat Kempeleessä 28.-

30.8.2009

La 29.8. Nivalan ja Haapa-

veden seurakuntien yhtei-

nen retki Oulun hiippakun-

nan Kempeleen lähetysjuh-

lille. Hinta 15€ (sis.matkat). 

Lähtö Nivalasta klo 7.30, pa-

luu n. klo 21.30. Tied. ja ilm. 

lähetyssihteeri-Katjalle 20.8. 

mennessä p. 044 362 8549  ti, 

ke, to klo 9-12.

Muut

”Nivalan vanhat urut” – ää-

nite  sisältää urkumusiikin 

helmiä, soitettuna Nivalan 

kirkon uruilla, urkutaiteili-

ja Ismo Hintsala, levyn hinta 

20 euroa.

Kirkon ulko- ja sisäkuvalla  

olevia adresseja on myytävä-

nä kirkkoherranvirastossa, 

hinta 8,5 euroa.

  

Lisäksi myynnissä on Nivalan 

historiakirjoja ”Nivalasta ol-

laan ja toimeen tullaan”, hin-

ta 65 euroa.

Kastettu 

Ella Orvokki Ojala, Eero Ola-

vi Eskola, Rafael Matias Sal-

mela

Avioliittoon 
kuulutettu
Jari Matti Jyrkkä ja Jaana Ani-

ta Junno



Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Tanssilavojen kulta-aikana 

Kineva oli kohtauspaikka, 

jossa maakunnan nuoret tu-

tustuivat toisiinsa. Vuosien 

hiljaiselon jälkeen Kinevan 

tanssitoimintaa ryhdytään el-

vyttämään uudella konseptil-

la. Keskiviikkotansseissa yli-

vieskalainen Joy-karaoke ta-

kasi tahdit ja Kineva vastasi 

muusta viihtyvyydestä, kun 

yleisö lauloi ja tanssi.  

- Nämä ovat meidän en-

simmäiset karaoketanssit ja 

toivomus olisi, että poruk-

kaa tulisi niin, että voitaisiin 

säännöllisesti kokoontua ren-

toutumaan. Vielä ei ole pää-

tetty järjestetäänkö näitä ker-

ran vai kahdesti kuukaudessa, 

mutta tanssit kuitenkin jatku-

vat elokuussa. Myös elokuvat 

alkavat pyörimään täällä sa-

maan aikaan ja nuorisollehan 

meillä on kerran kuussa dis-

ko, Liisa Nietula summasi.

Vaskikellot helisivät la-

valla laulajan äänessä samal-

la kun osa karaoke-esiintyjis-

tä odotteli vuoroaan puff etin 

puolella. Mounach Abderra-

him seurasi vierestä kun Ilo-

na Vuolteenaho puristeli pan-

nunsankaa.

 - Pidän täällä myös vii-

konloppukahvilaa, jossa tar-

jotaan tuoretta pullaa, vois-

arvia ja vähän erikoisempia-

kin leivonnaisia, joihin lisään 

pikku jippoja Marokosta, mo-

nitoiminainen listasi. 

Karaoken taikaa

Vaikka suomalainen osaakin 

vaieta kahdella kielellä, ja 

piilottaa tunteensa kuin kal-

leimman aarteensa, niin ka-

raokessa on lupa tuoda julki 

sisimpiä tuntojaan.

Salissa laulajat tunnel-

moivat;  Häävalssin huuma 

jo haihtunut on… Rakkaut-

ta ei se ollut lainkaan jonka 

sain… Aurinko suuteli meitä 

Andre´… 

- Mun mielestä laulami-

nen on hauskaa ihan sinäl-

lään. Kuukausi pari aikaa 

sitten otin mikin käteen Jan-

nen pienellä painostuksella. 

Huomasin, että kun on tut-

tu biisi niin kyllä sitä uskal-

taa laulaa. Omaksi iloksem-

me laulamme, ei ole pelkoa, 

että tangomarkkinoilla näh-

täisiin, Ilona Toivosen iloinen 

nauru helähti iltaan. 

- Kyllä me tanssittiinkin! 

Suosittelen Kinevaa muille-

kin nuorille, ehdottomasti. 

Kiva ois nähdä täällä muita-

kin ikäisiämme, Janne Toi-

vonniemi viestitti.

Karaokevastaava Taisto 

Hyvärisen mukaan varttunut 

keski-ikäinen tanssitaitoinen 

väki kansoittaa tanssilavat.

- Karaokepaikoissa käym-

me tansseissa koska meitä 

kiinnostaa laulaminen. Me 

olemme ahkeria laulamaan, 

niin olisi mukava kun tän-

ne tulisi tanssijoitakin, Eila 

Mäntylä toivoo.

- Käyn tanssimassa kara-

okepaikoissa ja laulan siellä, 

mutta en viihdy tavallisissa 

tansseissa, koska niissä on lii-

an paljon väkeä, Hanna-Lee-

na Suvanto jatkaa.

Nykyään autot nielevät ki-

lometrejä nopeasti ja luotet-

tavasti, joten tansseihin tul-

laan kaukaakin.

- Kun tieto Kinevasta le-

viää maakunnassa tuttavien 

ja ystävien kautta, niin tänne 

tulee takuuvarmasti yli sadan 

kilometrin päästäkin poruk-

kaa, joka harrastaa karaokea. 

Tanssilavoilla esiintyminen 

poikkeaa kapakka-laulannas-

ta, ja nämä ihmiset tanssivat 

selvin päin, Markus Lauri ja 

Anna-Liisa Vatanen Pulkki-

lasta kiittelevät yleisöä.

Erkki Heikinaho

Kineva aloitti
karaoketanssit

Ilona Vuolteenaho piti puff ettia.

Puolisensataa laulajaa ja tanssijaa kansoitti Kinevan.

Eila Mäntylä ja Hanna Leena Suvanto ovat innokkaita karaokelaulajia ja tanssijoita.

Tungos ei ahdistanut tanssiparketilla liihottelevia.

Karaoken laulaminen oli tanssimista suositumpaa.
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Kommentoi netissä
Lukijan kirjoituksia löydät nyt myös internetistä osoitteesta

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

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

Jatkosodan syttymisestä oli 

kulunut puolisen vuotta, kun 

kotikylälle kantautui viestejä, 

että joulun jälkeen Ailangas-

sa avautuu suuri tukkisavot-

ta, jonne miehiä ja hevosia 

otetaan töihin. Hevosmie-

hillä sinne on varma pääsy, 

jos on omasta takaa tukin-

hakkaaja mukana, tai jos saa 

jonkun pestattua hakkaajak-

si. Monellakaan ei ollut. He 

luottivat siihen, että savot-

taan saapuneista hevosetto-

mista miehistä saavat hyvän 

kaverin tukkimetsään.

Suuri työmaa veti miehiä 

eteläisimpiä pitäjiä myöten.

Varsinkaan metsätöitä ei sil-

loin joka paikassa ollut niin-

pä hyvien ansioiden toivos-

sa monet matkustivat Ailan-

kaan. Viesti suuresta savotas-

ta oli kantautunut kaikkialle. 

Heistä hevosmiehet kilvan 

valitsivat parhaimmat kave-

rikseen. Vähemmän metsä-

töitä tehnyt ei pärjännyt ko-

vassa työssä metsässä. No-

pea pokasahan käyttäjä ehti 

kuorman sahaamaan sillä ai-

kaa, kun hevosmies vei täy-

den kuorman lanssiin, jonne 

metsästä saattoi olla matkaa 

useita kilometrejä.

Minulla oli kaksi enoa, jot-

ka myös päättivät lähteä sa-

vottaan Ailankaan. Lie olleet 

jo siinä iässä, ettei heidän tar-

vinnut lähteä sotaan. Enois-

tani vanhempi toimi hevos-

miehenä, toinen kaatomiehe-

nä, jonka piti myös olla kan-

kimienä kuormaa lastattaessa 

pankkoreelle.

Ailangan metsä lie ollut 

ikimetsää, siellä ei oltu vä-

hään aikaan kirvestä käytetty 

puuntyvellä. Kaadettavat tu-

kit olivat enimmäkseen pak-

suja joita ei kaikkia saanut po-

kasahalla kumoon, piti sahata 

justeerilla. Siinä piti olla kak-

si miestä sahaamassa. Kaikki 

vapaat miehet eivät kaatoka-

veriksi ruvenneet. Enot ot-

tivat minut edelliskesänä 13 

vuotta täyttäneen pojan kaa-

tokaveriksi. Minulle niin ras-

kas työ oli voimien mittelyä. 

Savottahommista en tiennyt 

kuin aikuisten puheista.

Olihan se 13-vuotiaal-

le kokemus. Uuden vuoden 

pyhien jälkeen loppiaisel-

ta lähdettiin taipaleelle. He-

vosella kotikylätä savottaan 

oli parin päivän ajo. Toinen 

enoistani lähti edellä hiihtä-

mään, varaamaan hevosel-

le ja miehille paikkaa, minä 

kuljin hevosmiehen mukana. 

Oli kirpeä pakkaspäivä, kun 

ajettiin Kitkajärven avaa sel-

kää, pureva viima puhalsi 

pohjoisesta, reessä ei voinut 

istua kyytinotossa, oli hevo-

sen perässä käveltävä järven 

toiselle rannalle, muuten olisi 

voinut tulla paleltumisvauri-

oita. Kun päästiin järven toi-

selle rannalle metsän suojaan, 

tuntui kuin olisi astuttu läm-

pimään tupaan.

Ensimmäisenä päivänä 

ajettiin ehkä puolet matkasta. 

Oli pilkkopimeää, kun saa-

vuttiin, johonkin isoon maa-

laistaloon, joka lie ennenkin 

ollut metsätyömiesten asun-

tona. Ison pirtin seinustalle 

oli rakennettu koko seinän 

pituinen lavitsa nukkumis-

paikaksi. Oli sinne saapunut 

muitakin savottaan menijöitä 

yöksi eri kyläkulmilta, heistä 

osa myös Kuusamon kirkol-

ta. Ulkorakennukseen saatiin 

hevoselle yösija. Tässä yöpai-

kassa jo tuli näkemään, mitä 

on savottajätkän elämä. Näyt-

ti kuin eläisivät toisessa maa-

ilmassa. Ja sitä rivoutta, mi-

tä jätkät keskenään suustaan 

päästivät, pani nuoren pojan 

pään pyörälle.

Seuraavana aamuna läh-

dettiin jatkamaan matkaa 

paljon ennen päivän vaale-

nemista.. Toinen pimeä ehti 

saapua ennen kuin oltiin Ai-

langan savottakämpän edus-

talla. Kämpän ikkunasta loisti 

kirkas tilleylampun valo. He-

vosmiehiä oli ruokkimassa 

hevosiaan hevostalliksi ky-

hätyn katoksen alla. Hevos-

suojat eivät olleet kovin läm-

pimiä. Kovalla pakkasella oli 

sääli jättää hevonen sellaiseen 

paikkaan, mutta kun pani 

kaikki mukana tuodut väl-

lyt hevosen selkään loimek-

si, niin menetteli.

Sisällä kämpässä kävi kova 

porina, kun työnnyttiin oves-

ta, Hevosvaljaiden haju, jätki-

en hiki, ja se toinen pahempi 

haju, löivät ovella vastaan. Oli 

tultu jätkien maailmaan, jos-

sa useammat olivat toisilleen 

tuntemattomia. Eno oli valin-

nut meille paikat läheltä ka-

minaa, siinä oli hyvä lämmi-

tellä kovasta pakkasesta tul-

tuamme. Tuntui jo siltä, että 

pitäisi saada suuhunkin jo-

tain. Kaminan päällä oli yksi 

käristyspannunpaikka vapaa-

na, siihen eno työnsi kauhan-

sa, sipulsi sen täyteen läskiä, 

joka aikansa käristyttyään oli 

syöntikelpoista. Vettä ryypät-

tiin palanpainikkeeksi. Syön-

nin päälle ostettiin kämppä-

emänniltä kupponen kah-

via.

Aamulla, kun oli syöty ja 

hörpitty kahvinvastikkeet, 

lähdettiin ajamaan meille an-

netulle leimikolle, Kun var-

sitieltä poikettiin leimikolle, 

heti alkajaiseksi piti itsen-

sä selvittää kinoksen sisästä, 

niin paljon oli jo siihen men-

nessä satanut lunta, jota näil-

lä pohjoisen alueilla lie aina 

paljon. Kun hevosmies ajoi 

hevosen kaatojuonnolle, sen 

piti hypätä takajaloillaan kuin 

jäniksen, että pääsi eteenpäin. 

Kova työ kaatomiehillä; puut 

piti ehtiä kuorman vientiai-

kana kaataa, karsia ja kat-

koa, lisäksi polkea hevoselle 

jälki, että sai vähin erin pöl-

kyt juonnettua ajotien var-

teen, jossa tapahtui lopulli-

nen kuormanteko. Harvoin 

lanssiin ajetun kuoman saat-

toi tehdä kaatojuonnolla.

Ensimmäisen työpäivän 

jälkeen tunsin, että en taida 

pystyä huomenna metsään, 

mutta sinne sitä kuitenkin oli 

mentävä, vaikka olisi miten 

väsyttänyt.Kaikista pahinta 

siinä hommassa oli lumen 

paljous, kun sitä piti jokai-

sen kaadettavan puun tyvel-

tä potkia ennen kuin puun sai 

sahattua kumoon. Kannot pi-

ti sahata lyhyeksi. Kyllä siellä 

näki pitkiäkin kantoja, joten 

kaikki eivät olleet noudatta-

neet annettuja määräyksiä.

Yhtenä pakkaspäivänä 

käytiin hevosella työmaan 

pääpirtillä ostamassa itsel-

lemme ja hevoselle ruokaa. 

Paluumatkalla tuli vastaan 

pitkä vankijono, olivat tu-

lossa tukkityömaalta. Heitä 

oli saattamassa suomalainen 

sotilas kivääri olalla. Meillä 

oli reenkankolla laatikko il-

man kantta ja siinä ruokaa 

mm. voipaketti päällimmäi-

senä. Ohittaessaan meitä yksi 

vangeista yritti siepata voipa-

ketin, mutta kun sotilas sen 

huomasi, hän karjaisi, niin et-

tä vangilla jäi voipaketti saa-

matta. Varmaan heilläkin ko-

va nälkä.

Jonkin ajan kuluttua enot 

päättivät, että minun pitää 

lähteä kotiin. Kai huomasi-

vat, ettei minun terveys kes-

tänyt kovaa työtä tukkimet-

sässä. Pakkasella paleli jal-

koja, eikä vaatteetkaan olleet 

kehuttavat. Savotasta oli hyvä 

suksilatu. 

Kemijärven-Kuusamon 

maantielle, sitä olivat savot-

talaiset hiihtäneet, mikä oli 

hyvinä pakkaspäivinä pysy-

nyt auki. Sille ladulle minut 

ohjattiin: Hiihdä niin pitkäs-

ti, että tulee maantie vastaan. 

Pyri siellä johonkin autoon, 

jotka ajavat Kuusamoon päin. 

Niinhän minä maantielle saa-

vuin, vaikka välillä pelotti, 

mikä minut täällä perii. 

Minun ei tarvinnut kovin 

kauan odottaa, kun Kemi-

järveltä päin ajoi saksalais-

ten kuorma-auto, nostin kä-

den pysätymismerkiksi.Kus-

kin vierellä istunut upseeri 

osoitti, että menehän, poika 

suksinesi lavalle. Oli se kyl-

mä taival ennen kuin oltiin 

Nissinvaaran kohdalla. Sii-

nä jäin autosta pois. Menin 

tätini luokse, hän oli naimi-

sissa Nissin Kustun kanssa. 

Aukaistuani ison pirtin oven 

vastaani puhalsi leivinuunin 

lämpö, lie ollut seassa paiste-

tut leivän tuoksu. Täti alkoi 

utelemaan: mistä sinä tulet, 

kun olet noin kylmissäsi. Me-

nehän uunin eteen lämmitte-

lemään, minä katselen sinul-

le syömistä. Minun piti sel-

vittää, että savotastahan mi-

nä tulen - laittoivat pois!. "Jo 

ne ovat, kun poikasen ottavat 

semmoiseen työmaahan" täti 

päivitteli. Syöhän nyt vankas-

ti, että jaksat nukkua.

Seuraavana päivänä hiih-

din 30 km:n matkan kotiin. 

Oli hyvä hiihtää aurattua 

maantietä. Kotona äiti: Nyt-

kö se jo savottamies tulee. 

Minä: Olihan se tultava, kun 

lähetetään.

Ake

Olin tässä eräänä aurinkoi-

sena sunnuntaipäivänä kä-

velylenkillä jokivartta pitkin, 

katselin sorsien uiskentelua 

ja tätä tuttua nivalalaista jo-

kimaisemaa ja ajattelin mie-

lessäni, kuinka rauhoittavaa 

onkaan lenkkeillä tällaisissa 

maisemissa.

Sinä päivänä jokivartta 

pitkin kävely onnistuikin yl-

lättävän hyvin, sillä heinä oli 

juuri niitetty, mutta vaike-

ampaa kävely on sitten, kun 

penkalla kasvaa pitkä heinä 

tai pellot on juuri karhittu 

melkein rantaan asti.

Tuli mieleeni lapsuuden 

lenkit joella, kun käveltiin, 

pyöräiltiin tai jopa ratsastet-

tiin jokipenkkaa pitkin Pa-

loperältä aina kirkonkyläl-

le asti.

Siihen aikaan joella kävely 

oli vielä jokamiehen oikeus ja 

sitä sen pitäisi olla vieläkin.

Todella harmi, ettei enää 

voi kovinkaan helposti kä-

vellä nautiskellen näistä jo-

kimaisemista.

Jossain vaiheessa penk-

katie jotenkin vaan katosi, 

maanviljelijät alkoivat viljel-

lä peltonsa tien päälle ja mök-

kejä ilmestyi joelle eikä näin 

ollen enää olekaan niin kiva 

tepastella toisten mökkien 

pihojen läpi. Jotkut mökkien 

omistajat ovat jopa laittaneet 

aidan esteeksi kulkijoille ja 

pumppuaseman kohdalta ei 

enää viime kesän jälkeen ole 

päässyt Padingin suuntaan, 

kun kokonainen kanavan yli 

menevä silta oli revitty pois. 

En tiedä luovutettiinko 

penkkateiden oikeudet jos-

sain vaiheessa maanomista-

jille vai mistä syystä tie kato-

si penkalta, luultavasti sekin 

oli kustannuskysymys?

Kalajoki tarjoaisi ihan-

teelliset lenkkeilyolosuhteet, 

jos penkkatie vielä kunnos-

tettaisiin yleiseen käyttöön 

kaupungin toimesta. Ajatel-

la, jos kunnollinen penkkatie 

menisi kirkonkylältä aina Pa-

dinkiin asti ja siltojen yli hai-

karan puolta pitkin takaisin, 

niin siinäpä avautuisi meille 

aivan upeat nivalalaiset lenk-

keilymaisemat. 

Lisääntyneen lenkkeily-

harrastuksen myötä joka kau-

pungista löytyy varmasti ny-

kyään lenkkeilyreittejä; mikä 

sen kauniimpi reitti olisikaan 

meille nivalalaisille kuin joki-

maisema yhdistettynä pelto-

maisemiin ja tätä jokivartta-

han riittää usealle kylälle asti 

ja jos alustana olisi vielä kä-

velijöitä ja juoksijoille sopiva 

pohjarakenne niin suosio oli-

si varmaa.

Nyt, kun kalajoesta on te-

keillä hyvin ansaittu elokuva-

kin, niin kannattaisi panos-

taa hieman lisää, että nämä 

jokimaisemat olisivat meidän 

kaikkien hyödynnettävissä 

myös ulkoilun kannalta.

21.7.2009
Päivi Viljamaa

Ailangan suuri savottatyömaa

Visioita Kalajoen varrella



7Sunnuntaina 2. elokuuta 2009

K
ar

i K
. A

. T
yy

ri

Lukijoiden Ajatuksia

Yksityislääkäreiden lääkäri-

palkkioiden Kela-korvauk-

set maksettava alkuperäisen 

lain mukaisesti 60 % nykyisis-

tä palkkioista. Koska nykyi-

sin korvaukset on makset-

tu kymmeniä vuosia vanho-

jen taksojen perusteella, jot-

ka ovat noin 10 % nykyisistä 

kustannuksista. Jos prosentti-

korvaus laskettaisiin todellis-

ten kulujen mukaan 60 % niin 

varmasti käytettäisiin terve-

yskeskustilanteen ollessa täl-

laisena niin ainakin 30-50 % 

käyttäisi palveluita päivystys 

ja ei kiireellisissä tapauksis-

sa hyväkseen, joka helpottaisi 

meillä terveyskeskustoimin-

taa ratkaisevasti.

Päästäis järkevään toimin-

taan. Lisäksi valtiot ja kunnat 

säästää, koska lääkärikulut 

maksaa potilas. Lisäksi val-

tio ja kunnat saa verotuloja 

lääkärien toiminnasta. Kunti-

en terveyskeskusten vastaan-

ottotilat myös yksityislääkä-

rien käyttöön ilman korva-

usta, sillä kuntalaisethan ne 

omistaa.

Lisäksi laboratorio ja rönt-

genpalvelut on jo ennenkin 

saatu sieltä ja ilman korvaus-

ta. (Kuntalaiset haluaa mak-

saa terveyspalveluistaan ja 

saada heti avun eikä elää epä-

varmuudessa, vaikka joutuisi 

tinkimään muista menoista). 

Ja toisille avautuu mahdolli-

suus tulla kuntasektorille sa-

manlaisen avun piiriin heti.

Arvo Korkiakoski
Nivala

Kelalta palkkioista 60 % korvaus

Viime päivinä olen lukenut 

jo kunniaan päässeen äitini 

kirjoituksia, joita on julkais-

tu pitäjän lehdessä menneit-

ten vuosikymmenten aikana. 

Kirjoituksissa kerrotaan mm. 

jokapäiväisen elämän tapah-

tumista hänen lapsuus- ja 

nuoruusvuosiltaan. Elämän-

sä kulkua tutkiessaan hän tuo 

näkyviin sen suuren rakkau-

den, jota Jumala on häntä 

kohtaan osoittanut. Näitä kir-

joituksia lukiessani olen ha-

vainnut myös omassa elämäs-

säni Jumalan rakkautta, josta 

haluan tässä kertoa.

- Olen syntynyt uskovai-

seen kotiin, ja muistan miten 

kodissani vieraili paljon us-

kovaisia ihmisiä. Sodan jäl-

keen jo nuoruus iässä huo-

masin kadottaneeni lapsuus-

uskoni. Seuroissa käynti oli 

väkinäistä ja elokuviin me-

nin jo rippikouluiässä. Maa-

ilma voitti minut, mutta Ju-

mala rakasti. En kuitenkaan 

tajunnut Jumalan puhuttelua, 

jota oli sekin onnettomuus, 

jossa menetin näön toisesta 

silmästäni. Sairaalassa kyl-

lä mietin menettämääni us-

koa, mutta sitä ei saa takaisin 

miettimällä, vaan pitää tehdä 

parannus.

Halusin oppia soittamaan. 

Kun parannuin niin kylämme 

seurojentalolle ostivat haita-

rin, joka annettiin minulle. 

Vanhempieni mieltä kuu-

lematta otinkin sen ja aloin 

opetella. Niinpä sitten kävi, 

että vuosikausia toimin peli-

mannina. Kun joskus harjoi-

tellessa soitin Siionin laulu-

ja, niin laulu: "Kun Jeesus on 

omana mulla" sai aina silmäni 

kyyneliin, sillä tunsin Juma-

lan rakkauden kutsun.

Kun solmin avoliiton Toi-

nin kanssa ja rakensimme 

oman talon, niin minä koin 

avioliiton niin tärkeäksi, että 

myin Ruotsista ostamani hai-

tarin, käytin rahat tärkeäm-

pään mm. huonekaluihin.

Meni kaksi vuotta kun en-

simmäinen lapsemme syntyi. 

Nyt vuoteni kuluivat perheen-

isänä, jolle uskonasiat olivat 

toisarvoisia. Mutta Jumala ei 

unohtanut minua, vaan kut-

sui minua parannukseen työ-

matkalla sattuneen auto-on-

nettomuuden kautta.

Etsin vaimoni kanssa rau-

haa väärästä hengellisyydes-

tä, mutta omatuntomme ei 

rauhoittunut. Lopulta hätäm-

me kasvoi, että vaimoni soit-

ti eräälle uskovaiselle paris-

kunnalle ja kertoi hätämme. 

Kun he tulivat, rohkenimme 

pyytää siunausta suurina syn-

tisinä. He saarnasivat meille 

evankeliumin.

En ole koskaan kokenut 

ihanampaa hetkeä, kun me 

pääsimme syntikuorman 

alta Jumalan valtakunnan 

asukkaaksi. Meidät valtasi 

ääretön kiitollisuus Taivaan 

Isää kohtaan, meille osoitta-

mastaan suuresta rakkaudes-

ta. Nyt tunsimme Siionin ko-

diksemme ja sen asukkaat si-

sariksi ja veljiksemme. Elim-

me armon tuntemisissa. Mut-

ta arki ja kilvoituskin alkoi. 

Kolmetoista vuotta saim-

me yhdessä vaeltaa Taivaan 

tietä. Kesäkuun 11. päivä-

nä 1993 puolisoni sai siirtyä 

täältä pois. Sai nukkua evan-

keliumin turviin.

Veljet ja sisaret! Rukoil-

kaa minunkin puolestani, et-

tä saisin uskossa päättää vaja-

vaisen matkani ja päästä Tai-

vaan kunniaan.

Sero

Jumalan rakkaus
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Kysy lisää! Nopeat toimitukset ympäri Suomea!

V. Lipponen KyV. Lipponen Ky
Karvoskylä NIVALA  p. 08 447 015  www.vaneria.fi

Avoinna: ma-pe 8-17, la SULJETTU

FILMIVANERIAFILMIVANERIA 
SOPIVASTISOPIVASTI

9 mm kakkoslaadun fi lmivaneria eri kokoja
30 mm viira/fi lmipintaista, esim. lattiat, siilot, palkit ym.
12-27 mm maxilevyä. Suurimmat jopa 15 m2

18 mm fi lmiä runsaasti eri kokoja esim. muottiin, seiniin, lattioihin ym. ym.
Varastossa myös valkoista, harmaata, maalikalvo ja lakattua vaneria
Lakattua vaneria NYT hävitysmyynnissä
6,5 ja 9 mm valkea/harmaa, sisä- ja ulkokäyttöön
Erä 9 ja 18 mm havuvaneria

www.vaneria.fiwww.vaneria.fi

TOP VALOKATE960x2500/3000/3500/4000/4500.
Heti varastossa!

UUSI MELONTA-

TAPAHTUMA! HAAPAJÄRVIHAAPAJÄRVI–NIVALANI YLIVIESKA

Rajalta rajalle
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Menossa mukana

I osuus: Karvoskylä-Pidisjärvi (15 km)

 Lähtötapahtuma Karvoshovin

 rannassa klo 16 alkaen

 Startti klo 17

II osuus: Kuutamomelontana

 Pidisjärvi-Padinki (12 km)

 Lähtötapahtuma Pidisjärven

 uimarannalla klo 20 alkaen

 Startti klo 21

Uuden opiskelijan kannattaa 

hakea tukea heti, kun hän on 

saanut tiedon opiskelupaikas-

ta, jotta välttää elo-syyskuun 

hakemusruuhkan. 

Opiskelija voi hakea opin-

totukea Kelan asiointipalve-

lussa http://www.kela.fi /asi-

ointi, kun hän aloittaa opin-

tonsa tai kun hän ei ole aiem-

min saanut opintotukea ky-

seisiin opintoihinsa. Palve-

lussa voi hakea opintorahaa, 

asumislisää, opintolainan val-

tiontakausta tai aikuiskoulu-

tustukeen liittyvää lainataka-

usta. Sähköisen hakemuksen 

voivat täyttää kaikki Suomes-

sa ja ulkomailla opiskelevat. 

Opintotukea on voinut hakea 

sähköisesti toukokuusta 2008 

alkaen. 

Kelan asiointipalvelu tar-

joaa opiskelijalle kattavan 

verkkopalvelun, sillä hake-

musten lisäksi opiskelija voi 

palauttaa, perua ja lakkaut-

taa opintotuen sähköisesti. 

Lisäksi hän voi tarkistaa pal-

velusta, paljonko opintotukea 

hän on nostanut ja mikä on 

ansioiden tuloraja. Asiointi-

palvelusta opiskelija näkee 

myös hakemuksensa käsitte-

lytilanteen, tuen maksupäi-

vän ja suuruuden sekä opin-

tolaina- ja opintolainavähen-

nystietonsa. 

– Syksystä alkaen opiskeli-

ja voi hoitaa kaikki opintotu-

kiasiansa verkossa, kun opin-

totuen sähköinen olosuhde-

muutosilmoitus otetaan käyt-

töön, kertoo Kelan opintotu-

kiryhmän suunnittelija Jouni 

Parkkonen. 

Nettihaku 
nopeuttaa
Opintotuen sähköinen hake-

mus on vaivaton ja turvalli-

nen tapa hakea opintotukea. 

Sähköistä hakemusta täyttä-

essään asiakkaan ei tarvit-

se miettiä, mitkä kysymyk-

set koskevat häntä ja missä 

muodossa kysymyksiin on 

vastattava. Hakemus hyö-

dyntää myös rekisteritietoja, 

kuten esimerkiksi opiskelija-

valintatietoja. 

– Kelan rekisteritietojen 

ja asiakkaan antamien vasta-

usten perusteella asiakkaalta 

kysytään vain tarvittavat tie-

dot, Parkkonen täsmentää. 

Palvelu tarkistaa, että kaik-

kiin pakollisiin kysymyk-

siin on vastattu, ja se opastaa 

käyttäjää ohje- ja virheilmoi-

tusten avulla. Sähköiset hake-

mukset ovat tiedoiltaan pape-

rilomakkeita täydellisempiä 

Kelaan saapuessaan, mikä vä-

hentää lisäselvityspyyntöjen 

tarvetta. Tällä tavoin sähköi-

nen hakemus myös nopeut-

taa opintotukiasioiden käsit-

telyä Kelassa. 

– Jos opintotukihakemuk-

seen tarvitaan liitteitä, asioin-

tipalvelu antaa niistä luette-

lon, jonka opiskelija voi tu-

lostaa itselleen, Parkkonen 

kertoo. 

Asiakkaalla on kaksi viik-

koa aikaa toimittaa tarvitta-

vat liitteet Kelaan tai yliopis-

ton opintotukilautakuntaan. 

Liiteluettelossa on vastaus-

lähetystunnus, jolla opiske-

lija voi postittaa hakemuk-

seen tarvittavat liitteet mak-

sutta Suomessa. Jos liitteet 

Uuden opiskelijan kannattaa hakea
opintotuki verkossa

Perjantaina 7.8.2009Perjantaina 7.8.2009
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RAKENTAJAT HUOMIO!
Myös nostopalvelut

Ulottuvuus 14 m

KULJETUS
P. KORKIAKOSKI

NIVALA
        ✆ 0400 797 327, (08) 447 324

HAAPAJÄRVI NIVALAIVALA–YLIVIESKAYLIVIESKA

 -melonta
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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.

Tervetuloa kannustamaan, melomaan ja kokemaan 

kappale kaunista Kalajokea.

Väestörekisterikeskuk-

sen (VRK) tilastoja sisältävä 

Taskutieto 2009 on julkaistu 

VRK:n internetsivuilla www.

vrk.fi , kohdassa Tilastot -> 

Taskutieto. Julkaisu sisältää 

tiiviissä muodossa tietoja 

väestötietojärjestelmän kes-

keisistä osa-alueista: väes-

töstä, rakennuksista ja huo-

neistoista. 

Väestötietojärjestelmän 

mukaan Suomen väkiluku 

vuodenvaihteessa 2008–2009 

oli 5 326 314 henkilöä. Suo-

messa asuvien ulkomaalais-

ten lukumäärä on kasvanut 

tasaisesti 1980-luvulta lähti-

en; vuodenvaihteessa heitä oli 

143 256 eli 2,7 % koko väes-

töstä. Maassamme vakinai-

sesti asuvista ulkomaalaisis-

ta suurinta ryhmää edustivat 

edelleen Venäjän kansalaiset, 

heitä oli yhteensä 26 909. Toi-

seksi ja kolmanneksi suurim-

pina ryhminä ovat säilyneet 

Viron (22 604) ja Ruotsin 

kansalaiset (8 439). EU-mai-

den kansalaisten osuus Suo-

messa vakinaisesti asuvista 

ulkomaalaisista oli joulukuun 

2008 lopussa 36,2 %. Enem-

mistönä olivat Viron, Ruotsin 

ja Saksan kansalaiset. 

Äidinkielenään ruotsia 

puhuvia on suomenkielisten 

jälkeen eniten. Heidän osuu-

tensa on 5,4 prosenttia väes-

töstä (289 951). Venäjänkie-

lisiä oli 48 740, vironkielisiä 

22 357 ja englanninkielisiä 

11 344. 

Naisten osuus oli vuoden-

vaihteessa edellisvuosien ta-

paan miehiä suurempi kaikis-

sa 15 suurimmassa kaupun-

gissa. Ikäluokittain tarkastel-

tuna miehet hallitsevat tilas-

toja 49 ikävuoteen saakka. 

Sen jälkeen luvut kääntyvät 

naisten hyväksi. Yli satavuo-

tiaita asui Suomessa viime 

vuoden lopussa 514. Heistä 

naisia oli 437 ja miehiä 77. 

Kaikki sukunimet 
väestötieto-
järjestelmästä 

Väestörekisterikeskus on 

listannut kaikkien, kansalai-

suudesta riippumatta, väestö-

tietojärjestelmässä elossa ole-

viksi merkittyjen sukunimet. 

Luettelossa on yli 250 000 su-

kunimeä, ja ne löytyvät VRK:

n internetsivuilta www.vrk.fi , 

kohdasta Tilastot -> Nimet. 

Väestötietojärjestelmä on 

julkishallinnon tärkein pe-

rusrekisteri. Sitä ylläpitävät 

Väestörekisterikeskus ja 24 

maistraattia. Ahvenanmaal-

la maistraatin tehtäviä hoi-

taa lääninhallitus. 

Taskutiedossa tilastoja
väestötietojärjestelmästälähetetään ulkomailta, asia-

kas maksaa lähetyksen pos-

timaksun. 

Opiskelijat 
ahkeria netissä
Opiskelijat ovat tottunei-

ta netin käyttäjiä. Tämä on 

näkynyt Kelassakin esimer-

kiksi opintotukien vapaaeh-

toisissa palautuksissa, jois-

ta viimeksi yli 90 % tehtiin 

verkossa. Syksyllä käyttöön 

otettava opintotuen sähköi-

nen muutosilmoitus lisää 

entisestään sähköisten hake-

musten osuutta. 

– Vuonna 2009 tehdyistä 

kaikista opintotukihakemuk-

sista reilut 6 % on tehty ver-

kossa, Parkkonen mainitsee.

Kelan asiointipalvelut löy-

tyvät osoitteesta www.kela.

fi /asiointi Palveluun kirjau-

dutaan omilla verkkopank-

kitunnuksilla tai sähköisellä 

henkilökortilla.

Nivalan Viikon voi myös

TILATA
jakelualueen ulkopuolelle

Vuodeksi eteenpäin vain

42€
Soita heti, puh. 443 133

tai täytä lomake
nettisivullamme

www.nivalanviikko.fi 

Lähtöpaikoilla kaikille tarkoitettua 

rantaohjelmaa.

Karvoskylän kyläyhdistyksella 

rantakahvibuff et ja ohjattua 

venyttelyjumppaa.

Pidisjärvellä Nivalan Kuntorimpi järjestää 

iltakahvit ym. oheisohjelmaa.

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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Ensi viikon perjantaina on 

sitten päivä, jolloin uusi me-

lontatapahtuma saa ensikas-

teensa. Tapahtumasta on tar-

koitus tehdä perinne lukuis-

ten muidenkin suurten me-

lontatapahtumien tapaan.

Liikkeelle lähdetään kel-

lo 17 Karvoshovin rannasta. 

Paikalle kannattaa tulla viet-

tämään iltaa jo reilusti ennen 

starttia, sillä tilaisuus on sa-

malla ihmisten yhteinen ke-

säinen tapahtuma. Melojien 

täytyy myös päästä aikatau-

lun mukaan matkaan, sil-

lä matka on pitkä. Rannassa 

on myytävänä kahvia ja eh-

kä jotain oheisohjelmaakin 

järjestyy.

Ensimmäinen osuus kul-

kee 15 kilometrin matkan, 

yhden välipysähdyksen jäl-

keen melojat saapuvat Pidis-

järven uimarannalle, minne 

myös on järjestetty oheisoh-

jelmaa ja kahvia myytäväksi, 

joten yleisöä toivotaan pai-

kalle jo klo 20.00 tai aiem-

minkin. Rajalta rajalle -me-

lonta jatkuu Pidisjärveltä kel-

lo 21.00 Padinkiin kuutamo-

melontana, missä noustaan 

maihin. Näin matka kulkee 

Haapajärven rajalta läpi Ni-

valan Ylivieskan rajalle.

Kalajoki on rauhallis-

ta melottavaa, koska siinä 

ei ole koskia. Toivotaan, et-

tä sää suosii uutta tapahtu-

maa ja Kalajoki pääse näyt-

tämään parhaat puolensa. 

Vesiperspektiivistä Kalajoen 

kauneuden voi nähdä par-

haiten. Joen hyödyntämi-

selle virkistyskäyttöön "joki-

luontopolkuna" on olemassa 

hyvät ainekset. Tilaisuuden 

järjestäjinä ovat Ylivieskan 

Latu, Maaselän Latu, Nivalan 

Kuntorimpi, melojia, kyläyh-

distyksiä ja Nivalan Viikko -

lehti. Järjestäjiltä voi myös 

vuokrata kajakkeja sekä ka-

nootteja ja he myös vastaavat 

turvallisuudesta.

Sopii ensikerta-
laisellekin
Nivalalainen melonnanhar-

rastaja Arto Saartoala kertoo, 

että tämä melontatapahtuma 

sopii ensikertalaisellekin ja 

heitä on jo runsaasti tulossa 

mukaan.

Turvallisuudesta huolehti-

misen kokonaisvastuu on Yli-

vieskan Ladulla, jolla on val-

mis melontasuunnitelma.

- Koska kyseessä on ret-

kimelonta, ryhmän edessä ja 

takana on turvamelojat, et-

tä joukko pysyy koossa. Jos 

on kovin eri tahtiin melo-

via ryhmiä, niillä kaikilla on 

omat turvamelojat. Turvame-

lojilla on myös pelastusväli-

neistöä, kuten heittoköysiä.  

Kuutamomelontaosuudella 

on jo hämärää ja voi olla su-

mua tai usvaa, niin turvame-

lojilla on myös valot, Saarto-

ala kertoo.

Kalajoessa ja Pidisjärvessä 

ei ole koskia, joten matka on 

sikäli turvallinen ensikerta-

laisillekin. Matka Karvosho-

vista Pidisjärvelle kestää vä-

himmilläänkin kolmisen tun-

tia, joten mukaan kannattaa 

varata juomista ja evästä. En-

nen Pidisjärveä Haapaperäl-

lä käydään kunnolla maissa 

syömässä eväitä.

Saartoala sanoo, että mu-

kaan voi lähteä vaikka kirk-

koveneellä. Sen sijaan sou-

tuveneellä matkaaminen on 

tuskin mahdollista, koska sil-

lä ei pysy vauhdissa mukana 

ja matka on pitkä. Jos Pidis-

järvellä on järviaallokkoa ja 

vaahtopäitä, tullaan ranto-

ja pitkin. Tuulisen sään sat-

tuessa järvellä on myös vene 

turvallisuuden vuoksi. Penk-

kaa pitkin ajaa auto peräkär-

ryineen melojia seuraten, jot-

ta väsymys, sairastuminen tai 

mikä tahansa matkan keskey-

tyminen on mahdollista ran-

tautumalla ja että apu ja kul-

jetus on lähellä. 

Varsinaisia kuljetuksia 

aloitus- ja lähtöpaikoille ei 

ole järjestetty. Melojat, joilla 

on omat kajakit, ovat järjestä-

neet omia kyytejä, lisäksi on 

mukana tuleva turva-auto pe-

räkärryineen. Ylivieskalaiset 

jättävät tulomatkallaan auto-

ja Padinkiin, joilla voi sitten 

hakea toisten autot lähtöpai-

kalta.

- Ilmoittautumista ei ole, 

joten mukaan pääsee tule-

malla paikalle. Matkaltakin 

voi joukkoon liittyä. Mukaan 

tulostaan on kuitenkin kerto-

nut hämmästyttävän moni, 

ensikertalaisiakin jo kym-

menkunta, on kaksikkoja, 

yksikköjä ja inkkarikanoot-

teja. Pääsymaksua ei myös-

kään ole, mutta jos tilaisuus 

onnistuu, tehdään ensi vuon-

na isompi tapahtuma sekä ke-

rätään pieni pääsymaksu, jol-

la järjestetään kuljetuksia ja 

muuta tarpeellista, Saartoala 

pohtii. Hän kehuu melonta-

harrastusta:

- On tosi mahtava koke-

mus lähteä melomaan, var-

sinkin jos sattuu ilma kohdal-

leen. Evästä ja reipasta ulkoi-

lumieltä mukaan. Kun yhdes-

sä mennään, turvallisuus on 

hyvä ja yhteenkuuluvuuden 

henki vahva. Siellä meloessa 

arkiasiat unohtuu.

Maritta Raudaskoski

Rajalta rajalle -melonta ensi perjantaina

Ylivieskan Ladun puheenjohtaja Seppo Kallio ja Arto 

Saartoala Nivalasta toivovat runsaasti melojia ja yleisöä 

Rajalta rajalle -melontatapahtumaan. Melojat starttaavat 

Karvoshovin rannasta kello 17 ja Pidisjärven uimarannas-

ta joukko jatkaa matkaa kello 21.00. Yleisöä toivotaan pai-

koille jo tuntia tai puoltatoista aiemmin. 

Nivalan Viikon voi nyt myös

TILATA
NETISTÄ
jakelualueen ulkopuolelle

www.nivalanviikko.fi 



11Sunnuntaina 2. elokuuta 2009

�������	
������	����	���� ���
���	��� ������
��� �	!"��	#�	 ���
���	���	$%����� �	�& ������
��� �	'��	(��	#	 ���
���	���	)����� ������
����	��	� ���	������	 ���
((�	���	���* 	)������ ������
)��+��+*�	��,���	'&���	(��-�� ���
(��	���	.�+	�/�	�0" �(����
)1	'&������	��(	(����	 ���
���	���	�2��	3��,������ �����
1�/	�(�	-�+	 ���
��(	���	����	-�����4 5����
6&��	'�����	����	 ���
(��	���	�5	������"#	�&� �����
�/	.��7	�������	 ���
���	���	����	1�+�+ �(���
��7�	8����	��5	(��	9��	 ���
���	���	-������+�� �����
)��+��+*�	3(��	(��	#	 ���
�:# �����
6&��	�+���	����	 ���
(��	���	"��� �� (����
"*� �����	�����&	 ���
(��	���	���	������(/� (����
;�++��	������	���	3%	'���� ���
(5�	��� (����
-�<���	"������	��5	!��	'��� ���
((�	��� (����

����	��	���	-��	)����� ��(
((�	��� ������Suomessa arviolta 15.000 ihmis-

tä kokee kiusaamista työpaikal-

laan. Työnteon sujuminen ja 

työssä viihtyminen ovat pitkäl-

ti kiinni työpaikan ilmapiiris-

tä. Konfl ikteja kuitenkin syntyy, 

kun samaan työyhteisöön on 

koottu paljon erilaisia ihmisiä. 

Sekä esimiehet että työntekijät 

itse ovat vastuussa positiivisen 

työilmapiirin luomisesta, ja on-

gelmiin löytyy useimmiten rat-

kaisu, kun niistä keskustellaan 

yhdessä.

Toimivat ihmissuhteet työ-

paikalla ovat avain sujuvaan 

työntekoon ja positiiviseen työ-

ympäristöön. Hankaluudet työ-

kavereiden kanssa voivat paitsi 

hankaloittaa oman työn teke-

mistä, myös vähentää työtyyty-

väisyyttä.

- Ihmissuhteet ovat monel-

la tavalla hirveän tärkeitä työ-

paikalla, sillä suurin osa meistä 

tekee työtä niin, että on jollain 

tavalla yhteydessä muihin ihmi-

siin. Myös oman työn hyvä su-

juminen on kytköksissä siihen, 

mitä muut tekevät, ja miten tie-

to kulkee työyhteisössä, toteaa 

Työterveyslaitoksen erikoistut-

kija Maarit Vartia.

- Työkavereilta saatu sosiaa-

linen tuki sekä positiivinen vuo-

rovaikutus ihmisten välillä myös 

lisäävät ja ylläpitävät hyvinvoin-

tia työpaikalla.

Vartian mukaan jokaisessa 

työyhteisössä syntyy ajoittain 

jonkinlaisia törmäyksiä ihmis-

ten välillä. Yksinkertainen syy 

tähän ovat ihmisten erilaisuus 

ja näkemyserot, jotka voivat ai-

heuttaa kireyttä ja jännitystä ih-

misten välille. Ääritilanteissa 

työpaikan konfl ikteilla saattaa 

olla vakaviakin vaikutuksia hy-

vinvointiin ja jaksamiseen, jos 

työntekijä kokee tulleensa kiu-

satuksi tai saaneensa epäasial-

lista kohtelua. 

- Konfl iktit työpaikalla ai-

heuttavat stressiä, josta pahim-

millaan seuraa masentuneisuut-

ta, hermostuneisuutta, keskitty-

misvaikeuksia ja unettomuutta, 

Vartia sanoo.

Sekä työnantaja että työn-

tekijät itse voivat vaikuttaa sii-

hen, että työyhteisössä ei tulisi 

törmäyksiä. Työterveyslaitok-

sen erikoistutkija Maarit Vartia 

kehottaa esimiehiä tarttumaan 

ongelmiin ja selvittämään, mis-

tä ne ovat lähtöisin. Jos ongelmi-

en taustat ovat työssä, koko työ-

yhteisö kannattaa valjastaa mu-

kaan miettimään, miten tilan-

netta pystyttäisiin korjaamaan.

- Törmäykset työpaikoilla 

näyttävät johtuvan useimmiten 

siitä, että ei olla riittävästi sovit-

tu yhteisistä toimintatavoista ja -

malleista, ja jokin työ saattaa jää-

dä tekemättä. Silloin pitää miet-

tiä yhdessä, miten työn tekemis-

tä parannettaisiin ja mitkä ovat 

yhteiset sopimukset ja tavoitteet, 

Vartia neuvoo.

Myös työntekijät voivat itse 

vaikuttaa työpaikan ilmapiiriin. 

Vaikka päivät olisivatkin kiirei-

siä ja tekemistä paljon, kannat-

taa muistaa pysähtyä kuuntele-

maan, mitä työkaverit ja esimies 

viestittävät.

- Kuunteleminenkin on välit-

tämistä, samoin kuin avun tar-

joaminen. Voimme yrittää tun-

nistaa, missä työkaveri tarvitsee 

apua, ja kysyä, jos voimme jo-

tenkin auttaa.

- On tärkeää, että työpaikalla 

on ylipäätään olemassa toiminta-

mallit ongelmatilanteiden varal-

le. Ainoa keino konfl iktitilanteen 

ratkaisemiseksi on ottaa tilanne 

puheeksi asianosaisten kesken. 

Elleivät he kykene hallitsemaan 

tilannetta, on prosessin käynnis-

täminen esimiehen vastuulla, jos 

hän tietää tilanteesta. Usein rat-

kaisu löytyy kuitenkin jo siten, 

että työntekijä puhuu ongelmas-

ta suoraan työkaverilleen.

Kuuntelemisesta apu 
työyhteisöjen konfl ikteihin
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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.

Jalkapallon F-juniorit 
Haapavedellä 26.7.2009

Kesken parhaan lomakuu-

kauden F-juniorit onnistuivat 

saamaan joukkueen kasaan 

Haapaveden jalkapallotur-

naukseen. 8 innokasta pelaa-

jaa oli paikalla kesyttämässä 

nahkakuulaa aurinkoisella 

Haapaveden urheilukentäl-

lä. Paikalla olivat myös Haa-

paveden oma joukkue sekä 

Ylivieskan Ypan F-juniorit. 

Ensimmäinen peli Ylivies-

kaa vastaan alkoi Nivalan sel-

vällä hallinnalla, mutta taisi 

meidän pojat hieman väsäh-

tää 3:lla vaihtomiehellä vas-

tustajan lähes kolminkertai-

seen joukkueseen nähden ja 

ottelu päättyi lopulta Ylivies-

kan voittoon.

Toinen peli Haapavet-

tä vastaan jouduttiin pelaa-

maan kahdella vaihtopelaa-

jalla, yhden nivalaispelaajan 

nivusvamman vuoksi. On-

neksi Nivalan pojilla riitti vie-

Vasemmalta Japer Viitala, Ville Järvelä, Aleksi Ahholm, Joona Peltola, Matias Nikko-

la, Wiljami Myllylä, Sakari Tölli. Maalivahtina Kalle Marjoniemi.

lä virtaa kuumuudesta huoli-

matta, ja tämä peli vietiin sel-

vin 4-1 numeroin.

F-juniorit matkaavat seu-

raavan kerran Ylivieskaan 

Oulun eteläisen-turnaukseen 

la 8.8 ja su 9.8. Piirisarja jat-

kuu vielä 15.8 Teerijärvellä ja 

6.9 Kokkolassa.

Taija Viitala
Joukkueenjohtaja 

F-pojat 00-02

Se on jännä se auton töötti, 

hyvin jännä...

Kaksi miestä tai poikaa jotka 

veitte perjantai-ilta 23.7. viisi 

katiskaa järvikylän puolelta. 

Teidät on nähty kiikarilla var-

kaissa. Palauttakaa katiskat 

samaan paikkaan. Näkijä.

Sinä punaisen auton kuljetta-

ja, eikö sulle ole henkesi kal-

lis, kun ajelit sunnuntaina ai-

van junan edestä, vaikka puo-

mit jo laskeutui? Kyllä siinä jo 

juna huusi.

Muistakaapa olla tulien kans-

sa varovaisia helleaikoina, 

mikä ihme on nykynuorison 

tapa heittää palava tupakan 

natsa autosta tienvarren hei-

nikkoon, niitä saastoja ei sais 

heittää maahan ollenkaan, 

poltelkaa kotonanne. Tv. on-

neksi oli vesiämpäri lähellä.

Älkääpä puuttuko toisten asi-

oihin. Antakaa lastenne elää 

elämäänsä. Paljon helpompaa 

on kun hyväksymme toisem-

me ja erilaiset tavat. Kuka elää 

tai tekee kaiken aivan oikein? 

Ei kukaan. Olemme tapojem-

me orjia. Suvaitsevuus antaa 

paljon enemmän kuin pa-

hanpuhuminen tai ihmisten 

asioiden levittely. Menkää it-

seenne ja miettikää miten 

voisin parantaa omalta osal-

ta suhteita.

Ikävältä tuntuu naapurista 

katella kun isäntä lähtee töi-

hin aamuisin niin toinen tu-

lee... ja ruokatunnilla toisin-

päin...

Eläimilläkin on helteellä kuu-

ma ja jano siis anna auringon-

suoja ja aina pitää olla vettä. 

T. Eläinrakas.

Te kaksi poikaa jotka lähdet-

te eräästä rannasta tummal-

la veneellä varastamisretkille 

palauttakaa verkot ja katiskat 

samaan paikkaan mistä otit-

te. Olette liikkeellä aina kel-

lo 21.00-24.00 välisenä aika-

na tai panemme asian polii-

siasiaksi viimeksi olitte näillä 

asioilla 28.7. onko varastettu 

kala hyvää ja muut tavarat. 

Näkijä.

Vähhiin käyp sorsapaikat ni-

valasa ko Erkkisjärviki pilat-

tiin ei kaislikkoa sorsille ei 

kaloille. 

Kyllä Nivalan ympäristö on 

hienon näköinen uusi puisto-

alue antaa hienon kuvan ohi 

ajaville mutta voisko jo saaha 

ne lentistolpat ja verkon että 

pääsis pelaan ja parkkipaik-

koja raivatkaa riittävästi ettei 

tartte tien tukkona vaarassa 

olla lasten kaas.

Erkkisjärven niittoa paheksu-

via tekstiviestejä tuli 13 kpl, 

osa uhkauksia.

Toimitus.
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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 

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

Haapajärven käsityökeskus Taito Lasaretti, Isokatu 38, 85800 

Haapajärvi. Puh. (08) 763182.  

Karvoskylän Kyläyhdistys

Nettisivultamme löytyy tietoa TILKKUPEITTOJEN MAT-

KASTA, osiosta Keskustelut. http://www.tietotori.fi /nivalan-

demarit/

 

DISKO pe 7.8 klo. 19.00–22:00

Kesän lopettajaiset ja teemana ovat TERVEET JALAT.

Ollaan paljasjaloin diskossa ja halutessa saa varpaan kynsien 

lakkausta. Mukana on Jalkojesi Ilona.

 

KESÄKAHVILA jatkaa toimintaansa heinäkuun jälkeen vii-

konloppuisin. Auki la. ja su. klo 11.00-20.00.

 Seuraa palstaamme ELOKUVISTA tietoa tulossa.

Kineva
Kiitämme kaikkia Kipinä-maraton ta-

pahtumaa tukeneita.

Kipinä-arpajaisten voitot menivät seuraaville:

Sampo-ryijy: Emma Korkiakoski

Aterin-setti: Eino Savukoski

T-paita: Taisto Ottavainen, Hilkka Ylikotila, Viljo Nybacka

Hieronta-lahjakortti: Rauni Paananen

Suolahuone-lahjakortti: Ville Aakko

Juomapullo: Iida Sarja, Hanna-Liisa Erkkilä, Niilo Kopola, 

Nelli Honkala, Juha Halmetoja

Lippalakki: Jussi Niemi, Tuulikki Partanen, Asko Häkkilä, 

Juha Sorvala.

Kiitämme arpajaisten lahjoituksista.

Lakeuden Kipinä ry

Tervetuloa viettämään LASTEN TOIMINTAPÄIVÄÄ Kat-

valaan tiistaina 4.8.2009 klo 10.00-13.00. Leikkejä, satuja, as-

kartelua, makkara- ja mehutarjoilu.

Nivalan Vesaiset

JÄRJESTÄÄ MATKAN HUVIPUISTO

POWERPARKIIN Härmään la 15.8.2009

Matka on tarkoitettu ammattiosaston jäsenelle, puolisolle ja 

lapsille. Mukaan mahtuu enintään 80 henkilöä.

Ohjelma: päivä Huvipuistossa, ruokailu omaan tahtiin Hu-

vipuiston alueella.

Ammattiosasto tarjoaa kyydin ja 6,5 euron arvoisen ateriase-

telin, seteliä ei voi vaihtaa rahaksi. Itse kustannetaan aterian 

hinnan ylimenevä osuus ja Huvipuiston ranneke, jolla pääsee 

kaikkiin laitteisiin tai pelkkä lippu alueelle. 

Hinnasto: pelkkä sisäänpääsy alueelle, ei oikeuta laitteisiin, 

aikuiset 5 e, alle 15 v ja eläkeläiset 3 e, alle 2 v ilmaiseksi.

Ranneke alueelle ja kaikkiin laitteisiin, yli 130cm 26 e, alle 

130cm 17 e.

Ilmoittautumisessa mainittava osallistujamäärä, ostaako alue-

lipun vai rannekkeen ja montako yli ja alle 130cm osallistu-

jaa.

Lähtö: Nivalan Matkahuolto klo 6:30, Haapajärven Matka-

huolto klo 7:00 Paluumatkalle lähdetään klo 16.00.

Lisätietoja: www.powerpark.fi 

Sitovat ilmoittautumiset ma 3.8. mennessä työpaikan luotta-

musmiehelle tai Pertti 044-5241919.

Toimikunta

HUOMIO! Nivala toimii -palstan ilmoituksilla on kaikille saman-

lainen vakiomuoto. Vuosisopimuksen tehneet saavat erillisen, näyt-

tävän ilmoituksen toisaalla lehdessä 70 % alennuksella, jolloin voi 

käyttää kuvia, värejä, kehyksiä ym. Ilmoitus voi olla samassa lehdessä 

yhtä aikaa molemmilla tavoilla.

RAJALTA RAJALLE -MELONNAN

LÄHTÖTAPAHTUMA

Rantahovin rannassa pe. 7.8.2009 alk. klo 16.00.

Lähtö klo 17. Oheistoimintaa mm. ohjattu yhteisjumppa. 

Rantakahvipuff et. Tervetuloa virkistymään! 
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Parhaat palvelut  

Vastataan pois

1. C-vitamiinin.

2. Islannissa.

3. Suomensukuisia kansoja.

4. Sorsalintu.

5. Lämpötilaa.
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Myydään  

OMAKOTITALO Nivalan kes-
kustassa. Koulu ja päiväkoti 
lähellä, viihtyisällä alueella. 
Rakennusvuosi -89, asuin-
pinta-ala 133 neliötä. Puh 
050-3656680. 

Purettavaksi ja pois vietä-
väksi puurunkoinen ruma 
PELTIHALLI. Koko 10m x 20m 
hp.1000 e P. 050-3437335.

Ora SISARUSRATTAAT
rikseen kallistuvat selkän
ojat ,tur vavyöt,kuomu,ja
lkapeite, i lmakumipyörät 
tavarakori,säädettävä työn-
töaisa. siistit ja vähän käyte-
tyt. hp 500 e (ovh 850 e) Puh. 
0407364193.

Uniikki, kaunis HÄÄPU-
KU koko n. 34! Kuvia, ym. 
http://www.nettimarkkina.
com/653202. Hp.699/tarjous. 
Puh.040-7634499.

Täyspuinen KERROSSÄNKY 
90*200. Uusi tehtaan pake-
tissa. Hinta 
50 e. Nivalassa Puh. 
045-1393181.

RIVITALOKOLMIO hyvällä 
paikalla lähellä Nivalan kes-
kustaa. Talossa kaukolämpö, 
lämmin ulkovarasto, suojaisa 
piha... puh.050.359 3669.

TONTTI 0,6 ha. Pahkaperä. p. 
040 7626942.

CROSSTRAINER Christopeit 
Sport CS 5. Vähän käytetty. 
Kaupan päälle AbRider. Tar-
joa. Puh 0505935951.

OMAKOTITALO, max 5 vuot-
ta vanha tai tontti noin 7 km 
säteellä Nivalan keskustasta. 
040-508 3971.

LUKIOKIRJOJA edullisesti, 
katso lista osoitteesta http://
www.kotinet.com/timo.ronk-
ko/kirjat.txt, P. 050-3200035.

Hyväkuntoinen KAUPPAKAS-
SI Primera -93, naisen käytös-
tä, tarpeettomana. Halpa. P. 
041/5042797.

SAAB 900 vm-88, katsastettu 
5/09. Hyvässä kunnossa, kah-
det hyvät renkaat. Hp. 600 eu-
roa/tarjous. Puh. 456500596.

Autot. PARIOVET jykevin sa-
ranoin. 3 m3 maanalainen 
öljysäiliö (hyvä). Lykättävä 
ruohonleikkuri Husqvarna. 
Betonirengas 120 cm. Beto-
nirengas 1/2 120 cm. Kansi 
luukulla edell. VALURAUTA-
PATOJA 60-80 L. 3 knt ehyt/
vuotaa. P. 044-5582727.

Helkama 26 tuumainen tyttö-
jen PYÖRÄ 7-vaihteinen rum-
puvaihtaja, väri lila, hyväkun-
toinen vm. 2001, 200 euroa. 
Puh. 050 5291453.

KIRJOJA eurolla Suomussal-
melta. Nouda, sovi nouto 
0400249166. Ota myyntiin, 
omaksi.

Kyyhky-sorsastajat. Jahtijakt 
Camo -KALVOPUKU + etupa-
ketti, koko L, uusi. Tosi edul-
lisesti. Hinta vain 200 euroa. 
Puh. 0407193465.

STIGA PARK 12,5 hv. Tosi 
siisti. Uusi puolimoottori. 
Myös vaihto. 1490 €. Puh. 
0401865164.

Tunturi MOPO, automaatti. 
Erittäin siisti. 044-2991536.

PESUKONE Indesit 20 €, vanha 
kone esim. likapyykkikoneeksi 
navettaan. 60 asteen ohjelma 
toimii. Mökkikäyttöön / halliin 
10 kpl Strömbergin toimivia 
SÄHKÖPATTEREITA 200- 1000 
w yht. 50 € / tarjous.
Puh. 050- 4674557.

HONDA VFR 800, vm 01. Hy-
villä varusteilla ja loisto kun-
toinen matka sportti. Kulutus-
osat uusittu. Soita ja kysy lisää 
hp 6900 €, puh 0504135184.

Nätti valkoinen KIRJAHYLLY, 
leveys 120 cm, 50 eur, sinihar-
maa sälekaihdin lev 140 cm, 
10 eur, bambukaihdin lev 160 
cm, 20 eur, ULKO-OVI koko 
10*21 sekä parvekeovi koko 
9*21. Puh. 0400 389044

Ostetaan  

Pienten tyttöjen ensi PYÖ-
RÄ 12" apurattailla.Siisti, 
sievä ja hyväkuntoinen, 
sekä työntöaisa jos löytyy. 
Sekä carena double swing 
rattaat lisävarusteineen. P: 
044-2628555.

OK-talo Järvikylä, Aittoperä, 
Haapaperä alueelta, myös 
keskustasta jossa on omaa 
rauhaa..Puh. 044-2652820.

TONTTI n.5km keskus-
tasta/haikarasta puh. 
050-4941179.

Halutaan vuokrata  

Halutaan vuokrata OMAKO-
TITALO Nivalan keskustasta 
max 20 km.
uh. 045-1393181.

KAKSIO tai kolmio Nivalan 
keskustasta tai sen läheisyy-
destä. 0442526530.

Nuori nainen etsii YKSIÖ-
TÄ tai kaksiota Nivalan 
keskustan alueelta, hinta 
max. 350 e. 0407069259, 
0400864496.

Saunallinen KAKSIO tai 
yksiö Nivalasta. Puh. 
044-3438395.

OK-TALO (4-5 mh) keskustas-
ta pitempi aikaisella vuokra-
sopimuksella.  Työssäkäyvä 
perhe. Ei lemmikkieläimiä. 
Varma vuokra. perhe. P.040-
3720 043. 

OMAKOTITALO tai rivita-
lokolmio lapsiperheelle Ni-
valasta. Puh. 044-2914006.

Vuokralle tarjotaan  

Uudehko, erittäin siis-
ti 2-kerr. RT-HUONEISTO, 
3 mh ja tupakeittiö. Puh. 
044-5415414.

Kerrostalo KOLMIO. 450 
euroa + vesi ja sähkö. 
044-2914118.

Saunallinen KAKSIO ker-
rostalosta, mielellään pit-
käaikaiselle vuokralaiselle 
rauhallisesta taloyhtiöstä. 
Vapautuu elokuulla. Puh. 
040-7600135.

Ydinkeskusta Kalliont. 2H + 
K + sauna 61m2 ll kerros, tu-
pakoimat.ei lemmik. Vapau-
tuu 1.9 alk. 0407046878.

YKSIÖ hissikerrostalos-
ta Nivalan keskustasta. 
Vapautuu 1.9.2009. Puh. 
0440-855030.

Täysin remontoitu saunal-
linen KAKSIO rivitalosta, 
mielellään pitkäaikaiselle 
vuokralaiselle rauhallises-
ta taloyhtiöstä. Heti vapaa. 
Puh. 0442786890.

5 hengen ASUNTOVAUNU 
edullisesti. Puh. 044 290 
2884.

Löydetty  

Tiistai-iltana Pidisjärven-
tieltä ennen nuorisoseuraa 
avain, jossa vihreä avaimen-
perä, lätkä ja valo. Voi noutaa 
Nivalan Viikon toimistosta.

Sekalaista  

PIHAKIRPPIS sunnuntaina 
2.8. klo 12-15, osoitteessa 
Niskakankaantie 271. Pai-
kalla talutusratsastusta eri-
koisilla Irlannincob-hevo-
silla sekä buff et. Tervetuloa 
tekemään löytöjä!

Etsimme POIKAHAMSTERIA 
siitokseen. P. 040-8384244.

Pudonnut AVAINNIPPU 
Nivala-Haapajärvi välil-
le heinäkuun alussa P. 
044-0202460.

KAUNIS KIITOS sinulle, 
joka palautit lompakon 
Kalliokumpuun.

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



www.ikiverhous.fi

ke 5.8. Nivalassa

to 6.8. Haapajärvellä

Unettomuus on yleinen on-

gelma, jolla voi olla vaka-

viakin terveyshaittoja. Unen 

rakenteen muuttuminen iän 

myötä on normaali muutos, 

kun taas unihäiriöihin liitty-

vät päiväoireet ovat merkki 

hoitoa vaativasta unettomuu-

desta. Unihäiriöiden syyt on 

aina selvitettävä, ja unetto-

muutta voidaan tarvittaessa 

hoitaa lääkkeillä.

Ihmiset viettävät keski-

määrin kolmanneksen elä-

mästään nukkuen. Riittävä 

unen saanti on välttämätön-

tä hyvinvoinnin ja jokapäi-

väisen toimintakyvyn takaa-

miseksi, ja se on myös hy-

vän elämänlaadun edellytys. 

Unettomuus on kuitenkin 

yleinen unihäiriö, jolla saat-

taa olla vakavia seurauksia.

Lähes joka toisen yli 55-

vuotiaan arvioidaan kärsi-

vän unettomuudesta. Ikään-

tyessä uni muuttuu pinnalli-

semmaksi ja öisin heräillään 

useammin. Muutokset liit-

tyvät normaaliin ikääntymi-

seen eivätkä aiheuta päiväoi-

reita.

- Kyse on kuitenkin hoi-

toa vaativasta unettomuu-

desta silloin, jos pinnallinen, 

huonolaatuinen tai lyhytkes-

toinen uni aiheuttaa päiväoi-

reita eli ihminen on päivällä 

väsynyt, muistamaton, ärty-

nyt tai masentunut, kertoo 

professori Sirkka-Liisa Kive-

lä Turun yliopistollisesta kes-

kussairaalasta.

Unettomuutta voidaan 

hoitaa erilaisilla nukahtamis- 

ja unilääkkeillä. EU myönsi 

viime kesänä myyntiluvan 

ensimmäiselle pitkävaikuttei-

selle melatoniinivalmisteelle. 

Melatoniinia on aikaisemmin 

ollut myynnissä vain lyhyt-

vaikutteisena. Unettomuu-

den hoitoon melatoniini on 

turvallinen lääke. Se on eli-

mistön oma hormoni.

Melatoniini säätelee nor-

maalia uni-valverytmiä, ja 

sitä erittyy elimistössä öisin. 

Sen vaikutus unettomuuden 

hoidossa perustuu pitkälti 

rytmin säätelyyn ja se myös 

edistää unta.

- Melatoniinilla on myös 

muita positiivisia vaikutuk-

sia. Se alentaa kehon läm-

pötilaa, jonka seurauksena 

meitä alkaa väsyttää, Kivelä 

sanoo.

Aiemmin käytetyillä nu-

kahtamis- ja unilääkkeillä 

on runsaasti haittavaikutuk-

sia, jotka korostuvat erityises-

ti iäkkäiden unettomuuden 

hoidossa. Lääkkeet saattavat 

heikentää muistia, aiheut-

taa päiväväsymystä sekä hei-

kentää psykomotorisia kyky-

jä, joita tarvitaan esimerkiksi 

autoa ajaessa. Ne myös johta-

vat kaatumistapaturmille al-

tistumiseen.

- Euroopassa vähintään 

joka viides iäkkään ihmisen 

lonkkamurtuma johtuu uni-

lääkkeinä käytettyjen bentso-

diatsepiinien haittavaikutuk-

sista. Pitkävaikutteinen mela-

toniini puolestaan on turval-

linen unilääke, joka ei aiheu-

ta päiväväsymystä tai riippu-

vuutta, ei heikennä muistia, 

eikä johda kaatumistapatur-

miin.

Unettomuus voidaan luo-

kitella joko ensisijaiseksi tai 

toissijaiseksi unettomuu-

deksi riippuen siitä, mistä se 

johtuu. Ensisijaisella unetto-

muudella ei ole mitään tun-

nistettavaa syytä, mutta tois-

sijainen unettomuus on aina 

oire jostakin tunnistettavasta 

fyysisestä tai henkisestä tilas-

ta tai ympäristösyystä.

Professori Sirkka-Liisa 

Kivelä korostaa, että unetto-

muuden syy on aina selvitet-

tävä.

- Unettomuuden taustal-

la saattaa olla esimerkiksi le-

vottomat jalat tai tuki- ja lii-

kuntaelinkipu öisin. Niille on 

olemassa oma hoitonsa. Me-

latoniini ei ole kaiken unetto-

muuden hoitoon tarkoitettu 

lääke, vaan sitä käytetään ni-

menomaan ensisijaisen unet-

tomuuden hoitamisessa.

Unihäiriöiden hoitoon elimistön omaa hormonia

Unettomuus lisääntyy iän myötä

Joka viikko.
Jokaiseen kotiin.


