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Perjantaina ja lauantaina jär-
jestetty Konekapina täytti 
niin yleisön kuin kauppiait-
tenkin odotukset. Tapahtuma 
toi Aseman alueelle Nivalan 
Yrittäjien puheenjohtaja Urpo 
Korkiakosken laskelmien mu-
kaan ainakin 4 000 henkeä.

– Kokonaisuudessaan voi olla erittäin 
tyytyväinen viikonloppuun. Kävijöitä oli 
100–200 kilometrin säteeltä, Korkiakos-
ki toteaa.

– Perjantai oli pääpäivä, mutta lau-
antainakin oli huomattavasti tavallista 
enemmän väkeä liikkeellä.

Korkiakoski kertoo saaneensa kiitettä-
vää palautetta kauppiailta ja kävijöiltä.

– Oli mukavaa, kun oli myyntitelttoja-
kin ja kauppiailla oli hyvin tuotteita esil-
lä.

Tarkoituksena on, että myyntiteltto-
ja olisi jatkossakin tuomassa Konekapi-
naan markkinatunnelmaa.

– Myös joulunavaus meni erittäin hy-
vin. Joulupuuroa jaettiin 2 000 annosta ja 
suklaakalentereita liki tuhat. Molemmat 
loppuivat kesken. Emme osanneet varau-
tua niin kovaan väkimäärään. Takavuosi-
na puuroa on yleensä jäänytkin; Korkia-
koski kertoo.

– Ilotulituksestakin tuli kiitosta. Se oli 
näyttävä.

Mahtavia koneita ja pimuja

Atte ja Emilia Arvola tulivat lauantaina 
Nivalaan Haapajärveltä katsomaan, voit-
taisiko naapurikunnan joulunavaus koti-
pitäjän vastaavan. He piipahtivat myös 
Konekapinassa tunnelmoimassa ja et-
simässä ilmapalloja nivalalaisen mum-
munsa kanssa.

– Ilmapallot ovat tärkeitä lapsille, 
mummu tietää.

Nivalalainen Ilkka Korkiakoski saa-
pui Konekapinaan kolmevuotiaan poi-
kansa Jouka Korkiakosken kanssa.

– Tulimme tänne lähinnä pojan takia 
katselemaan näitä kaikkia koneita, Ilk-
ka kertoo.

Joukalla on niin kiire katsomaan erilai-
sia koneita, ettei hän tahdo malttaa jäädä 
toimittajan kuvattavaksi. Mieluisin kone 
oli kuulemma peräkärry.

– Se peräkärry. Se on kyllä vähän huo-
no, koska se kallistuu, kun tuolla metässä 
menee, Jouka arvioi.

Koneiden lisäksi nivalalaisnuorukai-
nen aikoi bongailla mahtavia pimuja.

– Ja se joulupukkihan pojan pitää näh-
dä. Joululahjalista on tehty valmiiksi, 
Ilkka mainitsee.

Jouka kertoo tärkeimmäksi lahjatoi-
veekseen mönkijän.

Konekapina järjestetään seuraavan 
kerran ensi keväänä. Urpo Korkiakoski 
lupailee, että silloin on luvassa jotain eri-
tyistä.

– Keväällä pyritään järjestämään vielä 
jotain tempausta tapahtuman kyytipojak-
si, hän sanoo.

Jouka Korkiakoski pääsi Profi  50 -koneen rattiin. Ilkka Korkiakoski kertoo, että kai-
kenlaiset koneet ovat pojalle mieluisia.

Konekapina täytti odotukset

Emilia ja Atte Arvola metsästivät ilma-
palloja Konekapina-alueelta.

Perjantaina Konekapinassa riitti vipi-
nää. Esimerkiksi Konevaruste täyttyi 
asiakkaista.

Seija Krapu

Heiskan perheen miehet Aittoperältä ot-
tivat perjantain Konekapinasta kaiken ir-
ti. Traktoreita, puimureita ja muita ko-
neita nähtiin niin paljon, että niistä riittää 
puhuttavaa pitkäksi aikaa. 

– Puimuri teki hommia, tiesi nuorim-
mainen Ilari.

– Niin ja eikös siellä ollut klapikone te-
kemässä halkojakin, isä Marko Heiska 
muistutti.

– Ne puut meni poikki! Ilarikin muisti.
Päivä oli hauska mutta otti voiimille. 
– Välillä käytiin päikkäreillä, ja hyvin 

pojat jaksoivat. Kolme makkaraa mie-
heen söivät konemarkkinoilla! isä nau-
roi.

Joulupukilta Ilari ja Erno toivovat oi-
keaa ralliautoa, Artulle riittäisi imukup-
pipyssy ja ammuksia. Veljekset Ilari, Erno ja Arttu Heiska päättivät perjantaipäivän markkinaurakan Nivala-lehden torttukahveilla.

Pikkuäijät 
liikenteessä


