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Konekapinaan ja kevätmessuille
odotetaan yleisöryntäystä
ja Heikki Korjonen. Lisäksi
molempina päivinä järjesteMarraskuinen Konekapina on- tään lasten karaoke. Paikallinistui niin hyvin, että sen jär- set liikkeet pitävät myös useita
jestäjät päättivät lyödä lisää muotinäytöksiä sekä lauantaipökkyä pesään. Tapahtuman na että sunnuntaina Tuiskulasrinnalle tuodaan kymmenisen sa.
– Paavo Väyrynen tulee auvuotta tauolla olleet kevätmessut. Konekapina ja kevätmessut kaisemaan messut. Hän käy
järjestetään yhtä aikaa 20.–21. myös Aseman alueella, Urpo
huhtikuuta. Paikalle odotetaan Korkiakoski paljastaa.
Nivalan
yleisöryntäYrittäjien
ystä.
Linja-auto kulkee
järjestämil– Tavoitteele messuilna on 3 000–
keskustan
le
mahtuu
5 000 kävikautta. Sillä
50 näytteiljää, Nivalan
tavalla ihmiset
leasettajaa.
Yrittäjien pupääsevät
Pöydän vuokheenjohtaja
rahinta
on
Urpo Korkäymään välillä
halpa,
jotta
kiakoski kermyös keskustan
kynnys tulla
too.
kaupoissa.
mukaan olisi
Konekapimahdollisimna järjesteman matala.
tään Aseman
– Kyseessä on kaikille avoin
alueella ja messut Tuiskulassa.
Viimeksi paikat olivat tukos- tapahtuma. Sitä markkinoisa henkilöautoista, joten nyt daan aluksi vain Nivala-lehne ohjataan Tuiskulan parkki- dessä, että paikalliset pääsisipaikalle. Linja-auto kuljettaa vät tekemään varauksia ensin.
väkeä ilmaiseksi Tuiskulasta Jos paikat eivät täyty, asiasta
Aseman seudulle non-stoppi- ilmoitellaan laajemmin, Korkiakoski kertoo.
na.
Messupuolesta vastaava, Ni– Linja-auto kulkee keskustan kautta. Sillä tavalla ihmiset valan Yrittäjien hallituksen jäpääsevät käymään välillä myös sen Marja Poikkimäki maikeskustan kaupoissakin, Kor- nitsee, että varauksia on tullut
mukavasti.
kiakoski huomauttaa.
– Mutta on siellä vielä paikHenkilöautojen keskittäminen Tuiskulan parkkiin mah- koja vapaana, hän huomautdollistaa myös sen, että Ko- taa.
Näytteilleasettajia on laidasnekapinaan mahtuu enemmän
ta laitaan. Poikkimäki kertoo,
näytteilleasettajia.
– Meillä on siellä teemana että esimerkiksi paikalliset
koneiden kehitys niiden alku- vaateliikkeet ja käsityöihmiset
ajoilta näihin päiviin. Siellä on ovat mukana. Esillä on myös
jonkin verran vanhaa kalustoa muun muassa takkoja ja liesiä
sekä keittiökalusteita.
esillä, Korkiakoski mainitsee.
– Leivänmyyjiä mahtuisi ainakin vielä mukaan, PoikkiPaavo Väyrynen avaa
mäki vinkkaa.
messut
Tapahtumarikasta viikonloppua on järjestämässä yrittäTapahtumien yhteyteen järjes- jien lisäksi Nivalan kaupunki,
tetään myös monipuolista oh- Nihak ja MTK-Nivala. Luonjelmaa. Esiintyjiksi on hankittu nollisesti myös Aseman seupaikallisia kykyjä, kuten laula- dun yrittäjillä on iso osuus asija Tatu Sandvik ja ilmaveivaa- aan.
Hanna Vierumäki

”

Konekapina tulee taas. Aseman seudun yrittäjät odottavat alueelle tuhansia kävijöitä ensi viikonloppuna. Samaan aikaan järjestetään myös kevätmessut kymmenen vuoden tauon jälkeen.

Nivalalaisten nuorten huumekokeilut kasvussa
Pirjo Kunelius,
Hanna Vierumäki

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion avoterveydenhuollon osastonhoitaja Pirjo Jääskelä on
työstänyt yhteenvetoa muun
muassa uusimman kouluterveyskysely 2011:n pohjalta
Kallion lapsiasiainneuvostolle, jonka tehtävä on seurata lasten ja nuorten hyvinvointia sekä
vaikuttaa sitä koskeviin päätöksiin. Yksi huolestuttavimmista
tilastomerkinnöistä löytyy Jääs-

kelän mukaan huumekokeiluista.
Ammattiin opiskelevien joukossa luvut ovat Kallion seudulla suurimmat, vaikka jäädäänkin alle valtakunnallisen
18 prosentin.
– Nivalassa huumekokeiluja
oli 16 prosentilla opiskelijoista,
ja määrässä on kahdeksan prosentin kasvu verrattuna vuoden
2009
kouluterveyskyselyyn,
Jääskelä summaa.
– Yläkouluissa ovat vielä onneksi pienemmät kokeilupro-

sentit kuin Pohjois-Suomessa ja
valtakunnallisesti.
Kallion alueen yläkouluissa
kokeilunsa tunnustaa 3–4 prosenttia oppilaista. Myös lukiolaisten kokeilut olivat kasvussa.
– Tämän alueen lukiolaisista
huumeita vähintään kerran kertoo kokeilleensa 3–5 prosenttia
oppilaista, kun Pohjois-Suomen
ja valtakunnalliset osuudet ovat
10–11 prosenttia.
Koulukohtaiset erot olivat selkeät päihteiden käytön suhteen.
Suurempien yläkoulujen oppi-

laista isompi joukko kertoi olleensa tosi humalassa vähintään
kerran kuukaudessa.
– Nivalan ja Ylivieskan osuudet olivat 17–18 prosenttia. Alavieskassa ja Sievissä osuus oli
7–8 prosenttia.
Nivalan lukiossa humalahakuinen juominen oli vähentynyt edelliseen kouluterveyskyselyyn verrattuna.
Niin paljon kuin nuorten pahoinvoinnista ja masennuksesta
puhutaankin, kouluterveyskyselyn mukaan tilanne ei näytä

pahimmalta mahdolliselta Kallion kunnissa.
– Positiivinen asia on se, että kaikissa meidän yläkouluissa keskivaikean tai vaikean
masennusta kokevien prosenttiosuus on hieman laskenut, Jääskelä sanoo.
Lukioissa keskinkertaiseksi tai heikoksi terveydentilansa tuntee 21 prosenttia Nivalassa. Jääskelä toteaa, että Nivalan
lukion tilanne edelliseen kyselyyn on heikentynyt 11 prosenttia.

