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Malmbergin jalanjäljillä
Jo siitä, että Herättäjäjuhla pidetään paikkakunnalla kahdeksannen kerran, on helppo päätellä, että Nivala kuuluu herännäisyyden ydinalueisiin. Niin kuin koko Kalajokilaakso.
Historiasta kertoo muun muassa Nivalan Pirttirannalle vuonna 1966 pystytetty Joose Vilkunan suunnittelema Niilo Kustaa
Malmbergin muistomerkki. Hän yhdessä toisen alueella vaikuttaneen herännäisyyden alkuajan johtohahmon Joonas Laguksen kanssa veisasi aloitusvirret liikkeen kotiutumiselle näille
lakeuksille. Elettiin 1830-lukua.
Nivalassa pappina ollessaan Malmberg kohtasi Paavo Ruotsalaisen helluntaina 1834. Ruotsalaisen kerrotaan vaikuttaneen
Malmbergin uskonnäkemykseen syvästi. Miehet ystävystyivät,
ja Savon ja Pohjanmaan herätysliikkeet saivat kosketuksen toisiinsa ja käytännössä yhdistyivät.
Malmberg siirtyi Nivalan-vuosiensa jälkeen Lapualle, missä herännäisyys samalla tavoin alkoi
saada nopeasti jalansijaa.
Näin rakentui siltaa myös
Etelä-Pohjanmaan herännäisyyteen.
Olemme siis herätysliikkeen suurten historiallisten tapahtumien maaperällä.
Tuota siltaa vahvisti myös 1900-luvun alun pulavuosien muuttoliike, joka toi Kalajokilaaksoon suuren määrän eteläpohjalaisia talonpoikia. Myös Nivalasta monet eteläpohjalaiset löysivät
täkäläisten pakkohuutokauppojen kautta uuden leivänsyrjän.
Monet heistä ja heidän suvuistaan vahvistivat paikallista herännäisperinnettä.
On varmaa, että Nivalan historia olisi kirjoitettu kovasti toisin ilman voimakkaiden herätysliikkeiden vaikutusta. Niin herännäisyys kuin toinen paikallinen valtaliike lestadiolaisuuskin arvostivat kovaa työntekoa, yritteliäisyyttä, koulutusta ja
erityisesti terveitä elämäntapoja. Samalla rakennettiin lujaa
yhteisöllisyyttä, jonka suojissa lasten ja nuorten oli turvallista
kasvaa. Se oli huolenpitoa parhaimmillaan, josta myös allekirjoittanut on saanut osansa.
Myös yhteiskunnallisen kehityksen etujoukoissa nähtiin herätysliikkeiden vahvoja miehiä ja naisia. Velvollisuudentunto
niin isänmaan kuin aivan lähipiirissä oleviin yhteisiin asioihin
oli sisäänrakennettua.
Tuo vaikutus näkyy kaupungissa edelleen. Nivala on kasvanut
monessa mielessä vahvan teollisuuden, koulutuksen ja palveluiden sekä elinvoimaisen alkutuotannon edelläkävijäksi tässä
Jokilaaksojen alueella. Monet myönteisen
kehityksen tekijät ammentavat juurensa
herännäisyydestä.
Nivalalaiset ovat tunnetusta identiteetistään terveesti ylpeitä. Siihen historialliset syynsä, eikä niitä pidä vähätellä.
Nöyriä ollaan, muttei nöyristellä.

On varmaa, että
Nivalan historia olisi
kirjoitettu kovasti toisin
ilman voimakkaiden
herätysliikkeiden vaikutusta.

Seppo Kangas

Makupaloja sisällöstä

Tervetuloa Nivalaan!
Ensi vuoden heinäkuussa vietetään herättäjäjuhlia Nivalassa. Juhla-alue sijaitsee Kyösti
Kallion koulun ympäristössä.
Valmisteluja juhlia varten on
tehty siitä asti, kun varmistui,
että Nivala saa vastuun juhlien järjestelyistä. On ollut mukavaa seurata sitä innostusta,
sitoutumista ja vahvaa talkoilla tekemisen meininkiä, mikä
juhliin jo nyt liittyy.
Juhlat tehdään yhdessä, ja
tekijöitä tarvitaan paljon. Tahdonkin rohkaista paitsi kaikkia nivalalaisia, myös laajemminkin Kalajokilaakson alueen
väkeä talkoisiin. Esimerkiksi
kotien ovien avaaminen kauempaa tulevien juhlavieraiden
majoituskäyttöön on hyvä ja
kaunis tapa osallistua juhlien
onnistumiseen. Toiveenani on,
että saamme yhdessä luotua

Nivalan kahdeksansille juhlille sellaiset puitteet, että tänne
on vieraiden hyvä tulla ja hyvä
olla – ja että kotimatkalle täältä saa lähetä levollisin mielin,
monin tavoin ravittuna ja rohkaistuna.
Juhlatunnukseksi valikoitui
liki sadan ehdotuksen joukosta sanat ”armossa avarassa”.
Sanat ovat peräisin Siionin
virrestä 123. Tervetuloa kuulemaan armon sanaa avaran
taivaan alle!

Herättäjäjuhlat pidetään Nivalassa jo 8. kerran. Vuonna
1992 juhlakenttä oli Seuratuvan kentällä.

Näyttelijä Eeva-Maija Haukiselle ovat tärkeitä niin juuret Nivalassa kuin Siionin virretkin.

Nivalassa on satsattu voimakkaasti liikuntapaikkoihin.
Liikuntakeskus Uikossa pääsee myös pulahtamaan.

Nivalan 2019 Herättäjäjuhlien Juhlaviesti
Sanna
Jukkola
kirkkoherra
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Kanttori Anu Rautio ja opettajat Veli Järviluoma ja Juhani Latvala ovat suunnitelleet juhlien nivalalaista musiikkiohjelmaa. SEIJA KRAPU

Legendaarinen kanttori Kustaa Kiviniemi
löi puukolla tahtia
Nivalalaisessa musiikkiperinteessä
soi herätysliikkeiden kaiku
Parhaimmillaan Nivalassa oli
kymmenen kuoroa ja kolme
torvisoittokuntaa, joille kaikille loi pohjan rakastettu ja
pelätty kanttori Kustaa Kiviniemi (vaikutti Nivalassa vuosina 1928–1968).
– Keskikoulun teinikuorossa ja Poikatorvisoittokunnassa sai hyvän koulutuksen harrastukselle. Lapualta tullut
Kiviniemi oli vaativa opettaja, joka piti kovaa kuria ja löi
puukolla tahtia, kertoo Poikatorvisoittokunnan Pikkupojissa musiikkiuransa aloittanut Juhani Latvala.
– Kiviniemi saattoi ärähtää
aikuisten kuorollekin kiivaasti, jos laulu ei sujunut. Niinpä
hän sai naapuripitäjien laulajilta puhuttelunimen ”se teidän hullu kanttori”.

kin 60-luvulla kovatasoinen
kuoro, voitti sarjansa Suomen
mestaruuden. Nivalan Mieslaulajat aloitti 1960-luvulla.
– Lisäksi oli Kustaa Tyhtilän
johtama seuratuvan kuoro,
lisää Veli Järviluoma, joka
on itse laulanut Sekakuorossa, johtanut Virsikuoroa ja on
nyt kokoamassa Juhlakuoron
ohjelmaa.
Edellä mainittujen lisäksi
Nivalassa oli nuorisokuoro,
seurakunnan tyttökuoro ja
Karvoskylällä oma tyttökuoro, eri kylillä oli omia sekakuoroja ja 1990-luvulta lähtien myös gospelkuoro. Kuoroja ovat johtaneet kulloisetkin
kanttorit ja monet musikaaliset opettajat. Nyt Sekakuoroa
ja Mieslaulajia johtaa laulunopettaja Olena Mikhailova.

SEKAKUORO SYNTYI nuorisoseuran suojissa, ja oli varsin-

ENSIMMÄISET torvisoittokunnat perustettiin Nivalaan jo

1800-luvun lopulla, toinen
kirkonkylälle ja toinen Maliskylälle. Näin syntyi kaksi
soittokuntaa, vaikka soittimien hankinta oli kallista.
– Syy, miksi silloin syntyi
uusia soittokuntia ympäri
Suomen, oli tsaari Nikolai
II:n. Hän nimittäin yhtenä
sortotoimenaan hajotti Suomalaisen pataljoonan ja sen
mukana pataljoonan soittokunnan. Yhtäkkiä jäi 2 000
soittajaa ilman orkesteria,
huomauttaa Latvala, joka
muutama vuosi sitten kirjoitti
kirjan Nivalan puhallinmusiikin historiasta.
Yli satavuotiaat Nivalan soittokunnat yhdistyivät Nivalan
Puhallinorkesteriksi 1993.
Nivalan soittajia on mukana
myös alueellisessa orkesterissa Quattro di Bothniassa.
Sekä Veli Järviluoma että
Juhani Latvala allekirjoittavat
sen, että Nivalassa kukoisti
juuri kuoro- ja puhallinmusiikki siksi, että viulunsoitto,
tanssi ja kansanmusiikki oli-

vat pitkään synnillistä maallista musiikkia herätysliikkeiden vakavoittaman väen
mielestä.

– Täälläkin lyötiin viuluja
rikki, ja minkäänlaisen musiikin saaminen kirkkoon otti
lujille. Kirkkoon saatiin urut

vasta 1897, vielä 1886 niiden
hankintaa vastustettiin, Latvala muistutti.
Seija Krapu

Ihmiselon koko kaari
Siionin virsissä
Nivalalainen musiikkiperinne nojaa vahvasti kuoroihin ja torvisoittoon,
jota esitellään myös oheisohjelmassa. Lauantai-iltana
kello 20 kuullaan kirkossa
Juhlakuoron esitys, joka
kertoo ihmisen elämänkaaresta Siionin virsissä.
– Mukana on yli 160 kaikenikäistä laulajaa Nivalan
kuoroista ja naapurikaupungeista, Haapalastuista
ja Raudaskylän sekakuorosta. Jokaisella kuorolla
on oma osuus, lapsikuoro
aloittaa, josta välijuonnolla johdatellaan laulu-

vuoro nuorten kuorolle ja
niin edelleen, kuoroa johtava vs. kanttori Anu Rautio valottaa.
Kuorot ovat eri puolilla
kirkkoa, ihmisten keskellä
ja urkuparvella.
– Yhdessä virressä on
pari solistia ja viimeisessä
on kanttori Liisa Katajalan
urkusäestys Markku Kilpiön sovituksen pohjalta.
Nivalan Puhallinorkesterilla on kaksi ulkoilmaesitystä oheisohjelmassa, toinen Niilo Kustaa
Malmbergin muistomerkillä ja toinen Katvalan

kotiseutumuseolla. Ohjelmassa on vuoden 1701
virsikirjan koraaleja sekä
edellistä edellisen Siionin
virsikirjan koraaleja, kaikki
Kustaa Penttilän sovituksina. Orkesteria johtaa Mari
Kaasinen-Annanperä.
Lisäksi orkesteri soittaa iltasoiton lauantaina
kuudelta sankarihautausmaalla. Iltasoitto on jatkoa vuonna 1952 alkaneelle perinteelle, jossa
torvet ovat soineet kesälauantaisin kirkon kaikista
tapulin luukuista iltakellojen jälkeen.
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Vilja ja Petteri pakkaavat körttipastilleja
Nivalalaiset sisarukset Vilja ja
Petteri Mönkkönen osallistuvat herättäjäjuhlilla talkoisiin. Tampereen juhlilla he
aikovat pakata ahkerasti herättäjäjuhlien aikana myytäviä körttipastillipusseja.
– Otamme Tampereelta oppia ensi kesän juhlia ajatellen. Nyt pitää tarkkailla asioita, joita voi tehdä Nivalan
herättäjäjuhlilla paremmin
tai eri tavalla.
Petteri on Nivalan herättäjäjuhlien nuorisotoimikunnan
jäsen. Parin vuoden ajan hän
on ollut mukana miettimässä juhlien nuorten ohjelmaa.
– Kaikenlaista päänmenoa
on tiedossa: konsertteja,
nuorteniltoja, yöveisuita ja
erilaisia tapahtumia.
Petteri on Herättäjä-Yhdistyksen Keski-Pohjanmaan
alueyhteyshenkilö.
– Pääsin järjestämään nuorten aluetapahtumia, köpäreitä.
Petteri ja Vilja ovat käyneet
rippikoulun Aholansaaressa:
Petteri kolme vuotta sitten ja
Vilja kesäkuun alussa.
– Petteri kertoi, että siellä
on kivaa ja sinne kannattaa
mennä. Lähdin leirille hyvillä
mielin ja odotin, että saan uusia kavereita, ja niin sainkin.
Siellä oli tosi kivaa. Kaikki oli

aluetapaamisissa.
Petteri on kokenut isonen.
Hän on käynyt kaksi eri isoskoulutusta: Aholansaaressa ja
kotiseurakunnassa Nivalassa.

– Hieno juttu, että
herikset ovat ensi
vuonna kotipitäjässä

Petteri ja Vilja Mönkkönen ovat menossa mukana Tampereen herättäjäjuhlilla ja ensi vuonna Nivalassa.
ERKKO SARJANOJA

kaikkien kavereita, enkä keksi
mitään huonoa sanottavaa.
– Leiriläisiä oli 24. Iltaohjelmat olivat ihan huippua:
leikittiin ja pelattiin isosten

kanssa. Leirillä minusta tuli
sosiaalisempi, itsenäisempi
ja avoimempi uusille asioille.
Pari viikkoa meni nopeasti.
Oli haikeaa palata kotiin. Nä-

en uusia ystäviäni Tampereen
herättäjäjuhlilla, Vilja kertoo.
Petteri muistaa oman riparin päättymispäivän hyvin.
Se on kaiverrettu rippiristiin,

jota hän kantaa mukanaan.
– Oman leirin leiriläiset
ovat kuvioissa. Näemme leireillä, tapahtumissa, jatkoriparilla, isoskoulutuksissa ja

– Jo riparilla tiesin, että haluan isoseksi. Olin isosena Nivalassa kesällä ja talvella ja
viime kesänä Aholansaaressa.
Tänä kesänä olen kotiseurakunnan kolmosleirillä. Ensi
kesänä yritän päästä yli-isoseksi saareen.
Petterin mukaan paras leiri
kaikista oli Ahis 1 vuonna 2017.
– Silloin oli tosi hyvä isosporukka ja mukavat leiriläiset.
Talkoolaisena saaressa en ole
ollut, vaikka olen suunnitellut sitä monta kertaa.
Syksyllä on tiedossa Saari
2018 -tapahtuma.
– Hieno juttu, että herikset
ovat ensi vuonna kotipitäjässä. Tosi siistiä, kun kaikki riparikaverit tulevat tänne.

Erkko Sarjanoja

Juhlien tunnus löytyi Siionin
virrestä: ”Siinä on kaikki”
Nivalalainen Katriina Tyhtilä
selaili Nilsiän herättäjäjuhlilla
Siionin virsikirjaa, kun hänen
silmiinsä osui virren 123 kolmas
säkeistö:
”Herätä minut valvomaan
ja palvelemaan
muita, kuulemaan hiljaa,
puoltamaan
sairaita, kiusatuita.
Tahtosi tietä
kysymään opeta
maailmassa, vaativassa,
sinussa pysymään, armossa
avarassa.”
– Armossa avarassa, siinä se on
kaikki kahdessa sanassa. Armo
on herännäisyyden ydin ja avaruus kuvaa myös meidän maisemaamme. Tiesin, että Nivalan juhlille haettiin tunnusta
kilpailulla. Se ei ollut liian pitkä ja oli tunnukseksi tarpeeksi naseva.
– Teksti on niin hoitava, kuin
rukous. Tuntui johdatukselta,
että sen löysin.
Herännäisyys ja maalaistalojen seurapenkit tulivat Katriinalle tutuiksi jo lapsena. Katriina Tyhtilän isä Leo Anttonen
oli Portaanpään opiston johtokunnassa ja seurapuhuja. Perhe asui Iisalmessa 10 vuotta. Nivalassa hän sitten liittyi myös
miehensä herännäissukuun.
KÖRTTIKODISTA ON tunnuksen
ulkoasun suunnittelijakin, ku-

Riitta Latvala-Erkkilä halusi tunnuksen väritykseen harmoniaa, keveyttä ja avaruutta. SEIJA KRAPU
vataideopettaja Riitta Latvala-Erkkilä. Häneltä toivottiin
selkeää ja yksinkertaista kuvaa,
jonka suunnittelu lähti tietenkin tunnuslauseesta.
– Avaruus, avara maisema ja
siellä lato, se on leimallista tälle seudulle. Ja armon avaruus
tunnusomaista nykykörttisille,
se ei ahdista. Vielä minun lapsuudessani oli hyvin tarkkaa,
ettei pyhänä saanut käyttää sak-

sia ja tehdä käsitöitä. Herännäisyydestä löytyy myös anteeksiantoa ja väljyyttä, joita tänä
päivänä tarvitaan.
Avaruutta kuvastavat myös
sininen ja tunnuksen keväisen
keveät Nivalan värit, keltainen
ja vihreä.
– Minusta parhaiten silti toimii mustavalkoinen versio.

Seija Krapu

Katriina Tyhtilä saa lohtua Siionin virsistä, ne ovat kuin rukousta, hoitavat. SEIJA KRAPU
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Aito, elinvoimainen,
turvallinen - Nivala
-

Oletko haaveillut kodista maalaismaisemassa,
lähellä kouluja, palveluita ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia?
Onko turvallinen kasvuympäristö ja edullisempi eläminen
perheellesi tärkeää?

-

Siinteleekö mielessä paluu juurille,
lähemmäs synnyinseutua ja sukulaisia?
Vai olisiko työpäivän päätteeksi mukavampaa jäädä kotikaupunkiin

työmatka-autoilun sijaan?

Tutustu Nivalaan ja lue Johannan perheen tarina:
www.nivala.fi
@nivalankaupunki

"Elämämme
Nivalassa on
rikasta ja täynnä
toimintaa.”
– JOHANNA KUTUNIVA

LOGO

Luotet a a n Ju malaan
ja v ä l i tet ä ä n tois is ta
Nivalan kaupungin ja sen tytäryhtiöiden logot muodostuvat värillisen pallon sisällä olevasta
N-kirjaimesta sekä tekstistä. N-kirjaimen muotoilu on saanut vaikutteita kaupungin nimen N, I-,
V- ja A-kirjaimista – sekä käytetystä Lato-kirjasimesta.

Vuokrataan tuotantotilaa
2957 m2 + katos 224 m2
osoitteessa Pajatie 23

Hallitila
ja toimisto
145 m2

Lisätiedot: Puh. 040 555 9759, kaisa.liinamaa@nivala.fi

Vuokrataan tuotantotilaa
2957 m2 + katos 224 m2
osoitteessa Pajatie 23

Hallitila
ja toimisto
145 m2

Lisätiedot: Puh. 040 555 9759, kaisa.liinamaa@nivala.fi
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Kallio-museossa valmistaudutaan jo ensi kesään
Kyösti ja Kalervo Kallion museossa Nivalassa on meneillään vuoden vilkkain kausi,
mutta samaan aikaan pohditaan jo ensi kesää.
– Edelliset Herättäjäjuhlat
pidettiin museon viereisellä
kentällä, ja kävijöitä oli paljon. Runsasta kävijämäärää
odotetaan ensi kesänäkin,
kertoo 16 vuotta museossa
esittelijänä toiminut MarjaTerttu Pihlajamaa.
Presidentti Kyösti Kallion ja
hänen poikansa kuvanveistäjä Kalervo Kallion elämäntyötä esittelevä museo on tänä
kesänä auki tiistaista sunnuntaihin heinäkuun viimeiseen
sunnuntaihin saakka. Perusnäyttelyssä on kattavasti esillä Kyösti Kallion historiallista aineistoa sekä näyttävä
otanta Kalervo Kallion yli
400 työn taidekokoelmasta.

Yksi komeimmista
on marsalkka
Mannerheimin
ratsastajapatsas.
MARJA-TERTTU PIHLAJAMAALLE
ensi kesän herättäjäjuhlat on
merkkipaalu. Hän aikoo olla
museolla tuolloin aamusta iltaan, mutta jättävänsä esitte-

Kalervo Kallion Mannerheimin ratsastajapatsas sijoittui toiseksi, kun kilpailulla etsittiin monumentin tekijää. MARITTA RAUDASKOSKI
lijän tehtävän juhlien jälkeen.
– Tämä on niin sitovaa. Museon oven vieressä on puhelinnumero, joten pyyntö esittelykierrokselle saattaa tulla niinkin,
että ryhmä on jo oven takana.
– Mielenkiintoisia ihmisiä tässä käy, ympäri maata ja maailmaa. Taiteilijoita ja kuvanveistäjiä sekä historiasta kiinnostuneita on paljon.
Kesän säännöllisinä aukioloaikoina esittelijänä on
opiskelija.

– Onneksi nyt on sama henkilö neljättä kesää. Hän osaa
työn ja hänellä on tarpeellinen
kielitaito.
TÄNÄ KESÄNÄ on vielä esillä
näyttely opetusneuvos Kerttu Saalastista, Kaisa ja Kyösti
Kallion tyttärestä. Ensi kesäksi
näyttely vaihtuu ja tilalle tulee
Kaisa Kalliosta kertova näyttely. Myös Kaisa Kallion pukuja
tuodaan esille.
Osa näyttelyesineistä on

varastossa, joten pienempiä
esineitä voidaan vaihtaa. Isot
taideteokset ovat pysyvästi
paikoillaan.
Yksi komeimmista on marsalkka Mannerheimin ratsastajapatsas. Sen tekemisestä
järjestettiin kilpailu, ja Kalervo Kallion työ tuli toiseksi.
Voittajatyö, Helsingissä oleva ratsastajapatsas, on Aimo
Tukiaisen veistämä.

Maritta Raudaskoski

Teollisuusovet

Asuntolainalle
lyhennysvapaavuosi

Museon esittelijänä toimiva Marja-Terttu Pihlajamaa kertoo olev
lion Omakuva. MARITTA RAUDASKOSKI

HYVINVOINNIN
TOIMIALA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyvinvointipalvelut
Kirjasto
Kulttuuripalvelut
Nuorisopalvelut
Liikuntapalvelut
Lähekkö liikkelle -hanke
Kansalaisopisto
Musiikkiopisto
Tanssiopisto
LOGO

championdoor.com

vuonna 2018 perheenlisäystä saaneille
perheille OP Nivalasta

Nivalan kaupungin ja sen tytäryhtiöiden logot muodostuvat värillisen pallon sisällä olevasta
N-kirjaimesta sekä tekstistä. N-kirjaimen muotoilu on saanut vaikutteita kaupungin nimen N, I-,
V- ja A-kirjaimista – sekä käytetystä Lato-kirjasimesta.

OP Nivala tarjoaa vuonna 2018 vauvan saaneille
perheille asuntolainaan lyhennysvapaavuoden,
ilman kuluja ja entisellä marginaalilla kun
lainaa on hoidettu sovitusti ja vauva liitetään OP
Nivalan omistajaksi. Tarjous koskee myös uusia
omistaja-asiakasperheitä.

● Laserleikkaus
◦ Co2- ja kuitu tekniikat
◦ St, Rst, Al, Cu
◦ 1500 x 3000 leikkausala

Kysy tarjouksen ehdoista lisää konttoristamme.
Samalla voit varautua korkojen nousuun OP:n
korkosuojauksella ja tarkistaa perheesi vakuutusturvan.
Tervetuloa hyötymään OP Nivalan omistajaasiakkuudesta, myös uudet asiakkaat.

● Plasmaleikkaus

Veikonväylä 2, 85500 NIVALA
Puh. (08) 440 221
Palvelemme ark. 8.00-16.30

Yhdessä hyvä tulee.

◦ Viisteleikkaus
◦ 2500 x 6000 leikkausala
◦ Teräs 4-50mm

● Valmistuspalvelut
◦ Särmäys, Hitsaus
◦ Koneistus, Pinnoitus
Antintie 4, 85500 Nivala
Puh. 044 045 8891
WWW.LASERCOMP.FI
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vansa herättäjäjuhlien aikaan paikalla aamusta iltaan. Seinällä on kuvanveistäjä Kalervo Kal-
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Rakennuskonevuokraus
Rakennuskonevuokraus

Vuokraa
rakennuskone
verkossa
Vuokraa
rakennuskone
verkossa
PAIVARINTA.FI tai 08-440105
PAIVARINTA.FI tai 08-440105

PÄIVÄRINNAN
PÄIVÄRINNAN SÄHKÖLIIKE
SÄHKÖLIIKE

HALUATKO
INHIMILLISEN
PANKKISUHTEEN?
Tervetuloa keskustelemaan
kasvokkain lähimpään
POP Pankin konttoriin.

Osana sukupolvien ketjua
Nivalan Karvoskylän kasvatti Eeva-Maija Haukinen
arvostaa körttiläisiä juuriaan
Lakeuden laidalta avautuu alkukesän vihreys niin kauas
kuin katse kantaa. Latomerestä on jäljellä vain muisto,
mutta taivas kaartuu peltoaukeiden ylle yhtä korkeana
kuin aina.
– En koe, että olisin koskaan lähtenyt täältä, toteaa Eeva-Maija Haukinen,
omaa sukua Tyhtilä.
Nivalan Karvoskylällä Haukinen on juurillaan. Täältä tie
kulki 1960-luvulla Teatterikouluun ja sieltä edelleen
näyttämöille ympäri Suomea.
Nuoruudenkodin mailta löytyy kuitenkin yhä kiinnekohta ja joukko sukulaisia.
MAANVILJELIJÄISÄN ja opettajaäidin tyttärelle lapsuus
1950-luvun Nivalassa oli väkevää aikaa. Siihen kuului
paljon työntekoa, jolle vastapainon toi vahva hengellisyys. Kotiseuroja pidettiin
paljon, ja Siionin virret kaikuivat maatalojen tuvissa.
– Kaipaan yhä sitä tunnelmaa. Se oli samalla kertaa
hyvin turvallista ja harrasta,
mutta myös iloista. Ihmiset
olivat luonnostaan ystävällisiä, ja lapset tottuivat ottamaan toiset huomioon, Haukinen muistelee.

Hengellisyys, isänmaallisuus ja maalaisliittolaisuus
muodostivat tuon ajan arvopohjan. Haukiselle siihen
liittyy vahvasti myös humanismi ja yleensäkin laaja-alainen sivistys. Lapsuudesta ja
suvusta peritty körttiläisyyden arvomaailma puhuttelee
tänä päivänäkin.

Herättäjäjuhlat ovat
sukurakkaalle Haukiselle
tärkeä tapahtuma.
– ”Sinuhun turvaan Jumala” ja ”Soi virteni kiitosta Herran” antavat yhteistä pohjaa.
On helppoa olla ihmisinä ihmisten joukossa. Toisten arvostaminen tulee sydämestä,
ei ulkopuolelta. Nykyään puhutaan paljon yhteisöllisyydestä, mutta maaseudulla ja
herätysliikkeiden parissa sitä
on aina ollut olemassa.
HERÄTTÄJÄJUHLAT ovat sukurakkaalle Haukiselle tärkeä
tapahtuma. Hänen mukaansa
ne ovat kuin suuri perhetapaaminen, jonne on helppoa
tulla myös ilman vahvaa henkilökohtaista körttiläistaus-

Virret ovat vahva säie,
osa pitkää perintöä.
taa. Haukinen on ollut juhlilla
myös puhujana ja esiintyjänä.
Myös veisuu tuo ihmisiä
yhteen. Siionin virsiin on aikojen saatossa syntynyt tiivis tunneside, jota Haukinen
vertaa äidinkielen omaksumiseen. Siksi viimeisin virsiuudistus herättää hänessä
ristiriitaisia ajatuksia.
– Tarkoitus on varmasti ollut hyvä, ja uudistuakin pitää.
Silti myös traditiolle pitää antaa arvoa. Virret ovat vahva
säie, osa pitkää perintöä. Sitä ei pidä lähteä liikaa saksimaan niin, että jopa ajatus
muuttuu.
Haukinen kiittelee uusia
virsiä. Niiden joukossa on hänen mukaansa todellisia helmiä, jotka ovat ”hoitavia” ja
”kohtikäyviä”.
– Mutta niin olivat monet
vanhatkin, aivan sellaisenaan. Ehkä nyt on haluttu
saada iloisempaa perusvirettä. Kyllä sitä on ollut ennenkin, ja on edelleen.
Esimerkkinä Haukinen
mainitsee Siionin virren 213
(ennen 228), jossa lauletaan

Eeva-Maija Haukinen,
o.s. Tyhtilä
●● Kotoisin

Nivalan Karvoskylältä.
●● Kirjoitti ylioppilaaksi vuonna
1962 Haapajärven yhteiskoulusta. Valmistui Suomen Teatterikoulusta vuonna 1967.
●● Ollut kiinnitettynä Kuopion,
Hämeenlinnan ja Oulun kaupunginteattereissa.
●● Työskennellyt 30 vuotta Yleisradiossa tv-teatterin ja radioteatterin näyttelijänä.
●● Vieraillut noin 20 ammattiteatterissa, mm. Suomen Kansallisteatterissa ja Kansallisoopperassa.
●● Esiintynyt elokuvissa (mm.
Kun taivas putoaa, Pulakapina,
Lakeuden kutsu, Lupaus), tvsarjoissa (mm. Lumikit, Kotikatu, Kansan mies) ja oopperassa
(Viimeiset kiusaukset).
●● Tuottaa myös omia ohjelmia.
●● Palkittu parhaan naispääosan
Jussi-patsaalla 1972 (Kun taivas
putoaa), Tampereen teatterikesässä 1974 (Miehen tie) ja Monte
Carlon Kultainen Nymfi -palkinnolla 1987 (Lumikit).
”Sain armon autuaan”.
– Armon kokemisesta tuleva ilo on rauhallista ja harrasta. Siionin virsiä, vanhoja ja
uusia, veisatessa tulee onnellinen olo.
Hanna Perkkiö

Helkavirsiä Nivalan kirkossa
Nivalan Herättäjäjuhlilla
kuullaan Eeva-Maija Haukisen lausumana runoja
Eino Leinon Helkavirsistä.
Vuosina 1903 ja 1916
kahdessa osassa julkaistu
kokoelma kuuluu Leinon
merkittävimpiin teoksiin.
– Helkavirret ovat kuin
pienoisnäytelmiä, jotka
vääjäämättä kulkevat
kohti loppuratkaisua. Ne
ovat erittäin kiitollisia esit-

tää, Haukinen toteaa.
Haukinen kuvailee Helkavirsien maailmaa alkuvoimaiseksi ja väkeväksi,
mutta samalla herkäksi
ja kaihoisaksi. Tässä muinaissuomalaisessa maisemassa liikkuu Herra Kiesus
armahtaen ja ihmeitä tehden. Yli sata vuotta sitten
kirjoitettujen runojen voidaan nähdä piirtävän kuvaa myös nykyihmisestä.

– Esimerkiksi Ylermi kuvaa voimakasta ihmistä,
jonka kaltaisia nykymaailma arvostaa. Vallantunnossaan, uhmassaan ja itsekkyydessään hän on
valmis tuhoamaan kaiken omien päämääriensä
vuoksi, ja tuhoutuu itse.
Sen sijaan Leino armahtaa yliherkän Tumman,
joka epäonnistuu kaikessa
mutta oppii elämään.

KEITTIÖMME PALVELEE
Ma-to 10.30 - 22
- lounas/ päivällinen
Pe 10.30 - 21
- lounas 10.30-15.30
- pitsa- tai tortillabuffa 16-21
La 11 - 17
- lounas

Nivala 0400 689864
*A la carte
*Kokous- ja
saunatilat
*Pitopalvelu

P. 010 3214580 • Toritie 7, Nivala • www.puustelliravintolat.fi
teija.jarvenpaa@puustelliravintolat.fi • myynti@puustelliravintolat.fi

Helkavirret sopivat hyvin Haukisen dramaattiselle näyttelijälaadulle.
Oman tunnelmansa tuo
myös esityspaikkana toimiva Nivalan kirkko, joka
on Haukisen kotikirkko.
Martti Mäkelä on luonut
koskettavan ja alkuvoimaisen äänimaailman, johon kuuluu niin luonnon
ääniä kuin sodan melskettäkin.
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Teollisuustie 1, NIVALA, p. (08) 442 111
• Avoinna: ma–pe 8–17, la 9–14 • www.konevaruste.com

MONIPUOLISET
FYSIOTERAPIAPALVELUT
AMMATTITAIDOLLA!
Nivalan Fysioterapia,
Sievin Fysikaalinen hoitolaitos ja
Fysioterapia Osteopatiaklinikka VitalForce
ovat on nyt osa Coronariaa.

AJANVARAUS P. 044 296 4042
Coronaria, Nivala
Toripiha 1
85500 Nivala

Coronaria, Ylivieska
Juurikoskenkatu 6
84100 Ylivieska

Coronaria, Sievi
Haikolantie 22
85410 Sievi

Kuntosali ja ryhmäliikunta
Yksityistunnit ryhmille
Yritysten työhyvinvointi
Tilan vuokraus

n
Ilmaine
äynti
k
is
m
tutustu
alille!
kuntos

Toripiha 1, 85500 Nivala
p. 040 665 3181
hyvinvointikeskusflowfit@gmail.com

www.hyvinvointiflowfit.fi
Kälyn pelargonit saavat hyvää huolenpitoa Eeva-Maija Haukiselta silloin, kun tämä on käymässä lapsuudenkodin
maisemissa. HANNA PERKKIÖ

P
Puh. 050 3
Kalli
050 379 5911

RENKAAT JA VANTEET

• myös maatalouskoneisiin

Kaikki teräkset
isoon ja pieneen
tarpeeseen
AVOINNA MA–PE KLO 8–16
Vähäahontie 2, 85500 Nivala
P. (08) 440 525, 040 175 7724,
myynti@rautavarasto-ojalehto.fi
www.rautavarasto-ojalehto.fi

050 379 5911, Kalliontie 18, Myllykartano
Kalliontie 18
ILMASTOINTIHUOLLOT
Seniorit
Tule
meille!
VUOKRAPALVELUT
salille!
Seniorit
• maantiivistäjät, naulaimet, hiertimet ym
• kaivinkoneet 2 tn ja 4 tn kuljettajalla tai ilman

• fysioterapia
salille!
• akupunktio

AUTO- JA KONEMYYNTI

PERÄAHON KONE
0400 559 016

Teollisuuskylä, Alasintie 6, Nivala
0400 287 211/Kimmo, 0400 286 100/Petri

• kuntosali
• LPG-terapia

Avoinna vähintään

ark. 9–17
la 10–14

• akupunktio

••akupunktio
hieronta
www.lepoluhti.fi
••kuntosali
fysioterapia
www.fysioterapiakeskuslepoluhti.
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Kokoansa suurempi kaupunki
Kokoansa
isompi
Ylivieska

www.ylivieska.fi

www.visitylivieska.fi

Ylivieska on vilkas
kauppakaupunki, joka tarjoaa
monipuoliset palvelut ja
kasvavan kaupungin edut.

Huvimajasta tuli miesten juttu
Nivalassa Peltolan pappilan pihalla, lähellä Asemantien ja Kalliontien ympyräristeystä, seisoo
komeista ja leveistä kuusilaudoista valmistettu huvimaja.
Sinne mahtuu istumaan tusinan
verran körttiukkoja, mutta vielä
useampi on ollut elokuussa arvottavaa majaa rakentamassa.
Nivalan Herättäjäjuhlien hyväksi myytävien arpojen pääpalkinnoksi rakennettu huvimaja
on ollut miesten juttu. Rakentamiskökkään eli talkoisiin osallistuneista miehistä puolet on yli
80-vuotiaita. Koko porukka kehuu projektia mieluisaksi, koska
yhteistyö pelaa saumattomasti
tekijöiden kesken.
– Jopa niin hyvin, että oltiin
liian innokkaita, kun saatiin urakoitua maja valmiiksi kahdessa
viikossa. Siitä huolimatta kaikki
yksityiskohdat tehtiin taitavasti,
höylättiin, pyöristettiin ja ruuvattiin niin, että työn jälki kestää
katsomista. Vanhoilla menetelmillä työhön olisi huvennut koko talvisydän, Tuomo Takalo
kertoo muiden miesten muistellessa vanhoja puuntyöstön
menetelmiä.
– Tämä oli tärkeä talkootyö
meille miehille. Kun pääsemme
käyttämään omaa osaamistamme, se lisää yhteisöllisyyttä, porukan nuorimpiin kuuluva Yrjö
Muilu huomauttaa.
HUVIMAJA ON tehty hyvistä värkeistä. Ne kaikki on saatu lahjoituksina.
– Sellainen oli suorastaan kunnia-asia kaikille yrityksille, joilta
kävimme kysymässä, Esko Kujala selvittää.
Kuusilaudat saatiin Haapajärven Hasalta osittain jopa höylättyinä ja perille tuotuina, ikkunat

Mikko Kujala, Veikko Löytynoja, Tuomo Takalo, Esko Kujala, Yrjö Muilu, Teuvo Raudaskoski ja Lauri Kangas (sekä kuvasta puuttuvat Heikki
Hurskainen, Kaarlo Taanila ja Hannu Litola) olivat tekemässä huvimajaa, joka on mahdollista voittaa elokuussa omaksi yhdellä arvalla.
LEILA PÄIVÄRINTA

ovat iskunkestäviä ja koko maja
on kiinnitetty helposti irrotettavilla ruuveilla. Helppous on tässä tapauksessa valttia, sillä huvimajan voittajahan voi asua vaikka pääkaupunkiseudulla. Maja
onkin rakennettu niin, että se
on helppo purkaa, kuljettaa ja
koota uudelleen.
– Rakennus on pintakäsitelty, mutta lopullisen maalin saa
voittaja itse päättää, sanoo rakennusmestarin silmällä kökkäporukassa mukana ollut Veikko
Löytynoja.

– Omistaja saa myös päättää
laittaako majan keskelle grillin vai tuoko sinne pöydän. Jos
hän päätyy grillin laittamiseen,
kattoon pitää tehdä aukko savuhormille.
HASALTA SAADUISTA laudoista
miesväki on tehnyt myös maitolaiturin, joka on jo maalattu
punaiseksi. Se tulee olemaan Nivalan juhlilla se vähän erilaisempi kohtaamispaikka, aivan kuten maitolavat olivat kyläläisten
kohtaamispaikkoja ennen van-

haan. Laituri ei ole arvottavana.
Kökkä on tuttua Nivalan körttiukoille jo vuosien takaa. Moni
on ollut mukana rakentamassa
kirkko-, tsasouna- ja leirirakennuksia rajan taakse, Venäjälle
ja Viroon. Venehjärvelle on oltu tekemässä kirkkovenettä ja
kattosipulia.
Kotipuolessa ukkojen talkooporukka on ahkeroinut aiemminkin yhteiseksi hyväksi
muun muassa Nivalan lähetysjuhlia varten.
Leila Päivärinta

Nivalan Herättäjäjuhlien kohtaamispaikka rakentuu tässä. Se on vanhan tyylin mukaan rakennettu maitolaituri,
jota Mikko Kujala kuvassa työstää. HANNU LITOLA

•
•
•
•
•

Haketus- ja kuljetuspalvelu
Puunmurskaus
Kaivinkone- ja teladumpperipalvelu
Pellonraivaus
Peltojen tasaus tasausruuvilla
sekä lanalla
• Sorateiden kesäkunnostus lanalla
Joutsentie 2, 84100 Ylivieska
08-411 8800
maler@maler.fi, www.maler.fi

KONE- JA ENERGIA

VALTONEN OY
Sievi, p. 0500 193 042 / Jarmo Valtonen

www.vihannesjaloste.fi
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”Tukisukka” on yksi Nivalan juhlien nimikkotuotteista. LEILA PÄIVÄRINTA

Kaisa Liinamaa ja Paula
Maijala seuraavat, kun Irja Liinamaa kutoo olohuoneessaan pirtanauhaa. Paulalla on kaulassaan mustavalkoinen, perinnekuvioinen. LEILA PÄIVÄRINTA

Irja Liinamaa kutonut noin 800 tukisukkaa
Talkoolaiset
puurtavat
väsymättä
juhlien eteen
Käsi- ja taideteollisen koulutuksen nuoruudessaan maineikkaassa Wetterhoffin oppilaitoksessa saanut ja käsityönopettajana työuransa tehnyt
Irja Liinamaa, 85, on yksi
ahkerimpia Nivalan Herättäjäjuhlien eteen talkootöitä
tekeviä. Käsityöalan ammattilaisen taustalla hän on kehittänyt varainkeruuseen useita
erilaisia tuotteita, joita on itse valmistanut jo satamäärin.
– Pelkästään ”tukisukkia”

olen kutonut noin 800 kappaletta, Irja Liinamaa kertoo
ja esittelee pikkuruista puikoilla kudottua kuviosukkaa,
jonka varteen on kiinnitetty
avainperän lukko.
Liinamaan opastuksella aikanaan valmistetuissa pienissä pirtanauhapuissa valmistui
juhannuksen alla mustavalkoista kapeaa pirtanauhaa.
Pikkuruiset puut mahtuvat
pöydälle ja nauhan kutominen
käy näppärästi, vaikka kuviot
vaihtelevat. Yhdestä loimesta
tulee kolme nauhaa, kaulassa
pidettäviksi avaimenperiksi.
– En osaa koskaan olla tekemättä mitään. Aina kun istahdan, otan jonkun käsityön
esille ja niin uusia tukisukkia,
nauhoja, sukkia tai ”miehen

Terassilasitukset takuutyönä
koko Suomeen.

www.alutec.fi
Savontie 349, 84100 Ylivieska

korvikkeita” eli purkinaukaisijoita valmistuu kuin siinä sivussa. Purkinavaajat on leikattu valkoisesta verkkomuovista, jonka reunoihin on virkattu kauniita erivärisiä reunuspitsejä.
– Olen sanonut, että en ikäni
puolesta enää pysty olemaan
mukana raskaammissa talkoohommissa, mutta teen juhlien
eteen käsitöitä niin paljon kuin
ehdin, Irja Liinamaa kertoo.
NIIN HÄN ON tehnyt siitä lähtien, kun Nivalan 2019 juhlista
saatiin varmuus. Valmiiden
töiden myynti hoituu paikallisyhdistyksen aktiivien avulla
eri tapahtumissa, jopa ympäri Suomea. Esimerkiksi Herättäjän aluesihteerinä toiminut

Matti Nuorala vei monet kerrat työmatkoilleen Liinamaan
kädentöitä. Joka reissulla koko
satsi tuli myytyä.
– Kädentöitä viedään myyntiin myös Tampereen juhlille, jossa nivalalaisilla on oma
osasto, kertoo Nivalan juhlien
taloustoimikunnan puheenjohtajana toimiva, Irja Liinamaan miniä Kaisa Liinamaa.
– Mukana on myös muiden
tekemiä varainkeruutuotteita.
Itse olen ommellut mm. nappipyyhkeitä, patalappuja, pipoja, pesukintaita ja lippahuiveja, Kaisa Liinamaa selvittää.
KAISA LIINAMAAN ominta vahvuutta Nivalan juhlien talkooporukassa ovat kuitenkin talousasiat. Hän työskentelee

Nivalan Teollisuuskylän toimitusjohtajana ja on aiemmin
ollut tilitoimistoyrittäjä. Tampereen juhlilla onkin tarkoitus
tavata sikäläisen taloustoimikunnan vastaavia, joilta saa
varmasti hyviä neuvoja.
– Sellainen ei ole vaihtoehto, että Nivalan juhlat epäonnistuisivat, vaan meillä kaikilla talkootyöhön lupautuneilla on sama asenne: Nivalan
Herättäjäjuhlat onnistuvat
varmasti, sanoo myös juhlien taloustoimikunnassa vaikuttava Paula Maijala, joka
on Kaisa Liinamaan tytär. Hänen talkoopanoksensa liittyy
nimenomaan talousasioiden
hoitoon, käsitöiden teon hän
jättää huoletta Irja-mummulleen ja äidilleen.

– Hyvä mieli ja yhteisöllisyyden tuntu on palkintona
jokaisesta työstä, Liinamaan
naiset vakuuttavat.
Liittyypä Liinamaan naisiin, talkootöihin ja Herättäjäjuhliin vielä yksi erikoinen
jatkumo. Kun Kaisa Liinamaa
aloitti 1966 koulun, pidettiin
Nivalassa Herättäjäjuhlat, kun
Paula Maijala aloitti 1992 koulun, pidettiin Nivalassa juhlat
ja kun Nivalassa on seuraavat
juhlat vuonna 2019 aloittaa
koulun Paulan vanhin lapsi.
Herättäjäjuhlien talkoolaisia
on Nivalassa noin 1 700. Varainkeruuseen omalla osaamisellaan osallistuu Liinamaiden
ohella suuri joukko nivalalaisia.
Leila Päivärinta
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www.vestia.fi
www.vestia.fi
| (08)
|| (08)
410410
8700
8700
www.vestia.fi
(08)
410
8700
asiakaspalvelu@vestia.fi
asiakaspalvelu@vestia.fi
asiakaspalvelu@vestia.fi

Hyvin
Hyvin
hoidettu
hoidettu
jätehuolto
jätehuolto
tuo
tuo
säästöjä
säästöjä
ja ja
selkeyttää
selkeyttää
toimintaa.
toimintaa.
Asiantuntijapalvelumme
Asiantuntijapalvelumme
ratkaisuilla
ratkaisuilla
yrityksenne
yrityksenne
saa
saa
sekä
sekä
taloudellisia
taloudellisia
että
että
toiminnallisia
toiminnallisia
hyötyjä!
hyötyjä!
Palvelumme:
Palvelumme:
• Jätteiden
• Jätteiden
keräyskeräysja kuljetuspalvelut
ja kuljetuspalvelut
• Keräysvälineet,
• Keräysvälineet,
astiamerkinnät
astiamerkinnät
ja ja
lajitteluohjeet
lajitteluohjeet
• Suunnittelupalvelut
• Suunnittelupalvelut
• Jätehuoltokartoitukset
• Jätehuoltokartoitukset
• Raportointi
• Raportointi
• Neuvonta
• Neuvonta
ja koulutus
ja koulutus

Juhlat Nivalassa ensimmäisen
kerran 124 vuotta sitten
Vuonna 1894 juhlapaikkana
oli Matti Marjoniemen isännöimä Palosaaren talo Karvoskylällä. Juhlille saapui
2000 juhlavierasta 37 pitäjästä.
Seitsemästätoista papista yksi oli rovasti Wilhelmi
Malmivaara. Kerrotaan Malmivaaran vierailleen herättäjäjuhlailtana Haijun talossa ja
sanoneen: ”Kipaiseppas tyttö
sanomassa kylällä, että täällä teillä pidetään tänä iltana
semmoiset tupenpituiset seurat.” Väkeä tuli sen aikaiseen
oheistapahtumaan kartano
täyteen.

Juhlaväen mielestä
nämä juhlat olisivat
saaneet jatkua
kauemminkin.

www.mondex.fi

UUDET RYHMÄT
ALOITTAVAT
SYKSYLLÄ 2018

Opiskele monipuolinen,
ihmisläheinen ammatti

Nivalan Herättäjäjuhlilla

TUTUSTU
JA HAE
→ RKO.FI

SUNTIO,
HAUTAUSTOIMISTOTYÖNTEKIJÄ
Täydennä osaamistasi
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Raudaskylän Kristillinen Opisto, Ylivieska
info@rko.fi (08) 4276 200 www.rko.fi

Hengellinen Kuukauslehti
raportoi juhlista. Aattoiltana
herännyttä kansaa alkoi rientää juhlapaikan naapuriin,
Yliniemen taloon. Aamulla
siirryttiin Palosaareen. ”Kilometrien pituinen hevosjono
ja väenpaljous näytti loputtomalta.”
Talkoohenki ja vieraanvaraisuus ovat kuuluneet herättäjäjuhlajärjestelyihin aina.
Palosaaressa väki ruokittiin,
kahvitettiin ja kuljetettiin Ylivieskan asemalta hevoskyydillä juhlapaikalle ja takaisin.
”Rahaa ei otettu, vaikka
kuinka olisi tarjonnut”, kommentoi lehdessä Muhoksen
kappalainen Erkki Pesonen.
Pastori Elis Bergroth ihmettelee kuulijakunnan hiljaisuutta ja tarkkaavaisuutta,
”miltei joka sana imettiin puhujan huulilta”. Juhlien päätöspuheessa Malmivaara vetosi Jumalan sanan lupaukseen: ”Kun Herra on kanssamme, niin kuka voi olla
meitä vastaan.”

NIVALAN TOISET herättäjäjuhlat olivat vuonna 1903 Karvoskylän Yliniemessä ja kolmannet pappilassa 1907. Jumalanpalvelukset olivat kirkossa ja sen ympärillä. Väkeä
on kirjattu olleen paikalla
runsaasti.
Vuonna 1933 Nivalan juhlat herättivät mielenkiintoa
ulkomaita myöten. Unkariin
kokoontuneet papit lähettivät
juhlille veljelliset terveiset.
Vuonna 1946 Nivalan viidensien herättäjäjuhlien juhlakenttä oli lähellä kirkkoa Niementien alueella. Jumalanpalvelus oli täpötäydessä kirkossa,
ja valtaosa kuunteli ulkona kovaäänisistä.
Juhlakentän vieressä olivat
ruokailukatokset, joissa suuri
talkoolaisten joukko palveli 15
000 juhlavierasta. Sodan jälkeinen aika oli niukkaa. Lihakeiton ainekset, maito, leipä ja voi
saatiin lahjaksi eri kylien taloilta. Vieraat yöpyivät kodeissa ja
yhteismajoituksissa kouluilla.
”Tietäkää, että Herra on Jumala” –tunnuslause kutsui Nivalan herättäjäjuhlille vuonna 1966.
Juhlakenttä oli kirkon kiviaidan vieressä Seuratuvan
kentällä, ja vasta rakennetulla Kyösti Kallion koululla oli
ruokailu. Nivalasta puhujina
olivat kirkkoherra Pentti Pyy
ja uskonnonlehtori, pastori Juhana Malkamäki.
JUHLAVÄEN MIELESTÄ nämä juhlat olisivat saaneet jatkua kauemminkin. Hengellistä ja aineellista tarjottavaa olisi riittänyt.
Ylistarolainen Toivo Viita
iloitsi Hengellisen Kuukauslehden artikkelissa siitä, ettei juhlilla väsytetty pitkillä
puheilla eikä vaikeilla oppi-

Talkoohenki ja
vieraanvaraisuus ovat
kuuluneet herättäjäjuhlajärjestelyihin aina.

Kuva vuoden 1946 juhlilta. Kuvan omistaa Maija Muilu.

Aino Liinamaa, Toivo Kuoppala, Paavo ja Hanna Kujala, Hannatyi herättäjäjuhlakuva vuodelta 1946, jossa juhlakenttä oli melk

rakennelmilla, saati vaadittu
tekemään epäaitoa uskonratkaisua. Juhlakansa asettui virsissä ja Sanan kuulossa Kristuksen tuomittavaksi ja armahdettavaksi.
Vuoden 1992 herättäjäjuhlat muistetaan kylmästä säästä, mutta sunnuntaina paistoi
armon aurinko.
Vuoden 2019 herättäjäjuh-

lat ovat Herättäjä-Yhdistyksen,
Nivalan kaupungin ja seurakunnan yhteinen ponnistus,
jossa on mukana suuri talkoolaisten joukko läheltä ja
kaukaa.
Elisa Kujala
Lähteet: Hengellinen Kuukauslehti
1894, 1903, 1907, 1933, 1946, 1966,
1992. Junttila, Toivo – Vähäsarja, Väinö 1988: Kaksi seuratupaa.

Ehtoollinen herättäjäjuhlilla vuonna 1966. Kuvassa oikealla ylhäällä näkyy kirkonkylän vanha kansakoulu.
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pitkät perinteet

rkokampus

RAUDASKYLÄN LUKIO
Aloita lukio / siirrä opinnot meille /
jatka kesken jääneitä opintoja.

Tutustu
ja hae:
rko.fi

Halutessasi osin tai täysin etänä.
Kursseja suoritettava vähintään 44.
Kampukselle hyvät kulkuyhteydet.
Opistontie 4-6, Ylivieska

info@rko.fi

(08) 4276 200

Hitsatut palkit eri käyttökohteisiin
pitkällä kokemuksella

Ruukki Easy Bridge, Jeesiöjoen silta, Kittilä
RUUKKI CONSTRUCTION OY
Koskipuhdontie 81, 84100 Ylivieska
hannu.rautakoski@ruukki.com
0500 668 622

-Liisa Liinamaa ja Maija Muilu ovat olleet Nivalan herättäjäjuhlilla vuosina 1946, 1966 ja 1992. Maija Muilun albumista löyko pieni. Ensi vuoden juhlakenttä sai kehuja. ELISA KUJALA

Edullista
mökkimajoitusta
Haapavedellä

www.kylpylasaari.fi
Perjantaina 6.7.

Meiju Suvas
Vuonna 1933 Nivalan herättäjäjuhlilla on juhlaväkeä arvioitu olleen 8 000. Ensi kesänä juhlille odotetaan 30 000
juhlavierasta.

Haapavesi, p. 045 8028602
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Kristuksen kirkastumisen kirkko

●● Nivalan Karvoskylän ortodok-

sinen Kristuksen kirkastumisen
rukoushuone valmistui 1962.
●● Vihittiin kirkoksi 2007, laajennustöiden ja ikonostaasin uusimisen jälkeen.
●● Seurakuntalaisia Nivalassa ja
lähikunnissa noin 150. Vuodesta 2015 Iisalmen seurakuntaan,
jossa 1418 jäsentä (2017).
●● Jumalanpalveluksia noin kerran kuussa. Lisäksi Samovaarikerho ja Tiistaiseura-toimintaa.

Nivalan Karvoskylän ortodoksikirkon isännöitsijä
Jarmo Pylkkönen sytyttämässä lampukkaa ikonostaasin eteen. LEILA PÄIVÄRINTA

Ekumenialla pitkät perinteet Nivalassa
Nivalan Karvoskylän ortodoksisen kirkon ja evankelisluterilaisen seurakunnan välinen
yhteistyö juontaa juurensa
1920-luvulle, jolloin paikkakunnalle muutti mm. ortodoksinen
Lipposen kauppiasperhe Vienan-Karjalasta. Kun Nivalaan
alettiin sodan jälkeen puuhata
valtion kustannuksella ortodoksista rukoushuonetta, kauppiasperhe lahjoitti pyhäkölle tontin.
Vuonna 2007 Nivalasta tuli paikkakunta, jossa on kaksi
kirkonkylää, onhan ortodoksisuus toinen kansankirkkomme.
– Vuonna 1962 valmistunut
rukoushuone rakennettiin lähelle Karvoskylän evankelisluterilaista kappelia, jonka hautausmaa palvelee myös ortodoksivainajien viimeisenä leposijana. Toki ortodoksiristejä löytyy
myös muilta Nivalan hautaus-

mailta, kertoo Karvoskylän ortodoksikirkon isännöitsijä Jarmo Pylkkönen.
RUKOUSHUONE OLI alun vuosikymmeninä merkittävä erityisesti evakoille ja sen kävikin
vihkimässä Karjalan ja koko
Suomen arkkipiispa Paavali.
Evakkojen ja paikallisten luterilaisten yhteistyö ulottui alusta lähtien kaikkiin arkipäivän
toimintoihin, mikä auttoi osapuolia ymmärtämään toisten
hengellistä kulttuuria.
– Epäilemättä Lipposen kauppiasperheellä ja muilla Vienan
pakolaisilla oli suuri merkitys
siinä, että paikallisille muodostui tietty tuttuuden tunne ortodoksisuutta kohtaan, Pylkkönen sanoo.
Kirkoksi rukoushuone vihittiin 2007 ja tänä päivänä Karvos-

Kuormalavat
varastosta
Sievi - Oulu

kylässä sijaitseva Kristuksen kirkastumisen kirkko kuuluu Iisalmen ortodoksiseen seurakuntaan. Nivalan lähikunnissa on
noin 150 seurakunnan jäsentä.
Tänä päivänä ortodoksikirkko on merkityksellinen niille Nivalaan ja lähiseudulle muuttaneille, joille ortodoksisuus on
ollut kotiuskontona. Seurakunnassa voi kuulla tänä päivänä
jopa kahdeksaa eri kieltä, joista venäjää puhuvien ryhmä on
suurin suomenkielisten jälkeen.
EKUMENIATOIMINTA eli kahden
Nivalan kristillisen kirkon yhteistyö aktivoitui nykymuotoonsa kirkkoherra Heikki Hurskaisen ja isä Antero Petsalon yhteistyön tuloksena. Silloin Nivalassa ryhdyttiin järjestämään
ekumenisen rukousviikon tapahtumia. Kotiseutumuseo Kat-

valan 80-luvulla alkaneista eloseuroista muodostui 2000-luvun alussa ekumeeninen tilaisuus ja jokavuotinen sadonkorjuun kiitosjuhla.

Nivalassa on kaksi
kirkonkylää!
Viimeisimpiä yhteistoiminnallisia tapahtumia oli Nivalan
evankelisluterilaisessa kirkossa
pidetty Suomen 100-vuotisjuhlan ekumeeninen jumalanpalvelus, jonka toimittivat isä Martti Hänninen ja Nivalan kirkkoherra Sanna Jukkola.
Karvoskylän ortodoksinen
kirkko sijaitsee maantieteellisesti mielenkiintoisella paikalla

LY Y D I A
Koot: 36-43
Värit: musta,
kukkakuvio
99€

TO U KO

Koot: 39-48
Värit: ruskea,
sininen, musta
155€

Suurin valikoima Sievi-kenkiä WWW.SIEVISHOP.FI

Kantolantie 8, Sievi - Koskikeskus, Tampere - Ideapark, Lempäälä
Simonkatu 12, Helsinki | Itis, Helsinki | Jumbo, Vantaa | Yliopistonkatu 24, Turku
Chydenia, Kokkola | Pakkahuoneenkatu 9, Oulu | Merihelmi, Kuivaniemi

www.sievishop.fi

myös herännäisyyteen liittyen.
Lähellä sijaitsevassa Niemen talossa Savon ja Pohjanmaan heränneet yhdistyivät 1830-luvulla. Kaikkien aikojen toiset Herättäjäjuhlat pidettiin Nivalan
Palosaaressa 1894 ja seuraavan
kerran 1903 Yliniemellä, joka
sekin sijaitsee Karvoskylässä.
– Ekumeenisuus näkyy Karvoskylän ortodoksikirkossa
myös Nivalan 2019 Herättäjäjuhlien aikaan. Ovet pidetään
avoinna ja tänne voi poiketa tutustumaan. Samoin on Nivalan
kotiseutuviikon, Kapinaviikon
aikaan. Myös muulloin kirkon
tilaisuuksiin saa tulla, eikä keneltäkään kysellä tulolle syitä,
isännöitsijä Jarmo Pylkkönen
sanoo.

Leila Päivärinta

Ovet ovat avoinna ja tutustumaan saa tulla, sanoo
Karvoskylän ortodoksikirkon ovella lukijan viittaan
pukeutunut Jarmo Pylkkönen. LEILA PÄIVÄRINTA
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Ristikko
Taikuri Alfrendo Lauluyhtye Foibe

Muttimarkkinat Sievissä
la 21.7.2018 klo 10-14
Omakotitalotontit palvelusihteeri Katja Säily
044 4883 267
Teollisuustontit tekninen johtaja Paavo Hankonen
044 4883 262

SIEVIN SEURAKUNTA
Jumala antaa - me jaamme

Ristikon ratkaisun löydät sivulta 23.

--

Hydrauliikan,
teollisuuden,
marinen, ilman,
öljyn ja polttoaineen

SUODATTIMIA
www.tehofilter.fi | sales@tehofilter.fi
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Heikki Hurskainen ja Teuvo Raudaskoski ovat Nivalan Seuratupayhdistyksen aktiiveja. Nykyisellä paikallaan Seuratupa on ollut vuodesta 1938. Takaseinän reliefin on tehnyt Aune Kivioja. LIISA ÄNGESLEVÄ

Seuratuvalla kaikuvat yhä Siionin virret
Nivalan Seuratuvan historiaan
mahtuu myös evakkoja ja
lastensairaala
Keltainen puurakennus seisoo ryhdikkäänä remontissa
olevan Nivalan kirkon takana.
Seuratuvalla kaikuvat voimallisesti Siionin virret parin viikon välein, kun uusia virsiä
ja sovituksia veisataan tutuksi Veli Järviluoman johdolla.
Joka toinen viikko kokoonnutaan seuroihin. Toiminnasta
vastaa Herättäjä-Yhdistyksen
Nivalan paikallisosasto.
Rakennuksen omistaja,
Nivalan Seuratupayhdistys,
huolehtii rakennuksen kunnosta ja järjestää vuosittain
joulujuhlan. Lisäksi rakennuksessa harjoittelee kuoroja, järjestetään häitä, syntymäpäiviä ja hautajaisia. Niistä ja vuokrattavista kolmesta asunnosta saadaan tuloja,

joilla talon käyttökustannukset saadaan maksettua. Saliin mahtuu sata ihmistä, ja
tila on Nivalan Seuratupayhdistyksen varapuheenjohtaja
Heikki Hurskaisen mukaan
käyttökelpoinen moneen toimintaan.

Seuraavaa sukupolvea
haluttiin säästää
maailman pahuudelta.
Kunnossapito tapahtuu
talkootyönä. Nyt kun Nivalan kirkko on remontissa ja
seurakuntatalolle on siirtynyt monia toimintoja, järjestetään Seuratuvalla myös

monia Nivalan seurakunnan
tilaisuuksia.
RAKENNUS ON vanha, mutta
kauttaaltaan korjattu Rahaautomaattiyhdistyksen avustuksen tuella vuosituhannen
alussa. Rakennus on jo toinen
Seuratupa Nivalassa. Ensimmäinen myytiin toiminnan
hiipumisen myötä pois. Aikojen saatossa Nivalan heränneistä alkoi tuntua, että
varsinkin nuorisolle halutaan paikka, jossa he voivat
kokoontua.
– Seuraavaa sukupolvea haluttiin säästää maailman pahuudelta, kuvaa Nivalan Seuratupayhdistyksen puheenjohtaja Teuvo Raudaskoski.
Seuratuvasta on tullut eläkkeellä olevalle maanviljelijälle ja ahkeralle talkoolaiselle
kolmas koti.
Seuratupa-aktiivit eivät
vielä tiedä mikä rooli rakennuksella ja sen vieressä ole-

valla puistolla on ensi kesän
herättäjäjuhlilla. Seurakenttä on Kyösti Kallion koulun
kentällä ja ulottuu Pidisjärven rantaan.
– Varmaan tässäkin jotain
tapahtuu juhlien aikaan, vaikka tila ei ole aivan juhlakentän tuntumassa. Nyt ovat valmistelut menossa. Kuoro on
jo aloittanut harjoitukset Nivalan juhlia varten, kertovat
puheenjohtajat.
NYKYINEN RAKENNUS valmistui 1938 ja se on ehtinyt olla
monena. Toisen maailmansodan aikaan se oli kansanhuollon käytössä evakkojen
vastaanottopaikkana. Välirauhan aikaan sinne perustettiin lastensairaala, joka toimi tiloissa peräti 16 vuotta.
Vuonna 1956 rakennus palasi
seurakäyttöön. Nuorisotyö ja
kuorotoiminta olivat tärkeitä
toimintoja. Seurakunnalle ensimmäinen nuorisotyönteki-

jä palkattiin vasta 1960-luvun
puolivälissä. Seurakuntatalo
valmistui 1975 ja silloin oli tarkoitus siirtää toiminta sinne.
Seuratuvalla ehtikin toimia
päiväkoti, kunnan toimistoja sekä kirjasto. 1980-luvulla
kunta olisi ollut valmis ostamaan hehtaarin tontilla olevan rakennuksen ja rakentamaan paikalle kirjaston. Talo kuitenkin palautettiin taas
seurakäyttöön.

Heränneiden tärkein
toimintamuoto on
perinteisesti ollut
kotiseurat.
Vastaavanlaisia heränneiden seuratupia on ollut monilla paikkakunnilla, mutta
toiminnassa niitä ei enää juuri ole.
Kiuruvedellä on toimintaa

ja Lapualla vanhan Karhumäen opiston tiloissa on toimintakeskus. Haapajärven tila ei
ole enää käytössä, laskeskelee
Heikki Hurskainen.
HERÄNNEIDEN ELI KÖRTTISTEN
määrää Nivalassa on Heikki
Hurskaisen mukaan vaikea
laskea. Yhdistyksen paikallisosaston jäsenmäärä ei kerro
koko totuutta, sillä tutkimuksenkin mukaan Suomen suurin herätysliike ovat lähinnä
körttiset. Sillä tavalla vastasi valtaosa valtakunnallisessa
tutkimuksessa, jossa kysyttiin
mihin herätysliikkeeseen suomalaiset kuuluvat tai tuntevat
kuuluvansa.
Heränneiden tärkein toimintamuoto on perinteisesti ollut kotiseurat, mutta niiden määrä on vähentynyt.
Nivalassa toimintaa pidetään
yllä järjestämällä kotiseuraviikkoja.
Liisa Ängeslevä
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Raudaskylän Kristillisen Opiston rehtori Jukka Hautala kuvaa oppilaitoksen tehtävää yleissivistäväksi. LIISA ÄNGESLEVÄ

Raudaskylän Kristillinen Opisto
jälleen uuden edessä
Ylivieskassa toimii yksi maan kahdeksasta herännäisopistosta
Ylivieska on tärkeä koko Herättäjä-Yhdistyksen historiassa, sillä paikkakunnalla on
perustettu niin kustannusyhtiö kuin yhdistyskin. Kuitenkin noin 120 vuotta sitten Ylivieskassa kiisteltiin siitä perustetaanko paikkakunnalle
kansanopisto.
Heränneet isännät olivat Ylivieskan seudulla epäilivät, että opiston perustaminen on
maailmaan menemistä. Pelkona oli, että siellä saatetaan
oppia liikkeen arvolle sopimattomia taitoja.
Kansanopisto perustettiin
kuitenkin Raudaskylälle, ja
edelleenkin nimessä on mukana sana kristillinen, vaikka
rehtori Jukka Hautala määritteleekin oppilaitoksen tehtäväksi sivistyksen ja herätysliikkeen tehtäväksi rohkaista
elämään kristittynä.
– Opiskelijan ei tarvitse ottaa
kantaa herännäisyyteen, mutta hän kyllä löytää sen täältä,

sanoo Jukka Hautala.
Opistossa on opiskelijoita niin eri herätysliikkeistä
kuin uskonnoistakin. Herännäisyyden perinnettä ylläpitävät opiston pyhät ja esimerkiksi herännäiskuoron leirit
ja seurat.
– Ehkäpä kristilliseen opistoon tuleva opiskelija ottaa
sen riskin, että siellä voi olla jotain kristillistäkin, Jukka
Hautala tuumii.
JOS VARSINAISESSA opetustyössä herännäisyys ei vahvasti
näykään, ovat rehtorit tulleet
herännäistaustasta ja monet
ovat olleet vahvasti mukana
myös Herättäjä-Yhdistyksen
toiminnassa. Jukka Hautalakin on ollut yhdistyksen johtokunnassa ja puheenjohtajana
sekä keskeisesti uudistamassa
Siionin virsiä.
Nimen muuttamista on pohdiskeltu eri vuosikymmeninä,
mutta kristillistä ei ole siitä pu-

dotettu pois. Rehtorin mukaan
nimi voi olla enemmän rasite
kuin kertoo tämän päivän tarjonnasta. Vaikka opetuksessa
kristillisyys ei ole vahvasti läsnä, niin sitä se on mielikuvissa. Joka vuosi kymppiluokalle tulevissa on niitä, joille isovanhemmat ovat lämpimästi
suositelleet opistoa, jota ovat
itsekin käyneet.
Opisto on muuttunut, sillä
siellä on tartuttu myös yhteiskunnalliseen muutokseen. Yhteys uskonnollisen liikkeen ja
koulutuksen välillä on ohentunut, Jukka Hautala sanoo.
AMMATTIKORKEAKOULUN siipien alla vuodesta 2000 toiminut kirkon nuorisotyön koulutus siirtyy Kokkolaan ja jälleen
kerran Raudaskylän Kristillisellä Opistolla ollaan uuden
edessä. Noin 370 vuosiopiskelijasta lähtee 120. Se on taloudellisestikin iso menetys.
Toisaalta yhteistyö am-

mattikorkeakoulun kanssa
on saanut Raudaskylässä aikaan kehittämispurskauksen.
Siitä saatuja oppeja voidaan
käyttää tulevaisuudenkin
suunnittelussa.
Opisto on kouluttanut 50
vuotta kirkon nuorisotyön
ohjaajia, ja opetuksen siirtäminen notkautti hakijoiden
määrää. Toivottavasti koulutus ei silti lopu hakijapulaan.
– Kokkolan seudulla hengellinen ilmapiiri on kovin
erilainen kuin täällä, toivon
että koulutuksessa olisi sitkeyttä olla avaran kansan kirkon puolella, Jukka Hautala
mietiskelee.
Nuorisotyön koulutus on ollut vahva brändi Raudaskylälle, se on kautta Suomen ollut
tunnetuin sisältö musiikkileirien lisäksi.
LUKIOKOULUTUS JA OMAN
ALAN harkintaan aikaa antava
kymppiluokan koulutus jatku-

vat Raudaskylällä. Opisto tarjoaa myös ammatillista koulutusta, jota kehitetään yhä
enemmän työelämän tarpeista. Vahva hanketyö luo rehtorin mukaan myös pohjaa koulutustyölle.
Opiston keskeisiä arvoja
ovat paikallisen identiteetin
vahvistaminen, aktiivinen
kansalaisuus sekä rohkaiseminen yksinkertaiseen ja kestävään elämäntapaan.
Raudaskylän Kristillinen
opisto kuuluu OldBranNewherännäisopistoihin. Yhteistyörenkaassa opistoja on kahdeksan. Raudaskylän lisäksi
verkostoon kuuluvat Eurajoen kristillinen opisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Kainuun opisto, Lapuan kristillinen opisto, Lieksan kristillinen opisto, Turun kristillinen
opisto ja Valkealan kristillinen
kansanopisto.

Liisa Ängeslevä

Raudaskylän Kristillinen Opisto

●● Raudaskylän Kristillisen Opis-

ton juuret ovat Kalajokilaakson
herännäisyydessä.
●● Maaseudun heränneet vanhemmat halusivat taata lapsilleen yleissivistävän ja käytännön
taitoihin valmentavan koulutuksen, joka tapahtui kotien arvomaailman ja vakaumuksen mukaisesti.
●● 1900-luvun alun kasvatus kiteytyi kolmeen sanaan: koti, uskonto ja isänmaa.
●● Opiston johtajat ja myöhemmin rehtorit:
●● Juho Kytömäki 1920–1954
●● Lauri Tuomi 1954–1957
●● Jukka Malmivaara 1957–1967
●● Niilo Kankaanpää 1967–1972
●● Matti Pesonen 1972–1977
●● Toivo Ruotsalainen 1977–1984
●● Ouri Mattila 1984–1988
●● Tuomo Kälviä 1988–1990
●● Juhani Harju 1990–1996
●● Ilkka Mattila 1996–2001
●● Simo Juntunen 2001–2004
●● Jukka Hautala 2004–

18

JUHLAVIESTI

Haapajärven
seurakunta
Tervehtii juhlavieraita

Körttivisa
1. Montako kertaa Nivalassa
on pidetty herättäjäjuhlat?
a) 6
b) 7
c) 8
2. Kuka sanoitti virren, josta
on peräisin ensi kesän herättäjäjuhlien tunnuslause ”Armossa avarassa”?
a) Jaakko Löytty
b) Wilhelmi Malmivaara
c) P.G.J. Ardnt
3. Kuka seuraavista on tunnettu maallikkosaarnaaja?
a) Aku Räty
b) Seppo Räty
c) Timo Räty

Tahtosi tietä kysymään
opeta maailmassa,
vaativassa,
sinussa pysymään,
armossa avarassa.
(SV 123)

(Kuva: Veijo Toivoniemi)

4. Mitä körttiläisyydessä
tarkoittaa nimitys
porstankauppias?
a) Pilkkanimi
körttimiesten
takatukalle
b) Juhlaoppaiden myyjä
c) Harjastukka
5. Kuinka paljon Herättäjä-Yhdistyksellä oli jäseniä vuoden
2017 lopussa?
a) Noin 5000
b) Noin 6000
c) Noin 7000

6. Kuka piti raamattutunnin Nivalan herättäjäjuhlilla
vuonna 1992?
a) Heikki Hurskainen
b) Matti Nuorala
c) Juhana Malkamäki
7. Miten luku 111 liittyy körttiläisyyteen?
a) Herättäjäjuhlien polvirukouksen alkuvirsi
b) Miesten körttipuvun yksityiskohta
c) Körttipastillien lukumäärä
yhdessä pussissa
8. Missä pidettiin Nivalan ensimmäiset herättäjäjuhlat?
a) Palosaaressa
b) Yliniemessä
c) Kirkonkylällä

9. Kuka Nivalassa toiminut
pappi oli herätysliikkeen johdossa Paavo Ruotsalaisen ja
Jonas Laguksen kanssa?
a) Juhana Puustijärvi
b) Nils Gustaf Malmberg
c) Jaakko Högman
10. Kuka on säveltänyt Nivalassakin esitetyn oopperan
Viimeiset kiusaukset?
a) Paavo Heininen
b) Joonas Kokkonen
c) Einojuhani Rautavaara

Tietovisan laati Helmi Mäkelin.
Vastaukset löydät sivulta 23.
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Eija-Riitta Niinikoski yrittää noudattaa isänsä toivetta, että lapset menisivät ainakin kerran kuussa kirkkoon. LIISA ÄNGESLEVÄ

HAAPAJÄRVEN

Herätysliikkeet tuovat vakautta Nivalaan
Vanhoillislestadiolaiset majoittavat
Herättäjäjuhlien vieraita ja
osallistuvat talkoisiin
Toisen vakaumuksen kunnioittaminen on asia, joka korostuu Eija-Riitta Niinikosken puheessa. Hän toimii Oulun yliopiston
Kerttu Saalasti Instituutin kehitypäällikkönä Nivalassa ja toivoo
oman arvomaailmansa ja kunnioituksen muita kohtaan näkyvän
töissä ja toiminnassa.
Ajatus saattaa kuulostaa hiukan juhlalliselta, mutta siihen on
syynsä. Nivalassa on kaksi vahvaa herätysliikettä, herännäisyys
ja vanhoillislestadiolaisuus, jotka mahtuvat hyvin toimimaan
saman kirkon sisällä yhdessä.
Eija-Riitta Niinikoski on koulutukseltaan teologi ja katsoo molempien herätysliikkeiden tuovan vakautta paikkakunnalle. Se
ei tarkoita, että paikkakunnalla
olisi kaikki hyvin, mutta yhteisöllisyys on voimavara.
Rauhanyhdistysten jäseniä
Nivalassa on noin tuhat, ja moni kodeista avaa ovensa vuoden

2019 herättäjäjuhlavieraille. Se
ei ole uutta ja ihmeellistä, sillä
myös edellisistä juhlista on hyviä ja hauskojakin kokemuksia.
Kohtaamisista on kertomuksia,
joissa evakoilla ja talonväellä riitti niin paljon puhetta, että seurakentälle ei tahdottu ehtiä ollenkaan tai vanhoillislestadiolainen
saarnamies avasi kotinsa sillä toiveella, ettei ihan seurapuhujia
majoittuisi.
– Arjen yhteistyössä ei kovin
usein käydä syvällisiä opillisia
keskusteluja, vaan kunnioitetaan toisen vakaumusta, kertoo Eija-Riitta Niinikoski tapausten taustoja.
Majoittamisen lisäksi lestadiolaisia on mukana talkoissa. Myös
Nivalan Rauhanyhdistyksen toimitalolla voidaan pitää juhlien
aikaan Herättäjä-Yhdistyksen
kokouksia.
ERILAISTEN OPILLISTEN näkemys-

ten ei anneta häiritä tekemistä. Monet myös käyvät herättäjäjuhlilla, kun ne ovat omalla
paikkakunnalla. Samalla tapaa
vanhoillislestadiolaisten suviseura-alueille ovat tervetulleita
kaikki. Jäsenkortteja ei porteilla kysellä. Siitä ei ole tutkittua
tietoa, onko vierailu enemmän
yleiskatsaus tapahtumaan kuin
seurapuheiden kuuntelemista.
– Jokainen on Jumalan luoma
ja lunastama, itse olen saanut
lahjaksi anteeksiantamuksen,
joka tuo syvän kiitollisuuden,
kuvaa Eija-Riitta Niinikoski oma
arvomaailmaansa.
Hän on pappisperheen lapsi
ja yrittää noudattaa isän toivomusta jälkikasvulleen: kerran
kuussa kirkossa. Jumalanpalvelukseen osallistumiseen ei vaikuta se, kuka saarnaa.
Heränneillä ja lestadiolaisilla
on erilainen opillinen näkemys
muun muassa naispappeudesta, mutta yhteistyötä tehdään
silti sujuvasti. Eija-Riitta Niinikoski ei ole itse halunnut pappisvihkimystä, vaikka hänen
opiskelunsa osui aikaan, kun
asiaa pohdittiin. Toisaalta taus-

talla on oman taustayhteisön
opillinen näkemys, toisaalta se,
että teologian opintojen muut
suuntaumisvaihtehdot kiinnostivat enemmän. Niinpä nykyisessä työssäänkin hän hyödyntää muun muassa viestinnän ja
ihmisten kohtaamisen oppeja.

LÄÄKÄRITALO OY
Kirkkokatu 5, 85800 Haapajärvi
Laadukkaat Fysioterapia- ja
Lääkäripalvelut nopeasti
puh. 08-763 595

NAISET EIVÄT saarnaa tai pidä
puheita vanhoillislestadiolaisten seuroissa, mutta se ei
tarkoita naisten vaientamista. Monet naiset ovat mukana
johtokunnissa ja opetustehtävissä, myös Eija-Riitta Niinikoski on ollut esimerkiksi
rippikouluopettajana.
Hän arvioi uskonnollisten
kesäjuhlien antavan ruokaa
sielulle sanan ja julistuksen
myötä. Myös yhdessä laulaminen on tärkeää ja voimaa
antavaa.
Juhlilla on myös maallisempi merkitys. Ne tuovat
alueelle ihmisiä eri puolilta
Suomea. Silloin kunnnilla ja
alueella on tilaisuus kertoa
alueen mahdollisuuksista.

Liisa Ängeslevä

Vetovoimainen Haapajärvi
- keskellä Suomea
MAJOITUS
Viihtyisät hotellihuoneemme kutsuvat sinua yöpymään yksin, kaksin
tai vaikka koko perheellä. Kaikissa 26 huoneessa on suihku, wc ja tv,
12 huoneesta avautuu kaunis järvimaisema.

RAVINTOLA
Ravintolasalissa on 140 asiakaspaikkaa joissa on näkymä Kalajoen
rantaan. Maittava lounas noutopöydässä on
tarjolla ma–to 10.30–14.30 ja pe 10.30–14.00.
Tilamme soveltuvat hyvin erilaisiin tapahtumiin ja juhliin.
Järjestämme yksityistilaisuuksien tarjoilut toiveiden mukaan.
www.hotellikulkuri.fi

tykkää meistä facebookissa

Ma–to 10.30–20 (22) • pe 10.30-14
la 23–04 • su sop. mukaan
P. 044 378 0150
• Puistokatu 93, 85800 Haapajärvi

tervehtii Herättäjäjuhlavieraita

Haapajärven kaupunki
Vetovoimainen
Haapajärvi
- keskellä Suomea
PL 4, Kirkkokatu 2, 85801 Haapajärvi p. 044 4456 400
haapajarvi@haapajarvi.fi www.haapajarvi.fi

tervehtii Herättäjäjuhlavieraita
Haapajärven kaupunki
PL 4, Kirkkokatu 2, 85801 Haapajärvi
p. 044 4456 400
haapajarvi@haapajarvi.fi
www.haapajarvi.fi

20

JUHLAVIESTI

Kuvanveistäjä Risto Saalastin Kylväjä-patsas paljastettiin Nivalan kaupungintalon edustalla vuonna 1986. MALLA KULLAS

Nivala on myös yliopistokaupunki!
Ensi vuoden Herättäjäjuhlien isäntäkaupunki tunnetaan vahvasta maataloudesta,
kehittyvästä teollisuudesta ja monipuolisista koulutuspalveluista
Juureva kaupunki – mahdollisuuksia täynnä, esittelee
kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu Nivalan kaupunkia.
Nivala on perinteinen, vahva maatalouspitäjä. Maatiloja
on 330. Maidon ja lihan tuotannossa Nivala kuuluu Suomen kärkikuntiin.
– Puhdasta ruokaa tuotetaan lähes 200 000 ihmiselle, Karikumpu sanoo.

Teollisuuskylässä on
sata yritystä ja tuhat
työpaikkaa.
Suurin osa väestöstä saa
elantonsa palveluista, vajaat 20 prosenttia alkutuotannosta ja runsaat 30 prosenttia teollisuudesta.
Nivala tunnetaan eritoten
presidentti Kyösti Kalliosta.
Valtakunnallista kuuluisuutta
ovat tuoneet tieteen, moninaisen kulttuurin, urheilun
ja yhteiskunnallisen vaikut-

tamisen taitajat. Nimekkäitä
persoonia ovat muun muassa
kirjailija Kyösti Vilkuna, professori Kustaa Vilkuna sekä
kuvanveistäjä Kalervo Kallio ja opetusministeri Kerttu Saalasti.
NIVALA PANOSTAA elinkeinoelämään. Kansainvälisillä
markkinoilla toimivat yritykset ovat Suomen kärkeä,
ja rakennusteollisuus on voimakasta.
Nivalan Teollisuuskylä on
Suomen suurimpia. Teollisuuskylässä on sata yritystä
ja tuhat työpaikkaa.
Teknologiakeskus Nitekissä toimiva Oulun Yliopiston
Kerttu Saalasti Instituutti tekee merkittävää mikroyrittäjyyden ja metallin tutkimustyötä.
– Toimintaympäristömme
on positiivinen, olkoonpa kyse vaikka yhteisen projektin
toteuttamisesta: me teemme,
emmekä meinaa, Karikumpu
korostaa.
Reilun 10 000 asukkaan perinteistä väestöpohjaa ovat

Päivi Karikumpu valittiin Nivalan kaupunginjohtajaksi syksyllä 2015. MALLA KULLAS

täydentäneet viime vuosisadan alun eteläpohjalainen
muuttoliike ja myöhemmin
karjalaisen siirtoväen sijoittuminen.

– Nivala on vahva koulutuspaikkakunta. Meillä on peruskoulu ja lukio sekä Koulutuskeskus Jedu monine ammattitutkintoineen.

VETOVOIMATEKIJÖITÄ perheille ja opiskelijoille ovat liikuntakeskus Uikon monipuoliset mahdollisuudet ja runsas
kulttuuritarjonta.

– Täällä on muun muassa
18-reikäinen golf-kenttä, frisbeegolfrata, urheilu- ja jalkapallokentät. Pesäpalloareena
on tekeillä, Karikumpu mainitsee.
Pyssymäen ulkoilualue palvelee kesät talvet. Erävaellus
onnistuu luonnonrauhassa ja
laavuja löytyy. Konikapinasta, Nivalan historiallisesta
1930-luvun tapahtumasta,
on tehty elokuva ja ooppera.
Kyösti ja Kalervo Kallion
museossa voi tutustua merkittävään elämäntyöhön. Kotiseutumuseo Katvalan pihapiirissä on komea talonpoikaistalo suosittuine kotieläinpihoineen.
Merkittävistä kulttuurikohteista vaikuttavimmat ovat
Kyösti ja Kaisa Kallion hautamuistomerkki sekä talvija jatkosodan monumentti.
– Yhdessä teemme Nivalasta paikkakunnan, johon jokainen tuntee kuuluvansa.

Elisa Kujala
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Lähes kaikki käyvät rippikoulun Nivalassa
Sopivan kokoinen seurakunta
on kaikenikäisille läheinen
Pian viisi vuotta Nivalan kirkkoherrana työskennellyt Sanna Jukkola pitää seurakuntaansa sopivan kokoisena.
Juuri sellaisena, jossa ihmiset tuntevat toisensa ja uskaltavat mennä auttamaan, jos
sellaiseen näkevät tarvetta.
Erityisesti diakoniatyössä autetaan paljon ilman, että siitä tehdään suurta numeroa.
– Taikatemppuihin ei taivuta, mutta periaatteena
on, että kun tehdään, niin
tehdään laadukkaasti, kirkkoherra painottaa. Periaatetta noudatetaan kaikessa, esimerkiksi kirkon meneillään
olevassa remontissa, joka ehtii valmiiksi tämän vuoden
Hoosiannaan mennessä. Herättäjäjuhlilla kirkko palvelee
monissa konserteissa, kunnes
2020 alkaa toisen vaiheen remontti.
– Samalla tavalla seurakunnassa pitää olla hereillä ajan
yhteiskunnallisissa haasteissa. Meillä Nivalassa se tarkoittaa sitä, että ollaan tavoitettavissa; puhumaan saa tulla
aivan arkitilanteissa.
KIRKKOHERRA viittaa tällä siihen, että seurakunta ei ole
erillinen saareke kaupungin
keskellä, vaan pyrkii pitämään kynnyksen matalana.
Kaikki papit asuvat paikkakunnalla. Seurakunnan työntekijät ovat ihmisille arkipäivän tuttuja ja läsnä seurakuntalaisten elämässä: lasten jalkapallokoulussa, kylvöjen
siunaamisessa, jääkiekkotapahtumissa.

Myös nuorille
seurakunta on
Nivalassa tuttu juttu.
Yhteensä 12 vuotta pappina Nivalassa ollut Jukkola ei
ole itsekään työmatkareissajatyyppiä, vaan ajattelee, että näillä lakeuksilla papin on
parempi asua sillä paikkakunnalla, jossa on töissä.
– Kun hengittää samaa ilmaa seurakuntalaisten kanssa, oppii tuntemaan ihmisten
ilot ja surut ja näkemään pienen yhteisön yhteenkuuluvaisuuden ja voiman. Näkyvimmin toimimme ydinteh-

tävämme äärellä elämän rajapinnoilla, syntymän ja kuoleman kysymyksissä, Sanna
Jukkola kertoo.
MYÖS NUORILLE seurakunta on
Nivalassa tuttu juttu. Rippikoulun käy käytännössä koko ikäluokka, koska halutaan
sinne, minne kaveritkin menevät ja saada erityisesti leirikokemus. Nuorten asenteissakin kirkkoherra aistii
nivalalaisille ominaista juurevuutta: tekemisen meininkiä, Jumalaan luottamista ja
toisista välittämistä.

Samalla tavalla
seurakunnassa pitää
olla hereillä ajan
yhteiskunnallisissa
haasteissa.
Seurakunnan työntekijät
ovat nuorille tuttuja jo lapsuudesta. Sopivan kokoisella paikkakunnalla ovet ovat
olleet seurakunnalle avoimia
päiväkoteihin, kouluihin ja
harrastuspiireihin. Seuraava
haaste on syksyn seurakuntavaalit, jonne nuoriakin toivotaan ehdokkaiksi ja sitä kautta seurakunnan vaikuttajiksi.
– Nivalassa valitaan nyt 23
valtuutettua aiemman 27 sijasta, joska jäsenmäärä on
laskenut himpun verran alle
10 000. Merkittävää kuitenkin
on, että seurakuntavaaleissa
myös 16-vuotiaat voivat äänestää, kirkkoherra Jukkola
muistuttaa.
Tulevia Herättäjäjuhlia ajatellen Nivalassa on tehty viime kesänä jo kivituhkakenttä Kyösti Kallion koulun piha-alueelle. Se toimii juhlakenttänä ja samalla koulun
lisäliikunta-alueena. Tästä on
kiittäminen vahvaa yhteistyötä Nivalan kaupungin kanssa. Kirkkoherra antaakin kiitokset kaupungin tekniselle
johtajalle Jouni Hautalalle ja
kaupunginjohtaja Päivi Karikummulle.

Leila Päivärinta

Nivalan seurakunta

●● Jäseniä noin 10 000. Kuuluu Kalajoen rovastikuntaan ja Oulun hiip-

pakuntaan

●● Työntekijöitä 25. Kirkkoherra Sanna Jukkola

●● Kirkon 1. vaiheen remontti valmis 11/2018 loppuun mennessä. Re-

montin toinen vaihe 2020

●● Toiminta-ajatus: Luotetaan Jumalaan ja välitetään toisista
●● Herättäjäjuhlat Nivalassa 2019

Isosten vetäjien joukkoa kesäkuun alun rippikoulussa Vinnurvan leirikeskuksessa. Mukana Joona Pihlajamaa,
Iina Ahlholm, kirkkoherra Sanna Jukkola, Topias Paalavuo ja alarivissä Aada Kähönen, Roosa Honkanen ja Jani
Laakso. LEILA PÄIVÄRINTA
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Eero Isomaa on ilmoittanut jättävänsä vuoden vaihteessa tehtävänsä MTK:ssa. ”Minulla on ollut 30 vuotta jonkinlainen MTK-reppu selässä ja nyt on hyvä aika se pudottaa.” MARITTA RAUDASKOSKI

Laajentava tila hyödyttää muitakin
Nivalassa on
330 maatilaa,
joista maidontuotantotiloja
on 110
– Tilojen määrä on huimaa
vauhtia vähentynyt, mutta
koko kasvanut, sanoo Eero
Isomaa. Hänellä on vahva
näkemys Suomen maatalouteen, sillä hän on MTK:n
johtokunnan jäsen ja MTK:n
Maitovaliokunnan puheenjohtaja.
– Joutilaita peltolohkoja ei
Nivalassa ole. Maat on asuttuja ja pellot hyvässä kunnossa. Maatalous tulee olemaan
vahva jatkossakin, hän sanoo.
Uusinvestoinneissa kokoluokka on kasvanut. Nyt uuden navetan koko täytyy ol-

la kaksi robottiluokkaa, eli
reilusti yli sadalle lehmälle.
Vaikka automaatio on mukana, ei kotieläintaloudessa
kaikkea voi automatisoida.
Rehun kulutus ja peltotyöt
lisääntyvät. Iso kysymys on
suuren eläinmäärän lannan ja
lietteen levitys. Kaikki nämä
lisäävät kustannuksia ja työtä.
– Maatalouteen on uskoa ja
tähän kasvuun liittyy hyviäkin piirteitä. Kaikkea ei pysty
eikä tarvitse itse tehdä, vaan
nyt ostetaan palveluja ja peltotöitä urakoitsijoilta. Karjattomat tilat tekevät töitä kar-

Tuottajahinta pitää olla
terve tehtyyn työhön ja
kustannuksiin nähden,
ja nyt siinä on
epäterveitä piirteitä.

jallisten kanssa tuottamalla
niille säilörehua ja viljaa. Laajentava tila lisää elinmahdollisuuksia ympäristöönsä myös
kaupalliselle puolelle.
MAITOVALIOKUNNASSA on
vastikään valmistunut maitotilakysely. Tuloksista on
luettavissa tervettä innokkuutta tuotannon kasvattamiseen. Positiivisuutta on aistittavissa, vaikka maitotilalla
tehdään keskimäärin 4 000
työtuntia vuodessa. Jatkajiakin tiloille löytyy.
– Kyllähän se omanlaisensa luonteenpiirteen vaatii,
että sitoutuu karjanhoitoon.
Onneksi heitä vielä löytyy,
Isomaa miettii.
Maitovaliokunnassa on
nostettu esiin yhteisnavetan hyötyjä. Niistä on saatu
hyviä kokemuksia. Jos kaksi
tai kolme tilaa pystyy sopi-

maan asioista ja tekemään yhdessä suuremman yksikön,
se pystyy jakamaan taloudellista ja henkistä taakkaa
sekä työmäärää. Valtionhallintoon on viestitetty, että rahoitus ja poliittiset ratkaisut
eivät saa olla yhteishankkeiden esteenä.
JUURI TÄLLÄ hetkellä eurooppalainen maitomarkkina on
kriisissä. Maidon perusjalosteita, kuten maitojauhetta,
voita ja halpoja juustoja tulee markkinoille liikaa. Erityisesti suuret maat, kuten Saksa, Irlanti, Hollanti ja Tanska
ovat täyttäneet markkinoita.
Siksi Suomessakin on jouduttu laskemaan tuottajahintaa.
– Meillä pohjoisena reunavaltiona on aina korkeampi
kustannustaso kuin KeskiEuroopassa, joten tuottajahintana pitäisi saada reilusti

Maatalous Nivalassa

●● Peltoa n. 18 000 hehtaaria.

●● 330 maatilaa, 110 maidontuotantotilaa.

●● Maidontuotanto noin 45 miljoonaa litraa vuodessa.
●● Lehmiä 5 000, nautoja yhteensä 15 000.

●● Alkutuotanto työllistää 10 prosenttia työvoimasta.

Kyllähän se
omanlaisensa
luonteenpiirteen
vaatii, että sitoutuu
karjanhoitoon.
enemmän kuin siellä. Nyt tämä ero on kaventunut ja tekee tilanteen vaikeaksi. Suomalainen tuottajahinta suhteessa kalliisiin kustannuksiin
on vääristynyt.
2014 tulleet Venäjä-pakot-

teet vaikuttivat myös Suomen
maitomarkkinoihin. Nyt täytyisi kiireesti saada markkinoilta lisätuottoja.
– Pellon tai kotieläinten
tuotteilla on aina yritetty pitää markkinat ja markkinoilta
saatu tuottajahinta. Tuottajahinta pitää olla terve tehtyyn
työhön ja kustannuksiin nähden, ja nyt siinä on epäterveitä piirteitä. Tukipolitiikka on
aina täydentävä elementti, ja
se tuppaa puheissa unohtumaan, sanoo Eero Isomaa.

Maritta Raudaskoski
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Henkilöautot
P-alueille ja
nonstop-bussilla
juhlakentälle
Herättäjäjuhlien juhlakenttä
on aivan Nivalan keskustassa,
missä ei ole pysäköintitilaa
henkilöautoille. Henkilöautojen pysäköinti on järjestetty
erilliselle pysäköintialueelle
valtateiden 27 ja 28 risteyksen läheisyyteen.
Juhlaan omalla autolla saapuvia kehotetaan välttämään
ajamista keskustan alueelle
pysäköintitarkoituksessa.
Pysäköintialueelle on helppo tulla seuraamalla juhlajärjestäjän opasteita.
Pysäköintialueelta on järjestetty nonstop-linja-autokuljetus juhla-alueelle. Linjaautot kuljettavat juhlakentän
välittömään läheisyyteen järjestetylle lähiliikenteen linja-

autoasemalle.
Herättäjäjuhlien lähiliikenteen linja-auto ajaa reittiä:
Lähiliikenteen linja-autoasema – kesähotelli – Nivalan
uimahalli – Nivalan linja-autoasema ja hotelli Puustelli – Nivalan rautatieasema – henkilöautojen pysäköintialue – lähiliikenteen linja-autoasema.
Linja-autojen aikataulu- ja
reittitiedot löytyvät kaikilta
pysäkeiltä ja infopisteestä.
Kaikilta Nivalaan saapuvilta junilta ja kaukoliikenteen
linja-autoilta on välitön yhteys juhla-alueen linja-autoasemalle.
Kesäterveisin Markku Heikkilä / Heikkilän Liikenne p.
0400-468529.

Körttivisan vastaukset
Oikeat vastaukset: 1)b 2)c 3)a 4)a 5)a 6)c 7)b 8)a 9)b 10)b

Alueen seurakuntien tapahtumat
Kalajokilaaksossa joka keskiviikko.

Tervetuloa talkoisiin Nivalaan
Herättäjäjuhlien järjestelyissä elää talkoohenki. Myös Nivalan Herättäjäjuhlilla
yhdessä tekeminen on keskeinen ja iloinen asia.
Odotamme Nivalaan ainakin 30 000 juhlavierasta, joten talkooväkeä tarvitaan
runsaasti. Löydämme varmasti jokaiselle talkoolaiselle sopivaa tekemistä niin
järjestelyissä, juhlien aikana kuin purkutöissäkin.
Haluamme pitää talkoolaisista hyvää huolta. Tarjoamme tehtävien keston mukaan
kahvi- ja ruokaliput sekä t-paidan. Talkoolaisilla on käytössä oma paikoitusalue.
Halutessasi voit osallistua ennakkoon järjestettäviin koulutuksiin, joista ilmoitamme
myöhemmin. Talkoolaiset on vakuutettu tapaturman varalta.
Täytä yhteystietosi tähän:
Etunimi _____________________________ Sukunimi ___________________________________________

Ristikon ratkaisu

Osoite __________________________________________________________________________________
Syntymävuosi ______________ Puhelin _____________________ Sähköposti ________________________
T-paidan koko, jos haluat ilmoittaa etukäteen: XS ■

S■

M■

Tehtäväalueet, joihin haluat osallistua.
Voit valita myös useamman vaihtoehdon:
Ravintolatoiminta ..................... ■
Asiakaspalvelu ........................... ■
Opastus ........................................ ■
Liikenteenohjaus....................... ■
Järjestyksenvalvonta .............. ■
Liikenteenohjaus....................... ■

Puhtaanapito.............................. ■
Rakennus- ja purkutyöt.......... ■
Majoitustoiminta ....................... ■
Ensiapu......................................... ■
Lasten toiminta ......................... ■
Nuorten toiminta ...................... ■

L■

XL ■

XXL ■

Erityisosaaminen tai koulutus jota
voit hyödyntää talkootehtävissä:
Järjestyksenvalvojakortti................. ■
Hygieniapassi ....................................... ■
Atk-osaaminen .................................... ■
Ensiaputaidot....................................... ■
Catering-tutkinto................................ ■
Muu koulutus tai taito, mikä

Muu tehtävä. Mikä?

_____________________________

____________________________________________________

_____________________________

Koulutus, johon haluaisit osallistua talkootehtävää varten:_________________________________________
________________________________________________________________________________________

Talkoisiin voit ilmoittautua tällä lomakkeella ja palauttaa sen Nivalan seurakunnan kirkkoherranvirastoon
tai oven vieressä olevaan postilaatikkoon osoite: Vapaudentie 3, 85500 Nivala.
Voit myös ilmoittautua suoraan verkossa 1.1.2019 alkaen www.vapaaehtoistyo.fi/herattajajuhlat.
Lisätiedusteluihin vastaa talkootoimikunnan pj. Irja Erkkilä p. 040 7587123 tai irja.erkkila@nivala.fi

Kiitos, että olet mukana ja antamassa työpanoksesi juhlien onnistumiseksi!

ARMOSSA AVARASSA
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JUHLATOIMIKUNTA – OTA YHTEYTTÄ

JUHLATOIMIKUNTA – OTA YHTEYTTÄ

• PUHEENJOHTAJA Sanna Jukkola
sanna.jukkola@evl.fi ....................................................... P. 040 532 5577

• MAJOITUS Eero Saviluoto
e.saviluoto@gmail.com ............................................P. 050 380 1747

• LIIKENNE Jani Mäkinen
jani.makinen@jedu.fi .....................................................P. 0400 676 692

• TIEDOTUS Hanna Järviluoma
hanna.jarviluoma@evl.fi ......................................... P. 044 362 8549

• RAVINTOLA Helena Kujala
helena.kujala@nivala.fi ................................................ P. 044 544 3880

• NUORISO Hannamari Kumpusalo
hannamarikrapu@hotmail.com ............................ P. 040 7587140

• KENTTÄ Jukka Turunen
jukka.turunen@nivala.fi ................................................ P. 040 344 7371

• PÄÄSIHTEERI Jarmo Vuolteenaho
jarmo.vuolteenaho@nivala.fi .................................P. 044 323 9558

• TALKOO Irja Erkkilä
irja.erkkila@nivala.fi ......................................................P. 040 758 7123

• PÄÄSIHTEERI Riitta Muilu
riitta.muilu@suomi24.fi ............................................P. 044 273 4471

• OHJELMA Matti Nuorala
matti.nuorala@evl.fi.................................................P. 044 771 1284

• NIVALAN KAUPUNKI Päivi Karikumpu
paivi.karikumpu@nivala.fi .................................... P. 040 344 7200

• TURVALLISUUS Yrjö Muilu
yrjo.muilu@pp.inet.fi ......................................P. 044 344 0870

• NIVALAN KAUPUNKI Jouni Hautala
jouni.hautala@nivala.fi .............................................P. 040 344 7301

• KANSLIA Timo Rönkkö
tironkko@suomi24.fi ................................P. 050 320 0035

• HERÄTTÄJÄ Kalle Hiltunen
kalle.hiltunen@h-y.fi ..................................................P. 040 577 9195

• TALOUS Kaisa Liinamaa
kaisa.liinamaa@nivala.fi......... P. 040 555 9759

