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Sunnuntai  
9.8.2009

Albumi

Nimipäivät 

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 9.8.: Stroganof, pe-

runat, perunasalaatti, luumu-

kiisseli.

Maanantai: Jauhelihakastike, 

perunat, lanttu-rusinaraaste, 

mustikkakiisseli.

Tiistai: Uunikala, peruna-

muusi, punajuurisuikaleet, 

hedelmävanukas.

Keskiviikko: Herkkuvuoka, 

puolukkasose, viili.

Torstai: Lihapullat, perunat, 

kastike, vihersalaatti, appel-

siinikiisseli.

Perjantai: Sianliha-purjope-

runaviipalelaatikko, kruu-

nukasvikset, huituvelli.

Lauantai: Kirjolohikeitto, 

tuoremehu, juusto, mansik-

kakiisseli.

Sunnuntai: Riistakäristys, 

perunamuusi, puolukkaso-

se, hedelmärahka.

Peruskoulu ja 
lukio
Tiistai: Hernekeitto, juusto, 

rieska.

Keskiviikko: Makaronilaatik-

ko, tuoresalaatti.

Torstai: Värikäs broilerkasti-

ke, riisi, tuoresalaatti.

Perjantai: Makkarakeitto, 

ruisleipä, tuore-/herkku-

kurkku.

Sinun liittosi on ihmeellinen, 

siksi minä tahdon uskollisesti 

pysyä siinä.

Kun sinun sanasi avautuu, se 

valaisee, tyhmäkin saa siitä 

ymmärrystä.

Minä huohotan suu auki, mi-

nä janoan sinun käskyjäsi.

Katso puoleeni, anna armosi 

- se on niiden oikeus, joille 

nimesi on rakas.

Tee kulkuni vakaaksi ohjeilla-

si, älä anna minkään vääryy-

den vallita minua.

Vapauta minut sortajistani,

että voisin noudattaa sää-

döksiäsi.

Kirkasta kasvosi palvelijal-

lesi.

Opeta minut tuntemaan käs-

kysi!

Minun silmäni ovat tulvillaan 

kyyneliä,

koska lakiasi ei noudateta. 

Ps. 119: 129-136 

Sunnuntai 9.8: Erja, Eira. 

Maanantai 10.8: Lauri, Las-

se, Lassi. 

Tiistai 11.8: Sanna, Susanna, 

Sanni, Susanne. 

Keskiviikko 12.8: Klaara. 

Torstai 13.8: Jesse. 

Perjantai 14.8: Onerva, Ka-

nerva. 

Lauantai 15.8: Marjatta, Mar-

ja, Jaana, Marjo, Marita, Mar-

jut, Marianne, Maritta, Mar-

jaana, Marjukka, Marianna. 

Älä leiki puukoilla. Älä pai-

ni karhujen kanssa. Tee aina 

selvin päin se, minkä juovuk-

sissa lupasit.

Papa Hemingwayn 
elämänohje

1. Kuka voitti Farmari-Nei-

to -kisan?

2. Paljonko Kalajoen Rahjan 

saaristoon kuuluu saaria?

3. Missä lajissa urheilijoille 

jaetaan ATP-pisteitä?

4. Minkälaisia ihmisiä ovat 

zapoteekit?

5. Mitä ovat jäniksentryff e-

lit?

Vastaukset sivulla 14

Ruokalista

Työpaikat
Nivalassa

Kunnaneläinlääkäri, englan-

nin kielen kouluttaja, myyjiä, 

kosmetologi, asiakaskäynti-

varaaja.

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. Levytek-

niikan ammattitutkinto. Puu-

sepänalan ammattitutkinto - 

puutuotteen valmistus. Puu-

sepänalan ammattitutkinto 

- CNC/CAD/CAM -tekniik-

ka. Puualan perustutkinto. 

Tulityökorttikoulutus. Työ-

turvallisuuskorttikoulutus. 

Yrittäjän ammattitutkinto. 

Teollisen pintakäsittelijän 

ammattitutkinto / Puutuot-

teiden pintakäsittely.

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.

Heinäkuu 2005 2006 2007 2008 2009

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

sademäärä/kk mm 53 21 94 89 58

sademäärä/v mm 150 103 211 233 103

ylin lämpötila Cº 30,4 9 18:59 30,4 8 18:22 25,4 3 18:24 24,7 31 17:12 26,1 1 17:13

alin lämpötila Cº 3,6 30 5:33 3,2 31 5:36 5,9 21 5:09 3,0 8 4:59 3,7 7 3:45

keskilämpötila C° 17,7 16,1 15,9 14,6 15,3

ylin ilmanpaine mb 1032 20 3:15 1027 1 11:39 1022 22 16:02 1021 27 10:22 1016 1 2:17

alin ilmanpaine mb 997 28 0:38 1002 18 9:55 981 2 4:18 990 21 14:33 989 21 15:48

ylin tuulenpuuska m/s 10,8 13 14:49 11,3 13 13:25 10,8 18 13:47 8,2 31 19:45 9,8 18 13:26

lämpösumma/kk 388 362 368 292 393

lämpösumma/v 754 766 736 617 700

Vesisade: 7. (1mm); 9. (14mm); 12. (4mm); 13. (1mm); 16 (10mm); 17. (1mm); 20. (7mm); 21. (6mm); 25. (13mm); 26.

(1mm);

www.kotinet.com/jamsat © Jouko Jämsä

Heinäkuun säätilastoja

Tämä kuva on otettu Ahteen koululla, missä ryhmä hoiti äitienpäiväjuhlan järjestelyt ja 

tarjoilut.

Sotainvalidi Toivo Vierimaa sai satavuotisjuhlassaan 23.6. Sotainvalidiliiton ansioristin, 

johon liittyvän kunniakirjan oli allekirjoittanut puolustusministeri J. Häkämies. Ansio-

ristin luovutti Vierimaalle sotainvalidipiirin puheenjohtaja Heikki Kankaanpää.

Sotainvalidiliiton ansioristi
Toivo Vierimaalle

Kaunis
Kiitos

Kyläläisille

muistamisesta

ja

yöllisestä yllätyksestä.

Eija ja Tarmo Pääkkö
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Koulut aloittavat syysluku-

kautensa tulevalla viikolla. 

Ensiluokkalaisille koulun 

aloittaminen on jännittävä 

tapahtuma, ja koulunkäyn-

tiin liittyy paljon odotuksia. 

Ekaluokkaa aloittava Tuulia 

Häkkilä on valmistautunut 

tulevaan elämänmuutokseen 

jo hyvissä ajoin.

- Me on isän ja äidin kans-

sa tutustuttu kirjaimiin ja mi-

nulle on ostettu reppu, penaa-

li, kynä, kumi ja teroitin. Nyt 

tulimme taas tänne Kyösti 

Kallion koululle kertaamaan 

koulureittiä, jota kuljen jal-

kaisin tai pyörällä, Tuulia ki-

teyttää. 

Koulun pihan leikkika-

tokseen on perustettu leikis-

ti pitseria, jossa Tuulia tarjoi-

lee pikkusisko Taikan avusta-

mana isälle ja haastattelijal-

le herkulliset liuskekivestä ja 

voikukasta valmistetut pitsat 

leskenlehtisalaatin kera. Täy-

dellä vatsalla kertailtiin par-

haita kesämuistoja.

- Kesä on mennyt hyvin 

kun kävimme Taikan kanssa 

Jukuparkissa ja Muumimaail-

massa, pirteä Tuulia iloitsee. 

Vauhdikkaalta pyöräret-

keltä löytyy toiselle luokalle 

menevä Joona Ruotsalainen. 

Energistä ikiliikkujaa kiehtoo 

vauhti ja toiminta.

- Mukavinta koulussa on 

se kun saa nähdä kavereita ja 

pelailla jalkapalloa, ja tehdä 

talvella lumilinnoja. Kävim-

me kesällä Power Parkissa ja 

siellä paras laite oli vuoristo-

rata, nuorimies listaa kesän 

kohokohtia.

Rivitalon pihassa iloiset 

haukahdukset kiirivät ilmoil-

le kun kolmannelle luokalle 

siirtyvä Lea Laakkonen kisai-

lee koiranpennun kanssa.

- Kesän huippuhetki oli se 

kun sain oman koiranpen-

nun. Rotvailerityttö Manta 

täyttää 4 kuukautta tänään. 

Koulun alkamista olen jo 

odotellut, kun siellä on kivaa 

kavereiden kanssa. Kuvis on 

minun mieliaine koulussa ja 

liikunta. Aloitin nyt kesälaji-

na pesäpallon pelaamisen ja 

talvisin hiihdän, eläinrakas 

Lea hymyilee.

Shoppailemasta löytyy 

kaksi ysille siirtyvää nuorta, 

Saara Havisto ja Leena Junt-

tila.

- Yhdellä tutulla on synttä-

rit, ja me käytiin lahjaostok-

silla. Koulussa musiikki ja 

kielet ovat mukavia aineita. 

Lukioon olen ajatellut men-

nä ensi vuonna. Kesällä olen 

reissaillut etelässä ja pelannut 

golfi a, Haavisto tilittää.

- Musiikki on mun lemp-

pariaine, kun mä laulan 

Apycalypse -bändissä. Meil-

lä on keikka Back to school 

-tapahtumassa perjantaina. 

Kyllä mä ihan odotan kou-

lun alkamista, kun silloin nä-

kee kaikkia niitä, joita ei ke-

sällä ole nähnyt. Espoossa ja 

Tampereella kävin lomamat-

kan ja sitten on hengailtu ka-

vereiden kanssa.  On hyväkin 

kun taas pääsee koulurytmiin 

mukaan, Junttila sanoo.

Joona Ruotsalaiselle koulu on tuttu paikka. Hän siirtyy 

toiselle luokalle.

Taika Häkkilä viettää päivät Peltopuiston päiväkodissa ja Tuulia Häkkilä aloittaa kou-

lunkäynnin Kyösti Kallion koululla.

Kolmannelle luokalle siirtyvä Lea Laakkonen ja koiran-

pentu Manta ovat ystäviä.

Saara Havisto, Joonas Raudaskoski ja Leena Junttila siir-

tyvät ysiluokalle.

Koulutyö alkaa

Tyttöjen kännykkäpuhelu 

tilaa kuvattavaksi myös ysil-

le menevän Joonas Raudas-

kosken. Yamaha DT kaartaa 

paikalle, ja nuorimies liittyy 

seuraan.

- Koulusta en oikeen tiedä. 

Kaverit kai siellä parasta on. 

Hyvin on kesä menny,t kun 

sain toukokuussa kortin ja 

olen saanut ajella Jammulla. 

Kesällä kävin Ruotsissa, muu-

ten on pyöritty täällä kaverei-

den kanssa, hän summaa. 

Erkki Heikinaho
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Nivalan Seurakunta

Oikein roimat kiitokset kir-

jeestäsi, joka oli minulle tär-

keämpi kuin osaat kuvitella-

kaan. Sainhan nimittäin vie-

raan miehen lausunnon kir-

jeessäsi siitä, että kotiväkeni 

tulee siellä hyvin toimeen. Se 

kun on pannut toisinaan vä-

hän huolettamaan, sitä kun 

ei oikein tiedä uskoa kotivä-

en kirjeitä ne kun aina kirjoit-

tavat voivansa hyvin ja lellivät 

meitä aikamiehiä niin kuin 

pikkukakaroita, vaikka se-

hän pitäis kaikkien tietää et-

tei meillä mitään hätää tääl-

lä ole.

Niin, me elämme täällä 

metsän korvessa teltta-asun-

noissamme kaiken yltäkylläi-

syyden keskellä. On lämmin-

tä jota hehkuu telttamme kes-

kellä olevasta kaminasta aina 

niin paljon kuin kulloinkin 

halutaan. On ruokaa aivan 

riittämiin ja sitten kun meil-

lä on vielä rahaakin vaikka 

se tavallisessa sotaväessä on 

melko harvinainen, mutta 

täällä niin tavallinen omai-

suuden mittapuu. Saamme 

näet vitosen päivältä ja kun 

emme saa ostaa siitä yksin-

kertaisesta syystä että tääl-

lä ei ole ketään joka jotain 

myisi täytyy meidän pakos-

ta rikastua. 

Kirjoitteleminen, kuten 

ymmärrät on aika lailla vai-

kea näissä oloissa kun nimit-

täin se ”sensuuri” joka tutkii 

nämä kirjeemme päältä ja si-

sältä ja kun ei ole oikein tie-

toa mikä on kielletty, mikä ei, 

täytyy lörpötellä vain asiaton-

ta asiaa.

Tietenkin olet utelias tietä-

mään missäpäin rakasta isän-

maatamme nytkin lauantai-

iltaa vietämme ja nautimme 

raukaisevan saunanlöylyn 

jälkeen siviilistä tulleista pa-

keteista kaivamistamme kah-

vipavuista keitetystä kahvista 

ja missä suloinen havuvuode 

odottaa oikaisemaan löylyn 

pehmentämiä jäseniämme.  

Paikkaahan en tietenkään 

voi sanoa mutta tiedäthän 

sanomattakin ettemme ai-

nakaan Ruotsin rajalla ole, 

mutta päinvastoin eräitä sa-

toja kilometrejä Nivalasta itä 

etelään. Olimme aluksi lähel-

lä erästä kirkonkylää, mutta 

sitten muutimme lähemmäs 

päämääräämme, jossa olem-

me nyt muutaman viikon ma-

joillut.

Nyt kuulostaa uutiset mel-

ko rauhoittavilta, saa nyt sit-

ten nähdä selvitäänkö tääl-

tä siviiliin ilman kunnollista 

häätappeluakaan..

Minä olen nyt yhden vii-

kon ollu komppanian kirju-

rina ja asun sotilasarvoltaan 

melko vaatimattomien mies-

ten kanssa, mutta siviilitittelit 

on kavereillani melkoiset, on 

fi losoovin maisteri, on pasto-

ri ja muita vähän matalampia 

herroja. Kuitenkin minä olen 

vanhin ijältäni ja yli 20 vuot-

ta suojeluskunnassa palvellut 

joten nautin täydellistä tove-

reitteni suosiota enkä millään 

tavalla ole lähetiksi verratta-

van palvelian asemassa, vaan 

asun taloa niin kuin herrat ai-

nakin.

Kyllä ne vaan Nivalan po-

jat  pääsivät tästä sodasta, 

jos nimittäin ei vaan se syty, 

aivan leikillä kun saavat ol-

la siellä Oulun ja Ylivieskan 

lottien ammattavina. Tämä 

erämiesten elämä jo sinän-

sä on melkoista koulua sotaa 

varten, täällä pakostakin tu-

lee mies melkoisen välinpitä-

mättömäksi itseensä nähden, 

ei tuntuisi olevan väliä vaikka 

alkaisi paukkuakin, tietenkin 

olisi parempi jos sotaa ei tuli-

si, mutta jos tätä odotustakin 

kovin kauan jatkuu, on mei-

dän alettava muuten ei siitä 

kunnon rauhaakaan tule.

Täällä on lomat melko lu-

jassa, ainoastaan lähimpien 

omaisten kuolema tai var-

ma kuolemaan johtava sai-

raus ovat kyllin päteviä syitä 

muutaman vuorokauden lo-

man saantiin ja on tapauksia 

ettei pojat ole päässeet äitin-

sä haudallekaan. Minun lie-

nee melko lailla turha yrittää-

kään lomaa ennen joulua el-

lei siihen mennessä jo selvitä 

siviiliin.

On se kumma juttu kun 

minä juuri tänne lähties-

sä sain sen paikan sieltä, se 

oli oikeastaan hyvä minulle 

vaikka olen kovasti peljännyt 

miten siellä äitiväki tulee toi-

meen sen viljakaupan kanssa. 

Kyllä muuten tiedän vaimoni 

menestyvän ja myymälän tu-

levan hoidetuksi ja sehän olis 

pääasia ettei liike ja ostajapiiri 

joutuisi kiusaan minun täh-

den. Ja nyt kun sain kirjee-

si vapauduin kaikesta pelosta 

siinä suhteessa. Kyllä kai si-

nullakin on varmasti hom-

mia enempi kuin tarpeeksi. 

Tämä on semmoinen ruljans-

si se varmasti kysyy kuntien 

ja valtion samoin kuin kaik-

kien kansalaistenkin voimia 

enemmän kuin rauhan aika-

na on osattu uneksiakaan. On 

erinomaisen ilahduttavaa se 

alttius millä kaikki kansalais-

piirit ovat mukana vapauden 

vaalinnassa, kukin omalla ta-

vallaan.

Kyllä täälläkin on monen 

pojan silmät avautuneet jot-

ka ennen ovat olleet vastus-

tavalla kannalla puolustus-

laitoksen lujittamiseen näh-

den  ja varmaa on että suoje-

luskuntien talous ja miesval-

mius kaksinkertaistuu tämän 

ruljanssin loputtua ei kuulu 

mitään soraääniä vaan kaik-

ki ovat valmiit iskemään tar-

peen tullen.

Kirjoitan toiste lisää, vaik-

ka eihän täällä mitään erikoi-

sempia kerrottavia ole. Kirjoi-

ta kun saat järjestettyä aikaa, 

täällä on siviilistä tullut kirje 

parempi kuin sata jänistä!

Monin terveisin Matti

Seurakunnan kotisivujen 

osoite: www.nivalansrk.fi 

Kirkkoherranvirasto p. (08) 

440 025.

Jumalanpalvelus: Su 9.8.2008 

10.sunn. helluntaista klo 10 

konfi rmaatiomessu kirkossa, 

III rippikoulun konfi rmaatio, 

Isomaa, Katajala, avustaa E 

Suuronen,  I Matikainen, R 

Nummela, J Laurila.

Seurakunnan viikko

To 6.8. klo 18.30 nuotioilta 

Aartaminjärvellä,  järj. Ypyä-

Junnon diakoniatoimikunta 

(Jukkola).

Klo 18.30 nuotioilta Nivalan 

ry:llä.

Pe 7.8. klo 19 rauhanyhdis-

tysten leiri Vinnurvan leiri-

keskuksessa, aloitus klo  17 

(K Tölli).

La 8.8.  klo 19 seurat  Vin-

nurvan leirikeskuksessa (R 

Österberg).

Su 9.8. klo 12 kesäretki Las-

sin lammelle, kahvittelua, 

makkaranpaistoa, yhdes-

säoloa, järj.  Katajasaaren 

diakoniatoimikunta. Ilm. ja 

tied. 7.8. mennessä Arja  p. 

(08) 443 751 tai Eeva p. 0440 

918 667. Klo 13 seurat  Vin-

nurvan leirikeskuksessa (O 

Tölli). Klo 18 seurat Vin-

nurvan leirikeskuksessa (L 

Hankkila).

Ma 10.8. klo 12 Niva-Onnin 

ja Mattilan palvelutalon asuk-

kaiden ja henkilökunnan ret-

kipäivä Vinnurvan leirikes-

kuksessa.

Ti 11.8.  klo 12 Kotikeskuk-

sen ja Suvantokodin asukkai-

den ja henkilökunnan retki-

päivä Vinnurvan leirikeskuk-

sessa.

Ke 12.8. klo 12 mielenter-

veysneuvolan asiakkaiden 

ja henkilökunnan retkipäivä 

Vinnurvan leirikeskuksessa.  

Klo 19 kesäillan musiikki-

hartaus Uuden hautausmaan 

kappelissa (Tillari- kvartetti, 

Katajala)

To 13.8. klo 19 lauluilta Ma-

liskylän kappelissa, kahvit ja 

arvontaa (Takalo, Katajala), 

järj. Jokisaaren diakoniatoi-

mikunta.

Diakoniatyö

Ma-ti 24.-25.8. Sotien vete-

raanien, kaatuneitten omais-

ten, sotaorpojen, kotirinta-

manaisten ja -miesten leiri-

päivät Vinnurvan leirikes-

kuksessa.  Ilmoittautuminen 

pe 14.8 mennessä Iines Tirk-

konen, p.  442 278 tai Pirkko 

Sytelä p. 440 229.

1.-3.9. Rovastikunnallinen 

päihteetön leiri Oulaisissa 

Ahonperän leirikeskuksessa. 

Tiedustelut ja ilmoittautumi-

nen ke 12.8. mennessä p.442 

063 tai 442 144.

Lähetystyö

Lähetystyön kirpputori Kant-

torilassa (os. Kalliontie 5) on 

avoinna ke ja la klo 9-13. Ter-

vetuloa tutustumaan ja teke-

mään ostoksia!

Rovastikunnallinen toimin-

ta: Kala- ja Pyhäjokialueen 

seurakuntien perheasiain 

neuvottelukeskus, Rautatie-

nkatu 6 C 2 on suljettuna 1-

31.7.2009 välisen 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. 

Tulossa

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 myytä-

vänä kirkkoherranvirastos-

sa, hinta 8,5 euroa.

Lisäksi myynnissä on Niva-

lan historiakirjoja ”Nivalas-

ta ollaan ja toimeen tullaan”, 

hinta 65 euroa.

Kastettu 

Peetu Kristian Rättyä, Juli-

aana Lumi Auroora Kukko-

la, Veeti Oliver Ojalehto

Avioliittoon 
kuulutettu
Veikko Sakari Kukkola ja Anu 

Marjut Annika Kreivi

Kuollut

Viljo Jalmari Hosio   74 v.

Leirillä 18.11.39

Hyvä veli

Matti Kärpän (s.1903 Haapajärvellä) kirje 

isälle joltain sotatoimiin valmistavalta 

leiriltä marraskuun 18. päivä 1939. Hän oli 

juuri vähän aikaisemmin saanut paikan 

Nivalan Osuuskaupan Korpirannan 

myymälänhoitajana. Matti alkaa olla jo vähän 

turhautunut ja tuntuu olevan sama ”vaikka 

alkaisi paukkuakin”. No, vajaan kahden viikon 

päästä alkoi paukkua! 30.marraskuuta alkoi 

Talvisota.

- A. Toivola.



Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Tomi Kankaanpäällä on Ro-

muLife yritys Hattulassa Hä-

meenlinnan lähellä. Hän tu-

li Nivalaan tarkoituksenaan 

ostaa koneita Nivalan Kier-

rätysmetalli Oy:n Jouni Ar-

volalta. Reissussa kävi niin, 

että Tomi ja hänen vaimon-

sa Maija ostivatkin koko kier-

rätysyrityksen.

RomuLife kierrättää me-

tallia, renkaita, akkuja, elekt-

roniikkaromua ja kaikkea 

muutakin kierrätettäväksi 

soveltuvaa materiaalia. Tomi 

Kankaanpäällä on isänsä ja 

vanhemman veljensä kanssa 

lisäksi kahdeksan auton rek-

kafi rma.

- Lamaa ei meidän fi rmas-

sa tunneta. Työtä painetaan 

yötä päivää, Kankaanpää sa-

noo.

RomuLife:n palvelukses-

sa on työtilanteiden tarpeen 

mukaan 6-15 henkilöä. Tällä 

hetkellä on meneillään suuri 

purkutyö Tampereella.

Nivalan Kierrätysmetal-

li Oy:n nimi muuttui kau-

pan myötä Kierrätysmetalli 

Life Oy:ksi. Nivalan entiset 

työntekijät jatkavat vanhoi-

na työntekijöinä ja sinne siir-

tyy ainakin yksi henkilö Ete-

lä-Suomen työmailta. Kan-

kaanpää on itse niin paljon 

paikalla kuin ehtii.

Nivalan Kierrätysmetalli 

Oy on toiminut Teollisuus-

kylässä. Uudella yrittäjällä 

on vuosi aikaa siirtää yritys 

lentokentän varren teolli-

suusalueelle, minne sille tu-

lee toimintapaikka Aletelin 

tontin viereen.

Nivalan Viikon jakelu
siirtyy Posti Kusti Oy:lle

Nivalan Järvikylän 

Osuuspankin

vakavaraisuus nousi edelleen

Tomi Kankaanpää osti Maija-vaimonsa kanssa Nivalan Kierrätysmetalli Oy:n. Uuden yrityksen nimi on Kierrätysme-

talli Life Oy. Vuoden sisällä yritys siirtyy uudelle paikalle lentokentän viereiselle alueelle.

Uusi nimi ja yrittäjä 
romufi rmalle

Nivalan Järvikylän Osuus-

pankin vakavaraisuussuhde 

säilyi edelleen hyvällä tasolla 

ja oli kesäkuun lopussa 22,89 

%, jossa nousua edellisvuo-

teen verrattuna oli 0,69 %.

Liiketoiminta on katsa-

uskauden aikana jatkunut 

vakaana. Talletusten ja luo-

tonannon kasvu on ollut 

pankin tavoitteiden mukais-

ta. Kesäkuun lopussa talle-

tukset olivat 21 miljoonaa 

euroa, kasvu viimeisen 12 

kuukauden aikana oli 9,7 %. 

Koko luotonanto, sisältäen 

välitetyt luotot, oli kesäkuun 

lopussa 30 miljoonaa euroa, 

kasvu viimeisen 12 kuukau-

den aikana oli 9,7 %.

Pankilla ei ole yli 90 päi-

vää maksamatta olevia saa-

tavia (järjestämättömiä saa-

tavia), niin kuin ei ollut edel-

lisvuonnakaan. Pankki ei ole 

myöskään kirjannut alkuvuo-

den aikana luotonannostaan 

arvonalentumisia.

- Pankin liikevoitto ajalla 

1.1.-30.6.2009 oli 156 tuhatta 

euroa, joka oli noin kolman-

neksen pienempi kuin vertai-

lukaudella johtuen yleisestä 

taloudellisesta tilanteesta ja 

maailmanlaajuisesta korko-

jen kovasta laskusta, toteaa 

toimitusjohtaja Eija Rajanie-

mi.  Liikevoitto on vuositasol-

la 1,3 % taseesta. Pankin tase 

kasvoi vertailukaudesta 9,5 % 

ja oli 26 milj. euroa. 

Pankin asiakasmäärä ke-

säkuun lopussa 2834, lisä-

ystä 54, ja jäsenmäärä 1116.  

Loppuvuoden aikana pankin 

vakavaraisuuden ja tuloske-

hityksen ennakoidaan säily-

vän tasaisena, arvioi Eija Ra-

janiemi.

Nivalan Viikon jakeluun on 

tulossa muutoksia. Posti Kus-

ti Oy ryhtyy jakamaan lehteä 

sunnuntain 23.8. numerosta 

alkaen.

Nivalan Viikko jaetaan 

toistaiseksi entisellä aikatau-

lulla perjantain-lauantain 

aikana. Nivalan Viikolla on 

meneillään kysely yrittäjille, 

jolla kartoitetaan mikä ilmes-

tymispäivä on yrittäjien mie-

lestä paras ja jos tarvetta il-

menee, ilmestymispäivä voi-

daan myöhemmin muuttaa 

sen mukaiseksi.

Posti Kusti Oy:llä on seit-

semän työntekijää, jotka ja-

kavat Nivalan Viikon samo-

ja reittejä, kuin aamukan-

nossa olevat päivälehdetkin 

jaetaan.

Posti Kusti Oy:llä on ja-

kelupäivystys numerossa 050 

493 7729, josta tavoittaa ai-

na päivystysvuorossa olevan 

henkilön.
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Lukijoiden Ajatuksia

Kommentoi netissä
Lukijan kirjoituksia löydät internetistä osoit-

teesta 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.

Lääkärien koulutusmäärät 

nostettava kaksinkertaisik-

si koska 10 vuoden kulues-

sa poistuu eläkkeelle suur-

ten ikäluokkien mukana tu-

hansia lääkäreitä ja samaan 

aikaan potilasmäärät lisään-

tyy kolminkertaisiksi, koska 

suuret ikäluokat tulevat hoi-

don piiriin.

Altzheimerin ja muiden 

vaikeiden sairauksien määrät 

lisääntyvät ja hoitoajat pitene-

vät lääkkeiden tehon paran-

tuessa. Lisäksi keski-ikäisten 

diabetes ja syövät lisääntyvät 

ja lisäävät hoitopaineita ter-

veyskeskuksiin. Sairaanhoita-

jien koulutus lisättävä nope-

asti kolminkertaiseksi edellä 

mainituista syistä. 

Ei tarvita turhia maiste-

reista ja muita ylikoulutettu-

ja. Toissa vuonna valmistui 

25000 ylikoulutettua, jois-

ta työttömänä 80 prosenttia. 

Suuret ikäluokat ovat raskaan 

työn tekijöitä ja raskaan työn 

taitajia, joten koulutussuun-

taa on muutettava. Sillä teolli-

suus ja ulkomaan vienti pitää 

meidän yhteiskunnan hyvin-

voinnin pystyssä aina, ei yli-

koulutus.

Paras-hanke ei pelasta so-

siaali- ja terveystoiminnan 

ongelmia, vaan lisää meno-

ja, byrokratiaa ja herroja. Sillä 

kuntayhtymä Kalliossa esim. 

klo 08.00-09.00 on kiireelliset 

ajanvaraukset koko päiväksi 

varattu ja muuta ajanvarausta 

ei saa. Miten sitten, kun suu-

ret ikäluokat tulevat vanhe-

nemaan ja avun piiriin. Saa-

ti nyt jos tulee sikainfl uenssa 

pandemia. Ei Paras-hanketta 

koko maahan.

Arvo Korkiakoski
Nivala

Nuoruus on aikaa, jota van-

hana ihannoimme. Tulee mie-

leen ne monenlaiset seikkai-

lut, joita kossi-ikäisinä koim-

me. Jännää oli mennä varkai-

siin naapurin hernemaalle tai 

viinamipensaille, vaikka olis-

han niitä voinut syödä omis-

takin pensaista. Mutta mitä 

seikkailua sellainen olisi?

Sota-ajasta, kun olin alun 

toisella kymmenellä, on pal-

jon jännittäviä muistoja. Nyt 

kun niitä muistelee niin ha-

vaitsee, että aika on tuonut 

niihin lisää väriä. Mutta ellei 

anna sen häiritä, saa kokea 

ne toden tuntuisina, joita on 

mukava kertoa nuoremmille. 

Senhän me tiedämme, ettei-

vät pelkät tosiasiat aina ole 

mielekästä kuultavaa.

Muistan vielä kaksi Väi-

nöä: Lehtomaan Väinön ja 

Esan talon Väinön. Siinä oli 

miehet, jotka osasivat  ruu-

sata tarinansa. Kuitenkaan 

heistä en kerro nyt enempää, 

koska olen heistä ennenkin 

paljon kertonut, vaan muis-

telen omia kokemuksia poi-

kavuosiltani.

Ensimmäinen pyssyroni, 

jonka ostin Kallion Untamol-

ta oli suustaladattava luodik-

ko. Kun yritimme sillä ampua 

ei siitä tullut mitään, koska sen 

piippu ja lukot olivat eriparia, 

eivät jengat sopineet yhteen, 

vaan ammuttaessa ne aina ir-

tosivat. Oli kumma ettei sii-

nä tullut isompia vahinkoja, 

vaikka ampujien naamat oli-

vat ruudin mustaamat, kuin 

kesäisillä sonneilla, kun lope-

timme ammunnan. Teimme 

sitten hirmutyön, kun korja-

simme sen kaivamalla veivi-

kairilla reijän teräspiipun ja 

lukkojen lävitse. Sitten link-

kasimme ne rautatapin avulla 

yhteen. Kaivamista oli toista 

tuumaa.

vaikka meitä kaivajia oli 

kolme, oli jokaisen rinta ve-

reslihalla, kun saimme työm-

me tehtyä. Ahkeruutemme 

maksoi palkan, enää ei koti-

väkemme ihmetellyt ruudin 

mustaamia naamojamme.

Pyssyroni olalla kuljin 

myös yksinäni noita Kulikan-

kaan polkuja. Se sai mieleni 

silmät näkemään kaikenlais-

ta. Usein kaverinani siellä oli 

joku lukemieni kirjojen san-

kari kuten: Canadalainen Ro-

enholts kirjasta Metsäsissi, ja 

monet muut.

"Kehittyäkseen terveesti 

pitää nuorella olla ihanteita", 

sanoi Junttilan Eemil, kun en-

sikerran menin kirkonkylän 

kirjastoon. Nyt elämäntie-

ni varrella olen huomannut 

miten oikeassa hän oli. Muis-

tellessa mennyttä aikaa, niin 

huomaan miten ihana se oli. 

Kulku Kulikankaan poluilla 

oli mukavaa: sai silmäillä ym-

pärilleen ja antaa mielikuvien 

juosta. Voi tuntea jännittävän 

vaaran uhkan, kun Jylynsaa-

ren takaa kuului kaukainen 

ukkosen jyminä. Sota-aika-

na voi kuvitella desanttien 

väijyvän kylää, joka pelastuu, 

kun itse tiedustelen ja varoi-

tan heitä.

Näillä reissuilla voi tuntea 

kesän ihanuuden. Sai vaisto-

ta ukonilman jälkeisen ilman 

kuulakkuuden, jolloin äänet 

voi kuulua kilometrienkin ta-

kaa. Tällaista ilmanalaa en ole 

enää aikoihin tuntenut. Vie-

köhän ihmisten tihentynyt 

asuminen ilmasta kuulak-

kuuden. Nuo polut olivat nii-

tä, jotka auttoivat näkemään 

kesäisen luonnon kauneu-

den ja nauttimaan siitä. Nä-

kemään polunvarsilla olevat 

jykevät männyt ja tiheässä 

kuusessa olevat oravanpesät 

ja kuulla tikan naputuksen ja 

pikkulintujen laulun, joka on 

polyhvoniaa parhaimmillaan, 

mitä ihminen voi kuulla.

Unohtaa ei sovi taiteili-

joista suurimman, Luojan ih-

metöitä, joita näkyy Kulikan-

kaankin pinnassa: sammalen, 

jäkälän ja monenlaisten mar-

jojen varsissa ja lukemattomi-

en metsäkukkien muodossa.

Sero

Kantavaa 
laatua
monipuoliseen 
rakentamiseen

PRT-Lami 
liimapuu

Leiviskäntie 2, 92930 Pyhäntä
puh. 020 770 7000, fax 020 770 7361

www.prtlami.fi 

PRT-Lami liimapuu 
maatalous- ja tuotanto-
rakennusten kattorakenteisiin

Myynti ja tekninen neuvonta:

Lääketieteen koulutus
ajan tasalle Jännityksen kaipuuta
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Polkupyöräretki Kilpisjärvelle

Lomittaja testasi kuntonsa
Maatalouslomittaja Uuno 

Saaranen teki 1500 kilomet-

rin mittaisen pyörämatkan 

Lappiin. Hän polki kolmes-

sa päivässä Nivalasta Kilpis-

järvelle ja samassa ajassa ta-

kaisin. 

Kun Saaranen on käyttä-

nyt työkinttaitaan muuhun-

kin kuin tuttujen tervehtimi-

seen, hän uskalsi lähteä mat-

kaan kylmiltään.

- Monta vuotta olen haa-

veillut, että käyn pyöräile-

mässä Kilpisjärvellä ja vii-

me viikolla sitten ostin pyö-

rän. Alle sata kilometriä ehti 

tulla mittariin ennen reissua, 

Saaranen laskeskelee.

Kun Pihlajaperä kuudel-

ta heräili aamuun, lomittaja 

jo kierrätti kampea pohjoista 

kohti. Vajaan 18 tunnin ku-

luttua 340 kilometrin päässä 

Nivalasta ensimmäinen päi-

vämatka oli tehty. Tornion 

pohjoispuolella tienviitassa 

luki Aapajoki ja pyörän mus-

ta istuin oli saanut punaisia 

sävyjä kun ajaja saapui suku-

laistaloon.

- Panin vahingossa jalkaa-

ni saumalliset housut ja ne 

hiersivät reiteni vereslihalle. 

Kolme päivää piti paikata ta-

kamuksia Tummelilla. Tiesin, 

että Tummeli auttaa kaikkiin 

ihovammoihin ja sillä sitten 

muistin jatkossa voidella rei-

det aina vähän päästä, reissu-

mies naurahtaa.

Kun haavat oli parannel-

tu matka jatkui reilun pa-

rinsadan kilometrin etapilla 

Muonioon. Yön nukuttuaan 

Saaranen jatkoi loppumat-

kan saman mittaisella mat-

kaosuudella Kilpisjärvelle, 

vaimon siskon perhettä ter-

vehtimään. 

Paluumatka sujui ongel-

mitta kotiporteille saakka.

- Haapaveden Vatjusjär-

vellä minä sippasin täydelli-

sesti. Istuin kauan Etelälah-

den tienhaarassa ja mietin, 

että tähänkö tämä Kilpisjär-

ven reissu jäi. Onneksi vai-

mon sisko oli tehnyt hyvät 

eväät, ja söin siinä paksuvoi-

set kinkkuleivät, ja niin pää-

sin kotiin. Muuten en olisi 

päässyt, se on täys totuus.

- Kotona vaimo oli keittä-

nyt uudetpotut, joiden pääl-

le panin reilusti voita ja silliä. 

Kyllä se maistui hyvältä! Olin 

minä silloin niin väsynyt, että 

uni ei tahtonut tulla silmään, 

reissumies kertasi.

Perhe

Uuno ja Regina Saaranen asu-

vat luonnonkauniilla paikal-

la, omin käsin rakennetussa, 

upeassa valkotiilitalossa. Yh-

teiset avioliittovuodet osoit-

tavat puolisoiden pysyvän si-

toutumisen ja kiintymyksen 

toisiinsa olevan totta. Luonte-

van ujostelematta molempi-

en kädet kiertyvät puolisonsa 

uuman ympärille, muistoihin 

palattaessa. 

- Minä näin tämän Uu-

non jo kaksitoistavuotiaana 

ensimmäisen kerran, mutta 

vasta kuusitoistavuotiaana 

aloimme seurustella. Tammi-

kuussa meille tulee neljäkym-

mentä vuotta täyteen avioelä-

mää. Ei tätä miestä kannata 

kiertoon panna on se niin hy-

vä joka suhteessa. Hän on sel-

lainen positiivinen luonne sa-

moin kuin äitinsäkin. Anoppi 

sanookin, että jos välillä al-

kaa ahistaa, niin pitää panna 

isompi pusero päälle, Regina 

Saaranen hymyilee.

Saarasille syntyi neljä las-

ta, jotka nyt ovat aikuisiässä. 

Kaksi pojista työskentelee 

maatalouslomittajana ja kes-

kimmäinen on kaivinkone-

yrittäjä. Tytär opiskelee am-

mattiopistossa ravintolalin-

jalla. Lastenlapsia Saarasen 

pihalla saattaa pyöriä par-

haimmillaan seitsemän.

Työsaappaita Saarasilla 

on kulutettu oikein urakal-

la, ja leipä otettu kovan työn 

takaa.

- Regina on ollut siivooja-

na 25 vuotta Nivalan urhei-

luseuralla ja hän on nyt sa-

moissa töissä seurakunnalla. 

Minä olen maatalouslomit-

tajana viiden tilan renkaassa 

ja lomitushommia olen teh-

nyt 26 vuotta. Vielä olisi nel-

jä jäljellä jos pitävät. Lomit-

tajan homma on siitä hyvää, 

että saa päivät tehdä muu-

ta työtä. Tykkään hirveästi 

metsätöistä, ja kun siellä käy 

niin ei tarvitse lähteä lenkkei-

lemään, Uuno Saaranen poh-

diskelee.

- Uuno tekee kaikkia hom-

mia, korjaa ihmisten autot, 

moottorisahat ja muut ko-

neet. Kesäisin hän tekee ra-

kennustöitä, ja mitä työtä 

milloinkin on tarjolla. Työ on 

Uunolle myös harrastus. Har-

rastan itsekin liikkumista ja 

teen omaksi ilokseni käsitöi-

tä, Regina Saaranen tuumii.

Paluumuuttajat

Saaraset pitivät aikoinaan 

myös Ruotsin teollisuuden 

rattaita pyörimässä.

- Kaksitoista vuotta vie-

rähti naapurimaassa, ja elä-

mä siellä oli hyvin saman-

laista kuin täälläkin. Lasten 

koulunkäynnin vuoksi halu-

simme muuttaa  takaisin Suo-

meen, ja tulimme Halstham-

marista Pihlajaperälle helmi-

kuussa  -82. Rakensimme tä-

män talon kesä- ja talvilomil-

la, ja siinä oli valmiina vas-

ta yksi huone kun muutim-

me tänne, Regina Saaranen 

muistelee.

Ihminen on takuuvarmasti 

turvassa näivetystaudilta Saa-

rasen-dieetillä, ja pöydästä 

noustua jaksaa nälkäisiä pu-

hutella pitempäänkin.

- Käytän hirveästi voita 

leivän päällä kun vedän si-

tä siihen muutamia kerrok-

sia juustohöylällä. Ja jos kas-

tikkeessa on läskinpaloja niin 

kyllä minä ne kaikki sieltä 

kalastelen, mutta kasviksiin 

en koske, eikä puuro mais-

tu. Olen tehnyt kanin kans-

sa sopimuksen, että minä en 

syö sen ruokia, ja se ei ei tee 

minun töitä, eikä aja minun 

polkupyörällä. Olen sano-

nut noille terveysintoilijoil-

le, jotka sanoo että pitäis ru-

veta syömään rehuja, että lä-

hetään metsään moottorisa-

han kanssa. Kun minä syön 

kunnon ruokaa ja te kanin-

ruokaa niin katsotaan kum-

pi sieltä myöhemmin tulee 

takaisin. Kyllä siellä palaa se 

mitä on syönytkin, metsätyö-

mies tuumii. 

Teräsmiehen mielestä lii-

kunta ja työnteko pitää lääkä-

rin loitolla, ja on juopottelua 

terveellisempää. 

- Lääkärissä en ole käynyt 

kymmeniin vuosiin. Sairas-

tin reumaa melkein vuoden 

-75 ja olin silloin pyörätuolis-

sa. Sen jälkeen en ole pikku-

asioista lähtenyt valittamaan 

kun minä siitä selvisin. Työ-

tä tekemällä kunto nousee, ei 

se kaljapurkin ääressä nouse. 

Moni hakee kaljaa ja jos ra-

hasta jää takaisin niin loppu-

rahoilla ostetaan ruokaa, se se 

on surkeaa elämää. Siinä kun-

to loppuu hyvin äkkiä eikä 

sitä menoa kukaan ihminen 

kestä, Saaranen painottaa.

Juttutuokio päättyy sopi-

vasti kun työkaveri pyöräh-

tää pihaan ja samalla astelee 

naapurikin vaihtamaan kuu-

lumisia. Pihlajaperällä ihmi-

set vielä näyttävät välittävän 

toisistaan.

Erkki Heikinaho

Uuno Saaranen sai onnitteluhalaukset vaimoltaan Reginalta pyöräretken päätteeksi.
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Teemme sen mahdolliseksi

Kalliontie 27
Nivala
nordea.fi

Paikallinen vilja 
paikalliseen käyttöön

Sopimusviljelyn edelläkävijä

Ota yhteyttä:

Ari Vilppola        0500 381 673
Vesa Kaitanen   040 574 4819
Pasi Eskola       0400 259 934

Ostamme viljaa Ylivieskan rehutehtaalle.

Päivän hinnat ja ostoehdot saat yhteyshenkilöltä 
tai osoitteesta www.raisio.com/viljat.
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MAATALOUS

Ypyänjärven maisemaan 

sijoittuvalla Janne ja Maija 

Järvelän tilalla investoidaan 

voimakkaasti lypsykarjatuo-

tantoon. 

- Jotain pitää koittaa tehdä, 

että pysyy kelkassa mukana. 

Viimeisin pihaton laajennus 

lisää tuotantotilat yli tuhan-

teen neliöön, ja lypsylehmä-

paikat kahdeksaankymme-

neen. 

Kokonaiseläinmäärä nou-

see jonkin matkaa toiselle sa-

dalle, uudistamiseen tarvitta-

va nuorikarja mukaan luettu-

na, Janne Järvelä summaa. 

Pihatto on rakennettu pää-

osin elementeistä.

- Betonielementtiseini-

en sisäpuolisten teräspilari-

en päällä on liimapuupalkit, 

jotka kannattavat Termiso-

lin kattoelementtejä, joiden 

päälle on asennettu peltika-

te, Järvelä kiteyttää.

Robottilypsy

Tilan viimeisin mittavampi 

konehankinta on lypsyro-

botti.

- Robottikuume pääsi iske-

mään, ja talvelle kone otettiin 

käyttöön. Sen ostamista mie-

tittiin pidemmän aikaa, mut-

ta kyllä se niin hyvä laite on, 

että ei sitä enään pois antaisi. 

Se helpottaa navettahommaa 

hirveästi. Entisessä navetas-

sa robotille ei olisi ollut riit-

tävästi tilaa, joten päädyttiin 

laajentamaan pihattoa.

Pihaton uusi teknologia 

robotteineen ja tietokonei-

neen on osaltaan muuttanut 

navettatyön luonnetta.

- Robotti on aivan mah-

tava väline, ja nyt navetta-

työ on nyt aivan erilaista nyt 

kuin ennen. Vaikka poiítuk-

set ja vasikan juotot ovat en-

nallaan niin rutiinityöt teh-

tyään siellä pitää päättää, että 

nyt minä lähden pois. Jaksai-

sihan siellä tietokoneella is-

tua vaikka koko päivän, Maija 

Järvelä naurahtaa.

Rakentaminen aloitettiin 

viime kesänä tuorerehupuo-

lelta.

 - Ulos rakennettiin laaka-

siilot, josta rehu tullaan siir-

tämään täyttöpöydälle ja sii-

tä mattoruokintana lehmille, 

ja väkirehun jakelu tapahtuu 

kioskeilta, Järvelä valottaa. 

Ummessaolevat, hiehot 

ja vasikat ovat jo uuden ka-

ton alla.    

- Syksyllä hieho-osasto 

laajennettiin nykyiseen muo-

toon ja talvella rakentamises-

sa oli muuta ohjelmaa, Janne 

sanoo.

- Kyllä rakentaminen olisi 

väsyttänyt paljon enemmän, 

jos olisi pitänyt lypsää lehmät 

lypsyasemalla. Uskomatto-

man nopeasti lehmät tottui-

vat robottiin, pahempaakin 

odotin. Tosin ne ravasivat 

siellä monta kertaa päivässä, 

mutta nyt lehmiltäkin innos-

tus on hiipunut siihen, Maija 

Järvelä vertaa.

Perhe-elämä

Järvelä on nykyaikainen maa-

laistalo, joka sijaitsee kiven-

heiton päässä kauniista Ypy-

än järvestä. Lammen rannan 

rantasaunalla voi rentoutua 

päivän kiireistä ja lapsille siel-

lä on hyvä uimapaikka.

Janne ja Maija Järvelän 

perheeseen kuuluvat lapset; 

Juho, Eetu, Eeva, Lotta ja 

Emma. 

- Vanhin poika pääsi ri-

pille ja sai traktorikortin tä-

nä kesänä, ja nuorin lapsista 

täytti vuoden tällä viikolla, 

Lypsyrobotti on väsymätön uurastaja.
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ihatto uusiutuu

MAATALOUS

Janne Järvelä toteaa.

Neljä lapsista käy perus-

koulua, ja kesän aikana ta-

lon työt tulevat tutuiksi van-

hemmille lapsille. Juho vastaa 

täyttä miestä niin rahunteos-

sa kuin muissakin vaativissa 

traktorihommissa.

- Kahdeksanvuotiaana 

aloitin peltotyöt traktorilla. 

Nyt on hyvä kun voi käydä 

kirkollakin kauppa-asioilla, 

Juho Järvelä iloitsee.

Satonäkymät

Järvelän tilalla on viljeltyä 

pinta-alaa noin kuusikym-

mentä hehtaaria vuokramai-

neen, josta suuri osa on nur-

mella. 

Alkukesä säikäytti viljan-

viljelijät.

- Meillä viljellään ohraa ja 

nurmea. Ohrat on niin pys-

töjä, ettei lakopaikkoja löydy 

mistään. Alkukesän kuivuus 

vähän rokotti kasvua, niin et-

tä korret jäivät lyhyeksi, mut-

ta nyt viljat näyttävät olevan 

pystöjä. Saattaa tulla hyväkin 

vuosi vaikka huipputasoa ei 

tulisikaan, viljelijä pohtii.

Rakennusaikana harras-

tukset väistyvät taka-alalle.    

Elämähän on ekstremeä 

yleensäkin, mutta viikonlop-

puna pidimme oikeaa lomaa 

Kalajoella, ja se taitaa jäädä-

kin kesän ainoaksi vapaaksi. 

Lapset käyvät järvellä uimas-

sa, mutta nyt rakennusaikana 

me muut siellä ei ehditä pal-

jon käydä. 

Lomituspalvelut ovat kun-

nossa.

- Nivalassa on hyviä ja am-

mattitaitoisia lomittajia, kyllä 

heihin voi luottaa silloinkin 

kun itse on lomalla, maata-

lousyrittäjä kiittelee.

Erkki Heikinaho

Järvelän perhe asuu Ypyässä karjatilaansa kehittäen ja tulevaisuuteen luottaen.

Valmistuttuaan pihatossa on tilaa yli 1000 neliötä ja eläin-

paikkoja toistasataa.
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Traktoriliike Ojalehto Oy on 

rakentanut uudet toimitilat 

Savenmaan naapuriin. Ajan-

mukaiset liiketilat nostavat 

yrityksen palvelutason yk-

kösluokkaan myös ulkoisilta 

puitteiltaan.

- Tilaa tulee noin kolme-

sataa neliötä. Siirrymme uu-

teen halliin syksyn aikana 

kun pihatyöt saadaan tehtyä 

valmiiksi, yrittäjä Teemu Oja-

lehto kertoo.

Ojalehdon yrityksen me-

nestystä kuvaa se, että fi rma 

työllistää myös yhden vieraan 

työntekijän.     

- Elinkeinona minulla on 

ollut traktorimyynti neljättä 

vuotta ja yrityspohjalta olen 

toiminut traktorimyyjänä 

kolme vuotta, hän summaa.

Yleinen konekaupan lasku 

ei ole vaikuttanut Ojalehdon 

myyntiin.

- En ole havainnut taan-

tuman merkittävästi vaikut-

taneen liikevaihtoon. Joitakin 

kauppoja on tehty uusista ja 

paljon on kysytty hintoja. 

Uusien kauppa näyttää ole-

van piristymään päin, vaik-

ka kaikkihan riippuu tulevas-

ta viljan hinnasta, myyntityk-

ki pohtii. 

Merkkiedustukset

Ojalehto myy sekä uusia että 

käytettyjä traktoreita kaikki-

alle Suomeen.

- Minulla on tässä uu-

den Zetorin ja Deutz-Fah-

rin myynti. Mallit käsittävät 

yhdessä 70- 250 hv:n teho-

luokan. Zetorilta tulee ensi 

vuonna myyntiin suurimpa-

na 200 hv:n traktori. Kun uu-

det tilat avataan, niin silloin 

on ensiesittelyssä sähköhyd-

raulisella suunnanvaihtajalla 

varustettu Zetor. Halvin uu-

si Zetor maksaa noin 33000 

euroa, ja kallein huippuva-

rusteltuna metsäohjaamol-

la noin 60000. Deutz-Fahrin 

hintahaitari on hiukan alle  

40000:n ja 150000:n välillä, 

konemyyjä summaa.

Varsinkin osa-aikaviljeli-

jälle ja vähän tunteja ajavalle 

käytetty kone voi olla paras 

vaihtoehto.   

- Käytetyistä traktoreista 

osa tulee vaihdossa ja osan 

ostan myyntiin. Kaikki me-

nevät ajan kanssa kaupaksi, 

mutta meillä kysytyin trakto-

ri on ollut 15000- 20000 eu-

ron hintaluokassa oleva.   

Sähköisen tiedonvälityk-

sen vuoksi myynti ei ole si-

dottu tiettyyn paikkaan.

-  Teen paljon nettikaup-

paa, ja jonkin verran panos-

tan myös lehtimainontaan. 

Niinpä traktoreita onkin 

myyty aina Hangosta Poh-

jois-Lappiin saakka.

Hydrauliikka-
palvelu
Teemu Ojalehdon myydes-

sä traktoreita Jarkko Lauri-

la toimii asentajana, ja tekee 

myyntiin meneville käytetyil-

le traktoreille huollot ja pik-

kuremontit sekä korjaa hyd-

rauliikkaosat.

- Meillä on tässä hydrau-

liikkatarvikkeiden myyntiä ja 

mukana on pientä yleistar-

viketta myynnissä, Ojalehto 

esittelee lisäbisnestään.

Erkki Heikinaho

MAATALOUS

Ojalehto Oy:lle
uudet toimitilat

Teemu Ojalehto ottaa uudet toimitilat käyttöön syksyn aikana.

Teemu Ojalehto esittelee myynnissä olevaa traktorikalustoa.
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MAATALOUS

Elokuun alussa käynnistyi 

kolmevuotisen Rypsinos-

te-projektin viimeinen kas-

vitautikartoitus. Projektissa 

etsitään keinoja öljykasvi-

en satotasojen nostamiseksi. 

Tavoitteena on nostaa heh-

taarisadot 2000 kiloon, kun 

esimerkiksi rypsiä saadaan 

nykyisin keskimäärin 1300 

kiloa hehtaarilta. Tutkimus 

kattaa Etelä- ja Länsi-Suo-

men, jotka ovat öljykasvien 

päätuotantoalueita. MTT:n 

tutkijat aloittavat näytteen-

oton Forssan seudun pelloil-

ta, käyvät läpi Varsinais-Suo-

men sekä Uudenmaan ja jat-

kavat aina Seinäjoen ja Vaa-

san seudulle saakka. Näytteet 

haetaan vuosittain samoilta 

tiloilta, joten viljelijöille toi-

mintatapa on tuttu. MTT:n li-

säksi kartoitusta tekevät Sata-

food Kehittämisyhdistys ry ja 

Suomen Rehu Oy.

Taudit ja 
rakenteet 
tutkitaan

Jokaiselta 160 peltolohkolta 

otetaan satunnaisesti noin 

kaksisataa kasvia, jotka toi-

mitetaan MTT Jokioisille tut-

kittavaksi. – Edessä on mel-

koinen urakka, sillä vuoden 

aikana tutkitaan noin 30 000 

kasvia, joista jokainen käy lä-

pi versotautien, juuritautien 

ja juurten rakenteen tutki-

misen, kertoo tutkija Paulii-

na Laitinen.

– Lisäksi noin 70 viljeli-

jää on laittanut öljykasvien 

taimivaiheen jälkeen pelloil-

leen keltaisia liimapyydyk-

siä, joilla voidaan tarkkailla 

tuhohyönteisten esiintymis-

tä. Satotietoihin päästään 

kiinni myöhemmin syksyl-

lä, kun lohkon viljelymene-

telmiä ja -historiaa kysytään 

viljelijöiltä.

Pahkahome ja 
möhöjuuri kuriin
Öljykasveilla ongelmia aihe-

uttavat monet tuholaiset ja 

taudit. Jos kasvusto selviää al-

kukesän kirppa- ja rapsikuo-

riaishyökkäyksistä, loppuke-

sästä sadon voi viedä jokin 

kasvitauti. Onneksi tauteja 

ja tuholaisia voidaan torjua 

ruiskutuksin. 

– Varsinkin pahkahomeen 

torjuntaruiskutuksen oikea 

ajoitus on tärkeää. Ruiskutus 

tehdään täyden kukinnan ai-

kaan, kun ensimmäiset terä-

lehdet jo putoavat, neuvoo 

vanhempi tutkija Asko Han-

nukkala. – Oikein ajoitettu 

pahkahometorjunta voi li-

sätä hehtaarisatoa parista sa-

dasta kilosta jopa tuhanteen 

kiloon. Pitkään jatkunut kos-

teus ennen täyskukintaa on 

varma merkki pahkahomeen 

torjuntatarpeesta.

Pahkahomeen lisäk-

si näytteissä on ollut muun 

muassa lehti-, kalkki- ja har-

maahometta, mustalaikkua, 

tyvilaikkua ja mustia juuria. 

Lisäksi reilussa neljäsosas-

sa viime vuoden näytteistä 

oli möhöjuurta, joka tuhoaa 

kasvin juuret. – Onneksi mö-

höjuurta oli pääasiassa vähän 

ja vain muutamassa näyttees-

sä oikein ongelmaksi asti. Jos 

öljykasveja viljellään useam-

min kuin neljän vuoden vä-

lein, voi möhöjuuresta tulla 

paha ongelma, Hannukkala 

sanoo. 

Tutkimuksessa onkin ha-

vaittu, että viljelijät ovat huo-

lehtineet viljelykierrosta hy-

vin. Viljelykierto auttaa myös 

muiden kasvitautien hallin-

nassa.

Öljykasvien kasvitaudit kartoitetaan 
– satotasot nousuun
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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.

Kuka valehtelee minusta että 

olen puhunut pahaa eräästä 

henkilöstä kun saan selvil-

le teen valehtelijalle samalla 

tavalla. Ihmettelijä.

Hurraa kun niititte Erkkis-

järven.

Suurkiitokset kaikille fi n-

landia konsertin esiintyjille. 

Mahtava konsertti t. Kuun-

telija.

Sinä joka heittelit takapihal-

le ja terassin alle kaloja mär-

känemään asia menee virka-

vallalle. Kehtasit vielä sotkea 

lasten kiikun ja trampoliinin. 

Kaikki on tapahtunut yöllä tai 

päivällä meidän ollessa reis-

sussa. T. Mäntylän asukas.

Vois joskus jättää pikkuteitten 

tien laidat niittämättä, niissä 

kasvaa kauniit luonnonkukat 

ja siellä on perhosille, metti-

sille ja muille ötököille evästä 

ja elintilaa.

Sori kauhiasti viimekerta-

sesta, se oliki rouvan veli jo-

ka kävi remontoimassa, yritin 

yllättää ja kävin kysymässä, 

niin selvisi! Tv. Utelias.

Torilla ei  perheen kans viitti 

nauttia kesästä auringonpais-

teessa. Eikö viranomaisten 

ole aika puuttua asiaan?

Hipit pillaavat kaupunkimme 

maineen. T. Juntti.

Hienoa Lidl! Ottakaapa muut 

kaupat mallia, minä ainakin 

siirryin Lidlin asiakkaaksi!

Ruusuja terveyskeskuksen 

hoitajille, jotka hoitavat niin-

kuin työhön kuuluu! Ja piik-

kejä jotka hoitavat työn ohel-

la ihmisten henkilökohtaiset-

kin asiat!

Olipa iloinen yllätys tuo erk-

kisjärven niittäminen. Kat-

televat vesilinnut rapakkon-

sa muualta::) T. Vahingon-

iloinen.

Se on jännä se tupakinpolt-

to. Se on hyvin jännä. Anta-

kaa te nuorten tupakoija jos 

ne haluaa, eikö se oo niitten 

oma asia? Se on muuten jän-

nä juttu se...

Se on muute erikoisen jän-

nä se auton töötit, hyvin jän-

nä...

Eikö kaupunginkin kannat-

tais ottaa käyttöön maksulli-

set puhelinnumerot niin sai-

sitte vähän taloutta paikattua 

kun ihimiset asioitaan soittaa 

ja soittaa.

Kiitos manu ku korjasit mei-

kän mopon!

Sellainenkin hauska juttu toi-

saalla, että vaimo lähtee per-

jantaina viikonlopuksi, mutta 

miehelle ei tule ketään.

Erkkisjärven pinta-alasta 

puolet on sorsille ja kaloille 

erittäin sopivaa. Järvi on tä-

män seudun kalaisin. Malttia 

sorsastukseen ja turhat nari-

nat pois. Koitetaan pitää jär-

vi järvenä.

Ei oo vara asioija nivalan 

grilleissä joten nyt joka on 

miettiny perustaa rillin jossa 

hintalaatusuhde kohillaan nii 

hoxlh.järvellä esim. lihis 2.7 e 

nivalas puolta pienempi 3.9 e! 

Kilpailua kehiin.

Saapa nähdä jatkuuko kolmio 

draama seuraavassa nume-

rossa. Isäntä sai selville vai-

monsa rietastelut, tämähän 

on ku saippua sarjaa seurais 

lehden välityksellä. Olisi ki-

va tietää kuinka moni töihin 

lähtevä mies epäili omaa vai-

moaan, viimekertaisen ilmoi-

tuksen vuoksi. He he...

Peltopuhdon tie ei ole mikään 

lasten leikkikenttä! Kannat-

tais vanhempien pitää huoli 

että lapset pysyy omilla pi-

hoilla, ettei jää kukaan auton 

alle! Autoille vain illistellään 

eikä varota yhtään!

Nivalan kaunein kylä on kai-

vosyhtiön toimesta raiskattu 

ja saastutettu 45 v. aikana val-

tion tuella (tappiollista toi-

mintaa). Nyt jää vain myrkyt, 

ja saastuneet pellot 3 km sä-

teellä eikä taida löytyä jälkien 

hoitajaa Töllinperälle. PR.

Nivalaan pitäis tehdä iso ui-

ma-allas, keskelle keskustaa.

Aartaminjärvellä vietettiin 

torstaina kesäistä nuotioil-

taa. Junno-Ypyä diakonia-

toimikunta oli järjestänyt 

hyvät puitteet Junnon ja 

Ypyän asukkaita yhdistäväl-

le yhdessäololle. Aurinkokin 

jaksoi hymyillä paikalla ole-

ville. Omaan pieneen yhtei-

söön kuuluminen koettiin 

niin tärkeäksi, että nuotioil-

taan oli tultu joukolla, kaiken 

kiireenkin keskeltä.     Dia-

koniatoimikunnan tervetu-

lotoivotuksen ja kahvittelun 

jälkeen ohjelmaosuus aloi-

tettiin yhteislaululla. Tuttu-

jen laulujen laulaminen yh-

dessä lisäsi yhteenkuuluvuut-

ta. Seuraavaksi kylän taitavat 

esittäjät kertoivat tarinoita, 

lauloivat ja pitivät tietokil-

pailun. Ohjelma päättyi pas-

tori Jukkolan pitämään ilta-

hartauteen. Hän kertoi ta-

rinan opiskelijamaailmasta 

ja yhdisti kertomuksen raa-

matun perus-sanomaan. Ilta 

jatkui vapaamuotoisena kes-

kusteluna kyläläisten kesken, 

samalla kun makkarat tirisi-

vät kypsiksi nuotion loimus-

sa. Kun kiinnostavat asiat oli 

yhteistuumin pohdittu oike-

alle mallilleen, niin lähdettiin 

kotipuoleen yhtä yhteistä ko-

kemusta rikkaampana.

Erkki Heikinaho

Nuotiojuhlat 
Aartaminjärvellä

Junnon ja Ypyän väki viihtyi Aartamin nuotioillassa
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Liittola / Maliskylän Ns.

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

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

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

Haapajärven käsityökeskus Taito Lasaretti, Isokatu 38, 85800 

Haapajärvi. Puh. (08) 763182.

NIVALAN OSASTON ENSIAPURYHMÄ

Jatkamme harjoituksia kesätauon jälkeen parittomilla viikoil-

la torstaisin klo 19.00 toimitilassamme Toivolassa Toritie 3 II 

kerros alkaen 13.8. Tulethan sinäkin rohkeasti mukaan toi-

mintaamme hyvän harrastuksen pariin. Voit myös soittaa li-

sätietoja 040-7656350. Tutustu myös kotisivuihimme www.

nivala.punainenristi.fi .

SPR Nivala
KIPINÄÄ! LAVATANSSIKURSSIT

La 29.8.2009 klo 14.00 alkaen

Koskenperän lavalla. Osallistumismaksu 10 €/hlö. Tervetu-

loa mukaan tanssahtelemaan niin uudet kuin vanhat kon-

karitkin! 

Järjestää Lakeuden Kipinä Ry/Karvoskylän 
Kyläyhdistys Ry.
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Parhaat palvelut  

Vastataan pois

1. Taru Vähäsöyrinki. 2. Yli 

100. 3. Tenniksessä. 4. Inti-

aaneja. 5. Sieniä.
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Myydään  

Lukion ensimmäisen vuo-
den KIRJOJA. Hyväkun-
toisia, tiedustelut puh. 
0405794912.

FIAT 600 12" renkaita. 
040-5708636.

Myydään tai vaihdetaa-
an kevariin tai autoon 
POWERMAX MTX-5 vm. 
2008 skootteri, aj. 750km. 
hp. 600 e. Puh. 08-441604 
tai 050-4007628.

Mazda B2200 lava-au-
to,  vm.1989, diesel. P. 
040-8486049.

IKKUNOITA 120x140 2 
kpl, 150x140 5 kpl, tuu-
letusik. 30x140 6 kpl. 
040-5708636.

MB 200D vm-87, siisti, 
hyvin pidetty mersu, aj. 
560 tuh. Kahdet renkaat 
uutta vastaavat, varma 
kunto, ollut yhdellä 17 
vuotta. Hintap. 1900 €. 
Puh. 0400151770.

Traktorikäyttöinen KOTI-
TARVEMYLLY 90 e??. 440 
MF levikepyörät 90 e/pa-
ri eteen, 40 e/pari taka??. 
Puh. 045 6522549.

VW POLO vm-92, aj. 
187500 km. Myyd. tar-
peettomana. Hyvät uudet 
renkaat, vetokoukku, hy-
vä yksilö lähiautoksi. Puh. 
044-2970448.

HAULIKKO  Valmet Lei-
jona 12 cal. Juuri siniste-
tyt piiput, uusi pussi. P. 
0400-518660.

Henkilöauton PERÄKÄR-
RY. On rekisterissä ja 
myydään halvalla. Soita: 
050-4007731.

ROLLAATTORI PYÖRÄ 
4-rattainen. Pyöriä. Säh-
köhella 4 levyinen. Lie-
situuletin. Seinäkelloja. 
PUTKI RADIOITA. Puh. 
08-427167.

ORA-SISARUSRATTAAT. 
Ilmakumipyörät, erikseen 
kallistuvat selkänojat, 
turvavyöt, kuomu, muh-
kea jalkapeite, tavarako-
ri, säädettävä työntöaisa. 
Väri musta/beige. Siis-
tit, vähän käytetyt. Hp. 
400 € (ovh. 850 €). Puh. 
0407364193.

FORD Escort 1.6. Vuosi-
malli -93.3-ovinen. Alus-
tasarja.Väri sininen.Kat-
sastettu 6.8.2009!Hinta 
750e/tarjoa. Opel Astra 1.8 
farmari.Vuosimalli -94.Va-
raosiksi tai pienellä laitolla 
ajoon.hinta 300e/tarjoa. 
Puh: 045-1106882/Sami.

Ostetaan  

Halutaan ostaa MAITO-
KÄRRYT puh. 050917822 
tai 08441604.

OMAKOTITALO, max 5 
vuotta vanha tai tontti 
noin 7 km säteellä Niva-
lan keskustasta. 040-508 
3971.

Commodore 64 toimi-
va joystick. Puh. 050 300 
5415.

Työssäkäyvä pariskunta 
haluaa ostaa tai vuokra-
ta saunallisen KAKSION 
tai KOLMION Nivalas-

ta. Myös OK-talo käy. P. 
0466233528.

LEIKKIMÖKKI, halpa, pien-
tä remonttia vaativakin 
käy. 041-5026986.

OK-TALO max 10km Ni-
valan keskustasta. puh 
044-2652820.

TONTTI Niskakankaalla. 
0504008066.

N. 6 kk:tta käytössä olleet 
mustat Carena double 
swing TUPLARATTAAT. 
Mukaan myös jalkapeite 
ja 1 kovareunainen vau-
van kantokoppa. Sopivat 
pieneen tilaan ja ovat ke-
vyet työntää. Kuin uudet. 
044-2669116.

Halutaan vuokrata  

Nivalaan töihin tuleva, 
savuton ja raitis henkilö 
etsii YKSIÖTÄ tms. Puh. 
0505311693.

Keskustan alueelta rivita-
lo YKSIÖ tai KAKSIO pikai-
sesti. 08-440809.

Vuokralle tarjotaan  

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

OK-TALO mahd. pi-
an. Kaikki huomioi-
daan! p. 0442914096 tai 
0442914095.

5 hengen ASUNTOVAU-
NU edullisesti. Puh. 044 
290 2884.

Annetaan  

3 KISSANPENTUA. Luov. 
ikäisiä, hieman pitem-
pikarv. kuin norm. Osaa 
käydä hiekkalaat. P. 
044-3039843.

Kadonnut  

31.7. Nivalan keskustasta 
Kuokkatieltä musta nuori 
leikattu KOLLIKISSA. Tun-
tee nimen Topi. Muuten 
musta, mutta pieni valkoi-
nen täplä kaulassa. Pienet 
tupsut korvien päissä. On 
melko arka, voi olla ettei 
anna ottaa kiinni. PIENIS-
TÄKIN havainnoista soita 
044-2649020.

Löydetty  

Musta-valko-ruskea TYT-
TÖKISSA keskustasta. 
Puh. 050 494 3256

Sekalaista  

Teen metallin KONEIS-
TUSTA cnc jyrsinkoneel-
la ja manuaalisorvilla. 
Reijo Riuttanen. Puh. 
0400151770 Leinikintie 
3.

PIHAKIRPPIS lauantaina 
15.8. klo 10-15 Erkkiläntie 
102B. Myyntipaikka sijait-
see n. 5 km Nesteenriste-
yksestä Kärsämäelle päin 
ja vielä n. 1 km ohi Erkki-
läntien risteyksen. Opas-
tus Kokkola-Kajaanitieltä 
suoraan pihaan. Kahvi-ja 
mehutarjoilu.

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




