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Vuosi on ollut viljelijälle 
haasteellinen mutta 
jospa tästäkin porukalla 
selvitään.

KONEKAPINA 20.10.2017

Seija Krapu

Nivalan maatalous- ja konekau-
pan Konekapina täyttää jälleen 
asemanseudun perjantaina. Esit-
telyissä on on uusinta uutta, isom-
pia ja pienempiä koneita lukuisil-
ta valmistajilta, tarjouksia ja tar-
joilua. 

– Tapahtuma on jo vakiinnut-
tanut asemansa ja kerää aina tu-
hansia kävijöitä laajalta alueelta, 
onhan Nivalassa merkittävä kes-
kittymä maatalouskauppaa, ko-
nehuoltoa ja varaosamyyntiä, Ni-
valan konevarusteen kauppias 
Jarkko Niku ja tapahtuman jär-
jestelyistä kaupungilla vastaava 
projektityöntekijä Pekka Ruos-
tetsaari sanovat.

– Kävijämäärä on parhaimmil-
laan ollut viisituhatta, Koneva-
rusteessa parituhatta. Tapah-
tumapäivänä ei niinkään kone-
kauppaa tehdä, mutta ihmiset tu-
tustuvat valikoimiin, tarjouksiin 
ja tuotteisiin. Kaupat tehdään sit-
ten myöhemmin, Niku toteaa

– Pienemmillä naapuripaikka-
kunnilla on pakostakin paljon pie-
nemmät valikoimat, Ruostetsaari 
huomauttaa.

Konevarusteessa olikin alkuvii-
kosta hyllytys kiivaimmillaan, sil-
lä myymälä on asetettava eri mal-
lille tällaisen massatapahtuman 
ajaksi, nopeasti myytävät tava-
rat esille.

– Meillä onkin vuosisadan kin-
tasmarkkinat tulossa, Jarkko Ni-
ku lupaa.

Konekapinan kävijöille tapah-
tumalla on myös sosiaalinen mer-
kitys.

– Viljelijän työ on yksinäistä 
hommaa, katsotaan pellolle tuk-
ka harmaana, kun ei pääse pui-
maan, Ruostetsaari kuvaili.

– Haasteellinen on vuosi ollut, 
ja Nivalassa se näkyy, onhan tääl-
lä maatalouden kerrannaisvaiku-
tus suurimpia alueella. Me kyllä 
otamme osaa viljelijän murhei-
siin. Positiivisuus pitää säilyttää, 
jospa tästäkin porukalle selvi-
tään, Niku rohkaisee. 

Tilauksessa 
tauko sateeseen
Jo yhdeksättä kertaa järjestettyä 
tapahtumaa on tänä syksynä ai-
kaistettu, ja nyt toivotaankin per-
jantaille kuivaa keliä.  

– Muutakin ohjelmaa Suomi 

100- ja Nivala 150 -juhlavuoden 
syyskauden Konekapinassa lu-
vassa. Kirveenheittokisa on nyt 
ensimmäistä kertaa. Työpajasää-
tiön väki hoitaa kisan ja kaikkien 
tapahtumassa käyneiden kesken 
arvotaan kunnon moottorisaha, 
Pekka Ruostetsaari kertoo.

Kirveenheiton tarkkuuskisa 
käydään Koivusaaren rengasliik-
keen edessä erityisellä kaksite-
räisellä heittokirveellä tikkatau-
lun tapaiseen pilkkaan.

– Asemanseudun kymmenen 
yrityksen lisäksi ulkona on toista-
kymmentä osastoa. Tänä vuonna 
meillä on käytössä tarpeen mu-
kaan kaksikin isoa telttaa, joten 
vielä mahtuu tapahtumaan yrit-
täjiä tai yhteisöjä mukaan.

Mukana Konekapinassa ovat 
asemanseudun maatalous- ja ko-
nekauppayrittäjät, yrittäjäjärjes-
tö, kaupunki, Nihak ja Nivala-leh-
ti. Konekapinan rinnalla on jäl-
leen myös keskustan liikkeiden 
Kympin päivät -kauppatapahtu-
ma, jonka tarkoitus on saada Ko-
nekapinan tuomat tuhannet ih-
miset  tutustumaan myös Niva-
lan muihin palveluihin laajem-
minkin. 

Konekapina kutsuu 
jälleen Nivalaan

Kirveenheittokisa ja moottorisaha syksyn vetonauloina

–�Konekapina on saavuttanut jo vakiintuneen aseman ja vetää väkeä kaksi kertaa vuodessa. Varmasti on taas väki liikkeellä! Pekka Ruostetsaari ja Jark-
ko Niku uskovat.

Kaupunki panostanut 
tapahtumien järjestämiseen
Seija Krapu

Nivalan kaupunki teki lisäsatsauk-
sen tapahtumajärjestelyyn palk-
kaamalla niitä varten projekti-
työntekijäksi Pekka Ruostetsaa-
ren. Hän aloitti elokuun puolivä-
lissä.

– Se on iso asia yrittäjille, jotka 
ovat tähän asti järjestäneet tapah-
tumaa oman työn ohella. On iso 
urakka soitella satoja toimijoita lä-
pi, se käy raskaaksi, Jarkko Niku 
sanoo kokemuksen syvällä rinta-
äänellä.

– Tällaiset tapahtumat ovat ko-
ko kaupungin yhteinen asia ja 
imagotyötäkin, Pekka Ruostet-
saari toteaa.

Hänen työnsä ensimmäinen 
kuukausi meni järjestäessä valta-
kunnallista lietteenkäsittelyn työ-
näytöstä Maliskylälle. 

– Siellä olivat lähes kaikki mah-
dolliset lietekalustovalmistajat 

paikalla ja väkeä tuli lähes 800. 
Konekapinan jälkeen on vielä tä-
män vuoden puolella suunnitel-
missa laajempi Rakentajan päi-
vä, joka keskittyisi etenkin kor-
jausrakentamiseen ja  jonne olisi 
tarkoitus saada myös tuotantora-
kennusten tekijöitä.

Seuraava Konekapina on jäl-
leen keväällä huhti-toukokuun 
vaihteessa. 

– Keväälle ja ensi syksylle on jo 
uusia ajatuksia.

Kaupungilla on oma telttapaik-
ka tapahtumassa. Uusi hyvinvoin-
tikoordinaattori on mukana ky-
selemässä vinkkejä ja pitämässä 
pientä kyselyä.

Myös Nivalan seurakunta on 
mukana Konekapinassa teemal-
la Lutherin teeseistä 500 vuotta. 
Diakoniatyön telttapaikalla voi 
kuvauttaa itsensä Martti Lutheri-
na ja kertoa omat teesinsä!


