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Kaikki on

vinksin

vonksin... MUUTAMME!

TOYOTA Avensis 1.8 VVT-i STW      -01

161 tkm, met.kulta, ilmastointi ym.

edullinen....................................... 12950

CITROEN C5 2.0-16 Berline               -01

88 tkm, sin., ilmastointi ym. ........ 12950

RENAULT Laguna 1.6 i Break      -01/02

139 tkm, met.pun, ilmastointi,

Expression! .................................. 10950

TOYOTA Avensis 2.0 D-4D               -00

340 tkm, pun. imastointi,yksityiskäyttö

......................................................... 8950

RENAULT Clio 1.2-16 5D                  -02

79 tkm, met.vihr., ilmastointi

uusi malli ........................................8950

NISSAN Primera 1.6i SLX                 -99

140 tkm, met.vihreä, ilmastointi,

hieno ................................................8950

VOLVO 850 2.5 i                                 -95

175 tkm! met.pun., Suomi-auto .... 7500

BMW 520 i 24 V Touring                    -94

270 tkm, met.ruskea, ilmastointi

ym. ...................................................6950

OPEL Omega 2.0 i GL                        -96

197 tkm, met.vihr., hk, Suomi-

auto, hieno ......................................5950

VW POLO 1.9 SDI Classic                 -97

300 tkm, pun. ruosteeton                4250

VW GOLF 1.8 i. Variant                     - 95

300 tkm, pun. alut, siisti ................ 3900

OPEL Astra 1.6 i 16-v. 4 d                 -95

270 tkm, sin. siisti .......................... 2950

Puh. 06-879039

Juha 050-558 6816
Tapio 050-548 7890

VERTAA
HINTOJA!

Nivalan Viikon uusi osoite on Kalliontie 25 (R-Kioskin talossa)

 ESIM. PARISÄNGYN PATJA ESIM. PARISÄNGYN PATJA
 VISKOELASTISELLA PETAUSPATJALLA:160X200 VISKOELASTISELLA PETAUSPATJALLA:160X200

1290,-1290,-

Fiat ducato 2,5 td korkea ........................-96

lyh.malli 200 tkm. huoltok. lohkol.        7200,-

Mitsubishi space gear 9-henk. .............. -97

aj. 185 tkm. airbag, huoltokirja, 2-r.   15900,-

Opel Vectra 1.7 td aj. 500 tkm. ............... -94

huoltok., 2-r. hyväkunt. diesel             1500,-

Opel Astra 2.0 dti 201 tkm. abs.  .......... -99

jarrut, airbagx2, ilmastointi, hk.          8500,-

Renault Megane 1.6i 247 tkm.............. -97

huoltok., aluvant., lohklämm.           4900,-

Toyota Yaris Verso D4D .......................02

aj. 91 tkm, ajotietokone, aluvanteet

huoltokirja, metalliväri, webasto     14900,-

Volvo V70 D5 aut.             -02  29900,-
abs-jarrut, ajotietokone, ajonestolaite,
ajovakauden hallintajärjestelmä, alu-
vanteet, automaatti-ilmastointi, huol-
tokirja, kattoluukku, kaukosäätökes-
kuslukitus, luistonesto, metalliväri,
talvirengaspaketti uusi.

BMW 530 tiptronik           -02   34800,-
abs-jarrut, airbagx4, ajotietokone, ajo-
nestolaite, ajovakauden hallintajärjes-
telmä, aluvanteet, automaatti-ilmas-
tointi, CD-soitin, huoltokirja, kattoluuk-
ku, kattokaiteet, kaukosäätökeskuslu-
kitus.

Toyota Carina E 2.0 TD Farkku .............. -97

aj. 486 tkm, huoltokirja, juuri kats.       6900,-

Volkswagen polo classic 1.4 i ................ -97

aj. 192 tkm. hyväkuntoinen, huoll.       5900,-

Volvo S60 2.4 D aj. 93 tkm. ..................... -04

aj. 93 tkm. eritt. siisti ja huollettu        29900,-

Volvo S60 2.4 T 200 hv aj. 168 tkm .......20900

AVOINNA
Ma-Ti
12-18
Ke-Pe
9-15

+sopimuksen
mukaan
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Kysytään
pois

Nimipäivät

Sunnuntai

Ajatus

Sunnuntai 29.10.2006

Vastaukset takasivulla

Sunnuntai: Alfred, Urmas.
Maanantai: Eila.
Tiistai: Arto, Arttu, Artturi.
Keskiviikko: Pyry, Lyly.
Torstai: Topi, Topias.
Perjantai: Terho.
Lauantai: Hertta.

Ajassa

Sunnuntai 29.10.
Kesäaika päättyy.

Sunnuntai 4.11.
Pyhäinpäivä.

Nämä kaksi sanaa saattavat
ratkaista koko jutun:
Aloita nyt!

   Mary C. Crowley

Psalmi:

Anteeksiantava ja laupias on Her-
ra,
hän on kärsivällinen,
suuri on hänen hyvyytensä.
      Herra on hyvä kaikille,
      hän armahtaa kaikkia luotu-
jaan.
Herra, sinua ylistäkööt kaikki luo-
tusi,
uskolliset palvelijasi kiittäkööt
sinua!
      Julistakoot he valtakuntasi
kunniaa,
      kertokoot mahtavista teoista-
si.
Saattakoot he ihmisten tietoon
Herran väkevät teot
ja hänen valtakuntansa mahdin ja
loiston.
      Sinun valtakuntasi on ikuinen,
      sinun herruutesi pysyy pol-
vesta polveen.
Ps. 145: 8-13

1. Minkä alan palkinto on
Äyräpään palkinto?

2. Minkä urheilumuodon
Urho Kekkonen halusi Helsin-
gin olympialaisten jälkeen
poistaa olympiakisojen ohjel-
masta?

3. Minkä alan professorina
Sakari Topelius toimi Helsingin
yliopistossa neljännesvuosisa-
dan?

4. Mitä eläintä vanha kansa
kutsui mömmöksi?

5. Minkämaalainen soitin
mandoliini on alunperin?

Voiko ihminen tuntea itsen-
sä reikäjuustoksi? Siis, että tun-
tuu kuin palasia itsestään olisi
pois tai jossain muualla kuin
itse on? Jos näin on, niin minä
voin hyvällä omallatunnolla
tuntea itseni reikäjuustoksi.

Minä tykästyin Mikkeliin,
sekä harjoittelupaikkaan että
itse kaupunkiin. Vaikka en har-
mikseni kuullut kunnon savon
murretta, vasta kuin kotimatkal-
la Iisalmi-Ylivieska taajamaju-
nassa, niin Mikkeliin jäi kyllä
osa minua, hyvällä tavalla. Nyt
täältä Pohojanmaalla ollessani
ja tarkastellessani Mikkelissä
olemistani, en voi kuin olla iloi-
nen siitä, että uskalsin lähteä, ja
jos jossakin mainitaan Mikke-

Tämä on teille, aivan teille kaikille.
Jotka niin paljosta tässä kaupungissa päätätte:
minne uusi koulu rakennetaan,
missä vanhukset nyt hoidetaan ja
mitä seuraavaksi puretaan.
Että muistaisitte sen pienen lapsen.
Joka iloisena pikkusiskona seuraa
siskonsa koulunkäyntiä.
Katselee jo vanhaa aapista ja
odottaa ekaluokkaa.
Ja muistaisitte hänen isosiskonkin.
Hänet, joka menee aamuisin tuttuun kouluun.
Kouluun, jossa on hänen kaverit
ja tutut opettajat.
Kulkien sitä tuttua koulutietä,
jonka on jo oppinut.
Ettei hän aiheettomasti joutuisi kokemaan
liian isoja pettymyksiä,
kohtaamaan päivittäin koulumatkallaan
liian monia vaarallisia tienylityksiä.
Että hänkin saisi lapsen luottamuksella
mennä kouluun huomenna, joulun jälkeen,
ensi vuonna ja vieläpä pikkusiskon kanssa
yhdessä kolmen vuoden päästäkin.
Sillä, hän on minun kalleimpani,
niin kuin on siskonsakin.
Ja heillä on oikeus tuttuun kouluun!

Kiitos sinulle nimimerkki
"En haluaisi olla luuserin äiti"
keskustelun avauksesta. Onkin
aika keskustella resurssien sat-
saamisesta lapsiin ja nuoriin.
Suunta näyttää yhteisössämme
olevan sivukylät tyhjäksi, toi-
mintaa vain keskustaan. Siitä
kertoo mm. koulutilojen korke-
at vuokrat, ei järjestöillä ole re-
sursseja maksaa vuokria.

Pitkään tilannetta seurannee-
na olen huomannut, että vastuun-

1-4. Nivalan  kaupungin  kaa-
va-alueella  on  kaikkiaan  n. 40
kilometriä eritasoisia  kaavatei-
tä  ja  n. 20  kilometriä kevytlii-
kenneväyliä.   Tienpitäjän  teh-
tävänä  on  huolehtia  siitä,  että
ko.  teiden  liikenne  palvelee
kaikkia  näitä teitä  käyttäviä
kansalaisia  yhtäläisesti  ja  tur-
vallisesti.  Keskustan  alueella
on   voimassa  pääosin  40  kilo-
metrin nopeusrajoitukset.   Ei
ole  mikään  salaisuus,  että   näitä
rajoituksia  rikotaan  hyvin  ylei-
sesti,  samoinkuin kevyt-  liiken-
neväyliä  käytetään  ajoneuvo-
liikenteeseen.

Tiet,  joilla  ei  ole  kevytlii-
kennväyliä,  ovat   myös  jalan-
kulkijoiden  ja  pyöräilijöiden
käytössä;   myös  pienten  kou-
lulaisten.   Yleisesti  ottaen  tien-
pitäjän  tehtävänä  ei  ole valvoa
ajoneuvojen  nopeuksia,  tai  sitä,
kuinka  esimerkiksi  väärin  py-
säköiviä   autoilijoita   huomau-
tellaan.

  Vilkunan koulua ollaan jo
vuosia yritetty lakkauttaa erilai-
siin syihin vedoten. Kuitenkaan
todellista lakkautussyytä ei ole
ollut. Koulu toimii, ryhmät ovat
riittävän kokoisia, sisältäpäin
katsottuna kaikki on hyvin.

Mutta väsytystaistelu sen
kun jatkuu. Lasten etu on unoh-
dettu Nivalan koulupolitiikassa,
kun ratkaisuja ei tehdä kauas-
kantoisesti. Koulupolitiikka
näyttää kiusanteolta, tahallisel-
ta kylien alasajolta.

Lukijan ajatuksia
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Vastauksia Nivalan Viikko -lehdessä olleisiin
kysymyksiin “joukolle veronmaksajia”

     Töyssyt  ja  muut  mahdol-
liset  liikennenopeuksia  hillitse-
vät  rakennelmat  ovat  melkoi-
nen  haitta,  paitsi  tien-   pitäjälle
(=kaupungin  omille  työkoneil-
le  ja  urakoitsijoille),  myös
muulle  julkiselle  palveluliiken-
teelle.  Kyllä  aivan  selvä   tosi-
asia  on,  että   jo  olevat  ja   myös
tulevat  töyssyt   tehdään  vain
sitä  varten,  että  edes  jossain
määrin  saataisiin  ne  hurjastele-
vat  autoilijat  ymmärtämään
muiden  tienkäyttäjien  liikenne-
turvallisuus.

     Katujen  ja  muidenkin
liikenneväylien  rakentamisesta
vastaa   kaupungin  tekninen  toi-
mi  sekä  suunnittelijana,  tilaaja-
na   että  rakennuttajana.   Myös
kunnossapito  on  teknisen  toi-
men  vastuulla,  yhteistyössä
monien  urakoitsijoiden  kanssa.
(Määrärahojen  niukkuus  on  jo
oma  lukunsa).  Yhden  töyssyn
(”koomisenkin”) rakentaminen
maksaa  noin  1000  euroa  ja  500

x 1000  euroa = 500 000 eu-
roa,  joka  vastaa  yli  kahden
vuoden  kunnossapitomäärära-
hoja,  joten  eipä  taida  olla
mahdollisuutta  kovin  moneen
töyssyyn  vuosittain.

5-6.    Kaupunki   päällys-
tyttää  vuosittain  niiinsanottu-
ja  ”vanhoja  katuja”,  sorapin-
taisia  ja  muuten  esimerkiksi-
kantavuusrakenteiltaan  kestä-
viä  teitä,   noin  yhden  kilo-
metrin   verran.   Kaikkiaan
näitä  päällystyskelpoisia katu-
ja  ja  kevytliikenneväyliä   on
vielä   noin  15  kilometriä.
Uusiakin  alueita  rakennetaan,
jopa  vuosittain.

Kysyjän/kysyjien   esittä-
mällä   ns.  Kallionsivun  tien
alueella  on   kuluvan  vuoden
aikana  päällystytetty  kaksi
tietä.   Kallionsivun   päässä
oleva  alue,  n.250 m   ja  mai-
nittu  ”omakotitalorykelmän”
välissä   oleva Kalliorinne  ni-

minen   katu, n. 40m.    Muita  pi-
enkatuja  on   päällystytetty   7
kpl/800m.    Yhdellekään  näiden
katujen  varsilla  oleville  omako-
titaloille  ei  ole  kaupunki  mak-
sanut   pihan  päällystyksestä.
Kiinteistöjen  kohdilla  kaupunki
päällystyttää  liittymään  puolen
metrin  levyisen  suikaleen;   ei
edes   tiealueen  rajalle  saakka.

Mainittu  ”ikiaikainen  polku”
on   ensinnäkin  kaavallisesti
osittain   tiealueen  toisessa  reu-
nassa  eikä  rakenteellisesti   vas-
taa   nykyisellään  raskaamman
liikenteen  vaatimuksia,  joten  se
uusitaan  lähivuosina,  samoin
kuin  monet  muut,  aikanaan  ”po-
luista”   teiksi  muutetut  kulku-
väylät.  Uusimistahti  riippuu
taas  siitä,  miten kaupungilta
varoja  liikenteeseen  liikenee.

7. ”Spekuloinnit”.    Katujen
ja  muiden  liikenneväylien  ra-
kentamisesta  ja  kunnossapidos-
ta  vastuussa   olevilta henkilöiltä
saa  kyllä  tietoa   tarvittaessa.  Pu-

helinnumerot   eivät  ole  salai-
sia  ja  ”netti”  toimii  hyvin.
Melkein ainoa  kunnossapitoa
ja  rakentamista  rajoittava   te-
kijä  on   raha.  Jo   lähitulevai-
suudessa  on  varmasti  varau-
duttava  kunnossapidon  tason
laskuun,  myös  kaava-alueen
tiestöllä.  Myös  monista  muis-
ta   katujen  ja   kevytliikenne-
väylien  kunnossapitoon   ja  ra-
kentamiseen  liittyvistä  asioista
kannattaa   kysellä  kaupungin
edustajilta.

On  totta,  että  kaupungin
strategiana  on  avoimuus  ja  tie-
dottaminen.   Eiköhän  ole  niin,
että   kohteliaisiin  kysymyksiin
saa  helpommin  vastauksen
kuin  epäkohteliaisiin.

  Nivalan  kaupunki
  Tekninen  toimi
  maanrak.mestari
  Seppo Lohtander

Unohtuiko lasten oikeudet?
  Odotamme edelleen kaikil-

le lapsille tasapuolista kohtelua.
Jos kaupungilla on selvät sävelet
kouluverkosta, täytyy niiden olla
tasapuolisia ja selkeitä. Pienem-
mätkin koulut saavat jatkaa, jo-
ten miksi Vilkunan koulu on jat-
kuvasti lakkautusuhan alla?

  Vilkunan koulussa on tällä
hetkellä 40 oppilasta, ja kahden
seuraavan vuoden jälkeen oppi-
lasennuste on taas enenevä. Kou-
lussa ei ole yhtään kuljetusoppi-
lasta. Lapset viihtyvät koulussa

erinomaisesti, ja lapset oppivat
hyvin. Lapset tuntevat olonsa
turvatuksi. Koulu on kunnol-
taan välttävä: Oppilaat eivätkä
henkilökunta oireile, joten suu-
riin remontteihin ei ole välttä-
mätöntä tarvetta.

  Tällähetkellä lakkautuk-
sella haetaan näennäistä sääs-
töä. 40 oppilaan siirtäminen ei
kuitenkaan käy helposti. Ryh-
miä joudutaan perustamaan
muualle, ja oppilaat tulevat
kuljetuksen piiriin. Myös eri-

tyisopetuksen määrä kasvaa, kun
kaikki oppilaat eivät tule pärjää-
mään suurissa ryhmissä.

  Lakkautuksen jälkeen oppi-
laat suunnitellaan jaettavaksi kol-
meen eri kouluun. Näistä kaksi
ovat myös lähivuosina lakkautus-
uhan alla.

Monessako koulussa ja uudes-
sa ryhmässä heittopussiksi laite-
tut lapset joutuvat elämään?

Toivomme lapsiystävällisem-
pää ja tasapuolista päätöksente-
koa.

Vilkunan koulun vanheimpain-
yhdistyksen hallituksen jäsenet

Tiina Rautaoja
Irja Visuri
Merja Tölli
Arto Läspä
Maarika Kuki
Hanna-Suoma Savolainen

Kommentti nuorten tulevaisuudesta huolestuneille!
kantajia puuttuu. Muistelen, että
2000-luvun taitteessa aktiivises-
ti yritettiin projektia Koko kau-
punki kasvattaa. Hyvin organi-
soitu ja aloitettu toiminta kaatui
kuitenkin siihen, että vastuunkan-
tajat väsyivät. Ei löytynyt vapaa-
ehtoisia, sillä taisi olla aikuisille
liian epämukavaa päivystää ja
jututtaa nuoria säällä kuin säällä.
Toimintaan pitää sitoutua, jotta se
kantaa!

Tässä yhteydessä kiitän seu-

rakunnan nuorisotyötä, sillä
seurakuntakodin ohi kulkiessa-
ni näkee, että toimintaa on.
Valot palavat ja pyörät on park-
keerattu paikoilleen! Siitä ker-
too myös seurakunnan ilmoi-
tukset, sillä tarjolla on raamis-
ta, teemailtaa, isoskoulutusta,
kerhonohjaajien kokouksia,
avoimia ovia, retkiä ja leirejä.
Ja ovat nuorisotyöntekijät
usein myös jumalanpalveluk-
sessa avustamassa. Työnteki-

jöiden resurssit taitavat riittää juu-
ri ja juuri tähän, sillä aamuisin ja
päivisinkin on työtä.

Kirkkoherra lupaili Nivala-
lehdessä nuorisotyöntekijää toril-
le, mikä on hyvä asia. Vastakkain
ei saisi kuitenkaan asettaa kahta
eri ihmisryhmille arvokasta asiaa,
sillä kun toiselle kumartaa niin
toiselle pyllistää. Joten seurakun-
nan päättäjät, olette visaisen pää-
töksen edessä, muistakaa kunni-
oittava suhtautuminen perustel-

lessanne päätöstänne.
Lapset ja nuoret ovat Niva-

lan kaupungin ja seurakunnan
tulevaisuus. Eikö vuosi sitten
piispa kehoittanut tukemaan las-
ten ja nuorten toimintaa paikka-
kunnallamme? Siihen kehotuk-
seen ei ole vielä vastattu!

   Nimim. Yhteistyössä

li, niin tulee välittömästi hyvä
mieli ja tunne. Jos elämä vie mi-
nut uudestaan Mikkeliin, niin mie
lähden.

Mutta tullessani kotiin kolo-
ja tuli muitakin. Ensinnäkin ihan
fyysinen kolo suuhun, kun minul-
ta otettiin viisaudenhammas pois.
Ei siis tarvitse odottaa minulta
enää mitään fiksua sanottavaa tai
kirjoitettavaa, hyvät jutut ovat nyt
historiaa. Olin henkisesti valmis-
tautunut viisaudenhampaan pois-
toon jo vuoden, sillä tavallisesti
en pelkää hammaslääkärissä
käyntiä, mutta pelkään pistämis-
tä kuin pikku pöhölö. Asia hoitui
kuitenkin mallikkaasti ja kuten
huomaatte, olen selvinnyt hengis-
sä. Ja itse viisaudenhammas löy-

tyy kahtena kappaleena pienes-
ta rasiasta yöpöydältäni.

Kolo, joka syntyi äkkiä ja
jota on varmasti vaikea täyttää,
johtuu siitä, että Onni-kissani
on nyt jossakin muualla kuin
kotona. Onni-neiti tietysti kosti
minulle nyt sen, että itse olin
niin kauan pois, niin hän lähti
nyt vuorostaan. Tietenkin men-
nyt jonkun kollin perässä jon-
nekin etelään. Onni, jos luet tä-
män, niin tule kottiin! Tai lä-
hetä edes kortti.

Tai toivottavasti Jumala on
ollut vastassa, kun olet mennyt
sinne kissojen taivaaseen.

Tiina Nyrhinen

Äidin pyyntö

Äiti

Seikkailuni savonmualla (kotiinpaluu)
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Heikkilän vuosi-
harjoittelijana
40 vuotta sitten

Maanantaina lokakuun 23.
päivä haetaan Super-Majori
pois Jyrkän pajalta ja viedään
Dexta tilalle. Pajassa ahertaa
Jyrkän vakituinen remonttimies
Onni Katajaniemi. Sahan alu-
eella oli vilkas liikenne, mylly-
kuormia tuli paljon vielä hevos-
kärryillä. Kulkupaikoilla kärryn
rattaat pyörivät syvällä kurassa.

Onkohan Nivalan vanhojen
teollisuuspaikkojen historiasta
kohta kaikki tieto häipymässä
unholaan. Makolan kaivokses-
ta on kuviakin joskus julkaistu.
Jyrkän Myllyn ja Sahan toimin-
ta-aika on ollut pitempi kuin
Makolan kaivoksen. Karvosky-
län putkitehdaskin toimi 50-lu-
vun alusta vuoteen 1970 aino-
astaan pari vuosikymmentä.

 Monen nykynivalalaisen
vanhemmat ja isovanhemmat
ovat niukan elantonsa ottaneet
Jyrkästä. Tuon paikan historia
on monen suvunkin historiaa.
Johonkin on jäänyt Nivalan lu-
kuisten meijereiden historiat,
tuskin kotiseutumuseoon on
niistä paljon säilytettävää tullut.

Tiistaina 25.10. aletaan
Heikkilän raamisahalla työt,
mikä ansaitsee tulla muistelluk-
si. Raamihan oli vielä pystyssä
Kokkola-Kajaani -tien alta pois
puretun elosuojan paikalla.
Isäntä oli päättänyt, että raami
puretaan ja pystytetään Pöhölö-
lään. Harjuripoika ja Kauppilan
Seppo saavat tehtäväksi purkaa
raamin rautaosat osiksi. Harva-
kierrepultit ja mutterit aukeaa-
kin helposti vaikka ovat olleet
vuosikymmenet lujasti kiinni,
mutta raamisahan valurautainen
jalusta on valettu suoraan beto-
niin, missä se on syvällä kiinni

valettuna. Pihlajamaan Martti
muistelee, että nuo pultit on ai-
nakin metrin mittaiset. Valurau-
taista jalustaa ei saa sen vuoksi
ehjänä purettua, todetaan poru-
kalla. Peruskiven koko selviää
tiistai-iltaan mennessä, kun Sep-
po ja Harjuripoika kaivavat maat
pois betonijärkäleen ympäriltä.
Kaivumontun reunasta lankkuja
vasten tunkkaamalla ja kalikoita
alle laittamalla saatiin kiveä vä-
hän liikkumaankin. Miehen kor-
kuinen ja  puolitoista metriä
kanttiinsa leveä kivimöykky löt-
köttää vielä syvällä montussa,
mihin se on aikoinaan suoraan
valettukin.

26.10. keskiviikkona Kuller-
vo tulee Mehtäperältä kaivurin-
sa kanssa kivensiirtourakkaan.
Kaivuri on kytketty Fordson-
Majorin perään, merkki on Hyd-
ro-Master. Ainakin kymmenen
tonnia painavaa betonimöykkyä
on turha yrittää tällä pikkukaivu-
rilla nostaa. Kivi on syvällä sa-
vessa. Kullervo kaivaa kiven vie-
reen ison montun ja siihen loi-
van luiskan, jota pitkin Magirus-
kärry Super-Majorilla peruute-
taan kiven viereen. Betonimöyk-
ky on nyt saatu peräkärryn lavan
tasalle. Pienen kaivurin kauhan
väännössä on voimaa, kun sitä
osaa käyttää. Pikkuhiljaa, tuuma
kerrallaan Kullervo nitkuttaa
möykyn kärryn lavalle.

Jyrkän sahalla ajettiin lauto-
ja samanlaisella Magirus-merk-
kisellä kuorma-autolla, josta tä-
mäkin traktoriperäkärry oli teh-
ty. Kuorma-autosta muutetut,
perävedolla ja kippilavalla varus-
tetut peräkärryt olivat maatilo-
jemme suurinta kuljetuskalustoa.
Traktorit olivat pieniä teholtaan

ja kooltaan, mutta perävedolla
niillä saatiin isotkin hiekkakuor-
mat montusta tielle. Nykyajan
nelivetoisilla jättitraktoreilla
tuon kokoiset kärryt tulevat il-
man takavetoja helposti perässä.

Raamin jaluskivi on nyt kär-
ryn lavalla. Molemmat Fordso-
nit kiskovat kärryä tuuma kerral-
laan luiskaa pitkin ylös. Hydrau-
liikkaöljyt kuumenevat, kun
Kullervon käsissä kaivurin kau-
han sylintereistä otetaan kaikki
tehot irti.

Kaivurin tassujen alle hän
kaivoi kolot, joihin ankkuroitu-
na kivikuormaa kiskottiin kau-
han sylintereillä pikkuhiljaa
ylös. Kummankin Majorin pako-
putkesta tulee mustaa savua tor-
ven täydeltä. Pääsymaksua ei
näihin Nivalan ensimmäisiin
traktorivetokisoihin ehditty pe-
riä. Yleisöä riitti koko päivän,
kun Kuoppatien ohikulkijat py-
sähtyivät touhujamme ihmette-
lemään.

Päivä on jo pitkällä illassa,
kun veto on edistynyt siihen asti,
että ollaan maan pinnalla. Perä-
kärryn alla on paksu kerros vuo-
sikymmenien aikana maatunut-
ta puinti- ja sahausjätettä. Kun
on iltahämärissä päästy vähän
matkaa liikkeelle maantietä koh-
ti, kallistuu kärry pehmeällä
alustalla ja kivi mätkähtää maa-
han. Kuumenneet voimakoneet
sammutetaan jäähtymään ja vä-
syneet kivennostajat lähtevät
nukkumaan.

Torstaiaamuna aloitetaan
alusta. Kivi on jo valmiiksi maan
pinnalla, joten kärryä ei tarvitse
upottaa yhtä syvälle kuin eilen.
Kullervo puhdistaa kaivurillaan
väylän maantielle asti maatu-

neista, pehmeistä moskista. Puo-
lenpäivän aikaan ollaan tiellä tal-
lin edessä. Kuormasta on Kivi-
juuren Matin ottama valokuva
tallessa. Super-Majori on vielä
ahtaalla, kun Pöhölölään men-
nessä noustaan ylikulkusillalle.
Kytkinlevyt käryävät Harjuripo-
jan nokkaan, kun ollaan kiven
vieressä kärryn lavalla. Pakkas-
päivä on pitkällä illassa ennen
kuin kivi on käyty kippaamassa
Pöhölölään ja tultu takaisin iso
rankakuorma kyytillä.

Perjantaiaamuna 28.10. on
varsinainen raami rautaosineen
viety Jyrkkään kunnostettavaksi.
Harjuripoika on jäänyt päiväksi
pajalle, kun on Katajaniemen
Onnin kanssa oiottu monelle käp-
pyrälle mennyttä ja lavasta irron-
nutta pohjapeltiä. Ei siitä aivan
entisen veroista tainnut enää tul-
la.

Illalla on käyty Tuiskulassa,
missä on ollut menossa Nivalan
Y-messut.

Lauantaina 29.10. on kärryn
lava saatu oiottua siihen malliin,
että Magiruksen alustasta tehtyä
talon tärkeintä kuljetusvälinettä
kehtaa taas peräkärryksi sanoa.
Siihen aikaan ei kuorma-auton
rattaissa ollut nykyaikaisia tubel-
les-vanteita, vaan renkaat pysyi-
vät paikoillaan lukkovanteilla.
Huolimattomasti kiinnitettyinä
ne saattoivat lähteä tykinlaukauk-
sen voimalla paikoiltaan kovan
kuorman alta.

Nikun Reijolta oli lukkovan-
ne lauennut vljavarastolla apu-
lantaa lastatessa. Vanne meni
Lindholmin Einon pussihousun
lahkeita hipoen lautaseinästä läpi
ja upposi syvälle rehusäkin si-
sään. Haapaperällä tuli maantiel-
tä hiekka-auton lukkovanne van-
han Möykkylän tuvan seinään.
Hyvä ettei mennyt hirrestä läpi.
Pahoja loukkaantumisia ja onnet-
tomuuksia on noilla vaarallisilla
rengassysteemeillä sattunut pal-
jon. Shellin huoltoasemalla oli
rautahäkki, missä ratasta pidet-
tiin, kun siihen laskettiin ilman-
paine. Nykyäänkin rengasmiehet
varoen täyttävät kuorma-auton
rengasta, jos se on vanha ja huo-
non näköinen.

Ennen lauantaisaunaan lähtöä
on Seppo ja Harjuripoika vailen-
taneet navetan lietesäiliötä. Pai-
kalla olleesta navetan rakennuk-
sen jätelaudoista on tehty lotinan
alle ränni suoraan viereiselle pel-
lolle. On ollut kyllä poikasten
hommaa laskea kuutiotolkulla
lietettä samaan paikkaan. Ei ole
tainnut olla isäntä kotona.

Hyvin kylmä päivä. Paksu
lietekerros pellolla kovettuu heti.

Harjuripoika

Mainoksen Ahma-kaivuri on hyvin saman näköinen, mitä Kal-
liolan Kullervon Hydro-Master kaivuri. Kuvassa näkyvät kai-
vurin tukijalat ankkuroitiin saveen kaivettuihin monttuihin,
kun Superin peräkärryllä olevaa kuormaa kiskottiin ylös.

Kumpuperäset ostivat 25 vuotta sitten Temmes-kaivurin heti,
kun semmoinen löytyi. Olivat joskus nuorina miehinä saman-
laisella kaivaneet. Oli ollut nopea käyttää jos homman osasi.

Raamin peruskivi Magirus-kärryn lavalla. Möykky on vieressä seisovan Harjuripojan korkui-
nen. Painoa järkäleellä on hyvinkin 10 tonnia. Nykyajan kuormansidontaliinoista ei oltu kuultu-
kaan. Äkkijarrusta ei Super-Majorilla olisi voitu tuolla kuormalla tehdä. Majorista tahtoi voima
loppua ylikulkusillalle noustessa. Alamäessä taisi kuskiakin pelottaa, kun jarruttaa ei voinut.
Kärryn vieressä seisovat Kullervo Pihlajamaa ja Yrjö Hautala (Hautasalo). Tuossa kuvassa nä-
kyy kaukaa kynnöspellon takaa Kiekontien varressa oleva Pitkäsen tuparakennus.
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Puhelinnumero on:

Tekstarit

Ateriapalvelun
uokalistaR Avoimia

työpaikkoja

Lähetä kannanottosi, mielipi-
teesi ja havaintosi kätevästi teks-
tiviestillä. Numero toimii vain
tekstareille, muut yhteystiedot
löytyvät toisaalta tästä lehdestä.

Peruskoulujen
& Lukion

uokalistaR

Tekstarit

Avoimia
työpaikkoja

044-9181363

”Lähetystyöntekijä tarvitsee
juuret ja siivet.” Nämä sanat per-
heemme sai mukaan matkaan,
kun vuosia sitten olimme lähdös-
sä kirkon työhön toiseen maahan
ja kulttuuriin. Vieraassa maassa
niin juuret kuin siivet osoittautui-
vatkin molemmat tarpeellisiksi.
Juuret loivat uudessa ja oudossa
ympäristössä turvallisuudentun-
netta ja tietoisuutta siitä, kuka ja
mistä olen. Siivet taas antoivat
rohkeuden mennä mukaan ja ot-
taa paikkansa muukalaisena.

Jokainen tarvitsee juuret ja
siivet – onpa paikkamme sitten

Hartaus sunnuntaiksi 29.10.

Juuret ja siivet
kaukana maailmalla tai kotona
synnyinseudulla. Jos omistaa vain
juuret, elämästä puuttuvat uudet
ja usein avarammat näköalat.
Pelkkien siipien varassa läiskyt-
tely on puolestaan retkeilyä um-
pimähkään, alati vaihtuvien mai-
semien uuvuttamana. Juuret ja sii-
vet kuuluvat yhteen.

Jeesus puhui opetuslapsen
yhteenkuuluvuudesta opettajansa
kanssa, lähettilään yhteenkuulu-
vuudesta lähettäjänsä kanssa. Il-
man toista ei ole toistakaan. Jee-
sus on kutsunut omansa rakasta-
maan siskojaan ja veljiään niin

kuin hän itse meitä kaikkia omi-
naan rakastaa. Jumalan rakkaus
on kaiken alkujuuri ja käyttövoi-
ma. Meitä hän tarvitsee tekemään
siitä näkyvää ja  käsinkosketel-
tavaa.

Eräs nuori aikuinen kertoi,
kuinka hän oli löytänyt Jumalan
rakkauden uudella tavalla. Aiem-
min hän oli ajatellut, että Juma-
lan rakkaus on jotakin ilmassa
leijuvaa ja koskettaa milloin kos-
kettaa. Sukulaislapsen kastejuh-
lassa hän oli yhtäkkiä oivaltanut,
että oli itsekin saanut Jumalan
rakkauden ja Pyhän Hengen jo

kauan sitten kastehetkellään.
Siksi tuo rakkaus on koko ajan
olemassa hänen elämässään,
vaikka ei aina siltä tuntuisi eikä
ilmassa leijuisi. Sellaisen tie-
toisuuden varassa oli entistä
vakaampaa elää.

Kristuksen rakkaus on
juurtunut tässä maailmassa
kasteveteen ja ehtoollisen lei-
pään ja viiniin. Kasteessa ja
ehtoollisessa Kristus ottaa mei-
dät kaikkineen omikseen ja
hänestä tulee meidän. Juuril-
taan revityt ja siipensä murta-
neet parannetaan. Siksi kaste-

maljan ääreltä ja ehtoollispöy-
dästä on hyvä lähteä, nousta sii-
villeen. Jokasunnuntaisessa mes-
sussa Jumala yhä uudelleen juur-
ruttaa meidät itseensä ja lähettää
siitä jälleen arkeen. Alunperin la-
tinankielinen messu-sana merkit-
seekin lähettämistä, lähelle tai
kauas. Kun juuret kestävät, jak-
savat siivet kantaa.

Apostoli Paavali kirjoittaa
efesolaisille: ” Näin Kristus asuu
teidän sydämissänne, kun te us-
kotte ja rakkaus on elämänne pe-
rustus ja kasvupohja. Silloin te
kykenette yhdessä kaikkien py-

hien kanssa käsittämään kaiken
leveyden, pituuden, korkeuden ja
syvyyden, ja voitte tajuta Kris-
tuksen rakkauden, joka ylittää
kaiken tiedon. Niin Jumalan
koko täyteys valtaa teidät.”

Tiina Reinikainen

MAANANTAI
Jauheliha-kasviskeitto, juus-

to, ruisleipä.

TIISTAI
Sitruunanmakuinen turska-

leike / Hauskat kalapihvit, peru-
namuusi, punajuuri-omenasalaat-
ti.

KESKIVIIKKO
Chili con carne, riisi, kaalisa-

laatti.

TORSTAI
Merimiespihvit, kiinankaali-

salaattivihannes-ananassalaatti.

PERJANTAI
Riisi-ohrapuuro, puolukka-

vadelmakeitto, leikkele, ruispalat.

Seurakuntavaalien vaalike-
räyksen järjestävät Nuorten
Keskus, Suomen Tyttöjen ja
Poikien Keskus ja Seurakun-
tien Lapsityön Keskus. Kerä-
yksen teemana on “Usko huo-
miseen!”. Keräyksen tuotto
käytetään seurakuntien lapsi-,
varhaisnuoriso- ja nuorisotyön
kehittämiseen.

Seurakuntavaalien ennakko-
äänestys käynnistyy ensi maa-
nantaina kirkkoherranvirastossa,
jossa voi äänestää koko viikon
klo 9-18 keskiviikkona ja torstai-
na klo 20 saakka.  Lisäksi voi
äänestää  tiistaina ja torstaina Ko-
tikeskuksessa, Niittykodissa, ter-
veyskeskuksessa, Mattilan palve-
lutalossa ja Niva-Onnissa.

Äänioikeutettu seurakunnan
jäsen voi tietyin edellytyksin ää-

Kansainvälinen evankelista,
kirjailija Aili Heinonen vierailee
ensi sunnuntaina 29.10. Nivalas-
sa. Aili Heinonen puhuttaa kaik-
kialla, missä hän liikkuu. Juma-
la on käyttänyt häntä esirukoili-
jana sekä evankelistana eri puo-
lilla maailmaa. Yksi kaukaisin
kohde on ollut Bolivia Etelä-
Amerikassa. Siellä hän on ollut
pitemmän aikaa inkojen parissa.

Aili Heinonen korostaa kris-
tittyjen yhteyttä yli kaikkien ra-
jojen. Hän on kuulunut Turun
helluntaiseurakuntaan yli 30
vuotta, mutta hänen lähettävä
seurakuntansa on Loviisan hel-
luntaiseurakunta.

Aili kertoi Nivalan laskeutu-
neen hänen sydämelleen. Hänet
toivotettiin lämpöisesti tervetul-
leeksi Nivalan helluntaiseura-
kuntaan päivä- ja iltatilaisuuk-
siin. Eloisa puhuja tuonee väriä
syksyn harmauteen. Puhujan
rakkaudellinen sanoma on kos-
kettanut monia. On mielenkiin-
toista kuulla, mitä Ailin sydä-
mellä on tämän seutukunnan ih-
misille.

Usko huomiseen
vaalikeräyksen
teemana

Kesäaika päättyy ja nor-
maaliaikaan palataan  lauan-
tain ja sunnuntain välisenä
yönä. Kelloja siirretään tunti
taaksepäin sunnuntaina 29. lo-
kakuuta aamuyöllä klo 4.00.

Kelloja siirretään kaikissa
Euroopan unionin jäsenmaissa
nollameridiaanin ajan eli kan-
sainvälisen normaaliajan mu-
kaan samalla kellonlyömällä.
Samanaikaisuus on tärkeää eri-
tyisesti kansainvälisen juna- ja
lentoliikenteen vuoksi. Päivät
ovat aina maaliskuun ja loka-
kuun viimeinen sunnuntai.

Kesäajan päättymisen ko-
timaassa aiheuttamat joukko-
liikenteen aikataulumuutokset
löytyvät Matkahuollon, VR:n
ja YTV:n internet-sivuilta.

Suomessa on noudatettu
kesä- ja normaaliaikaa vuodes-
ta 1981 lähtien. Käyttökelpoi-
nen muistisääntö siitä, mihin
suuntaan kelloa milloinkin siir-
retään, on tämä: viisareita
käännetään aina kesän suun-
taan. Maaliskuussa tunti eteen-
päin kohti tulevaa kesää, loka-
kuussa tunti taaksepäin kohti
mennyttä kesää.

nestää ennakkoon missä tahansa
seurakunnassa.

 Henkilö, jolla on kohtuutto-
mia vaikeuksia päästä äänestys-
paikkaan, voi tietyin edellytyksin
äänestää kotonaan. Kotiäänestyk-
sestä on ilmoitettava vaalilauta-
kunnalle 27.10.2006 klo 15 men-
nessä joko kirjallisesti tai soitta-
malla kirkkoherranvirastoon puh.
(08) 440 025.

Seurakuntavaalien ehdokas-

Seurakuntavaalien ennakko-
äänestys alkaa maanantaina

Kellot taas
talviaikaanKansainvälinen evankelista

vierailee Nivalassa

listojen yhdistelmiä on saatava-
na kirkkoherranvirastosta sen
aukioloaikoina.

Seurakuntavaaleissa saa ää-
nestää evankelisluterilaisen kir-
kon jäsen, joka on merkitty  vii-
meistään 15.8.2006 vaaliseura-
kunnan läsnäolevaksi jäseneksi ja
on täyttänyt viimeistään
12.11.2006 18 vuotta. Käytä ää-
nioikeuttasi ja tule äänestämään!

Toivotaan ettei kuuluisuus ja
filmattu sellainen saa nivalalai-
sia muuttamaan mielipidettä
ooppera-asioissa, vaan tutkinta
suoritetaan perusteellisesti.

Lapsi haluaisi oman vihreä-
keltaisen ruudullisen Muumi-
pyyhkeensä takaisin. Palaut-
taisitko sen Uikkoon.

Jättäköön Nivalan tekninen
johto ylihintaiset tonttimetsät
ostamatta! Vois niilläki sadoilla
tuhansilla maksaa pulatappiota!

Nivalaan! tänne ei haluta
mitään uutta liiketoimintaa, ei
tullut tokmannia ei myöskään li-
deliä. Ps. äänestäkää kaupungin
valtuusto uusiksi vaihtakaa sin-
ne nuorempaa porukkaa!

Koivutiellä musta kissa il-
man omistajaa?! Yrittää livahtaa
muiden asuntoihin ja naukuu
ovella. Liekö hoivaa ja ruokaa
vailla. Jos otat eläimen huolehdi
siitä!!!

Mihin katosi Olli kissamme
Huvilatieltä viikko sitten? Naa-
puritko vihaa lemmikkejä, tois-
ten? Omat vaeltaa missä haluaa.

Kyllä nainen on kaunis kun
päällä on sopivan mittainen
hame ja sirot saappaat. nimim.
mies vm-57.

Hammassärystä kärsivä. Ei
normaalipäivystystäkään aina
ole Nivalassa. Kyse on silkasta

rahasta, ei pahantahtoisuudesta.
Oletko varmasti valmis maksu-
jen ja verojen huomattavaan ko-
rotukseen palvelujen saamisek-
si lähemmäksi?

Kouluverkkotyöryhmän ta-
voite saada kouluille työrauha
useammaksi vuodeksi eteenpäin,
ei näytä hallitusta kiinnostavan,
sille riittää vuosi. Menikö hyvä
työ ja siihen kuluneet eurot ha-
rakoille?

Nyt olisi ihmisten aika nous-
ta vastarintaan, ettei kaikki kou-
lut lopu. Ei kylä kerrallaan, vaan
kaikki yhdessä! Hullujen hom-
maa pistää hyviä kouluja kiinni.
Oppilaat ei sitten mahdu jäljellä
oleviin kouluihin, vaan niitä pi-
tää laajentaa. Siitähän sitä sääs-
töä tulee!

Sitä ei usko miten se rassaa
kun tulee yövuorosta ja alkaa
kuulua kauhea mekastus kun ih-
miset nousee aamutoimiin. On
niitäkin joitten pitää saaha päi-
vällä nukkua.

Ei kyllä ole yhtään mukavaa,
kun ei ole omaa kissaa, niin vie-
raat kissat käyvät ulostamassa
seinän vieret täyteen ja virtsaa-
vat tuulettumassa olevien vuode-
vaatteiden päälle. Ei neurootti-
nen, mutta kissojen vihaajaksi
tullut kaiken ed.mainitun jäl-
keen.

Kaupungin numeroihin kun
soittaa ja kysyy jotain henkilöä,
sieltä usein vastataan että on
“koulutuksessa” . Silti ei tiedetä
asioista mitään vaikka kuinka
koulutetaan. Eikö näillä koulu-
tusrahoilla voitais maksaa sitä
oopperalaskua että tulis sekin
lasku maksettua ja sais omaishoi-
tajaki taas tilinsä!

NIVALA
Katsastusmies, työnjohtaja,

toimistotyöntekijä, kampanja- ja
ratkaisumyyjä, myyjiä joulu-
myyntiin, metallityöntekijöitä.

YLIVIESKA
Katsastusmies, mekaniikka-

suunnittelija, yrittäjä, automyy-
jä, myyntipäällikkö, myyntiedus-
taja, kello- ja kultamyyjä, ajo-
neuvoyhdistelmänkuljettaja, le-
vytyökeskuksen käyttäjä.

HAAPAJÄRVI
Metallityönopettaja, metsä-

koneenkuljettaja/työnohjaaja,
rengasasentaja/myyjä laitossii-
vooja.

SIEVI
Muurari, tuotantoyöntekijä

CNC-koneistaja, levytyökeskuk-
sen käyttäjä, särmääjä.

Lähde: Työvoimaministeriö

SUNNUNTAI 29.10.
Naudanlihakastike, perunat, pu-
najuurisalaatti, sekahedelmäkiis-
seli.

MAANANTAI
Jauheliha-kasviskastike, perunat,
jäävuori-tonnikala-persikkasa-
laatti, mustaherukkakiisseli.

TIISTAI
Maksapihvit, perunat, voisula-
kastike, puolukka, aprikoosihyy-
telö.
KESKIVIIKKO
Nakkikeitto, juusto, raparperi-
puuro.

TORSTAI
Broilerpyörykkä, perunat,
mustaherukkahillo, hedelmä-
kiisseli.

PERJANTAI
Lihakeitto, juusto, marjapuuro.

LAUANTAI
Kirjolohinoisetti, perunat, kas-
tike, kiinankaali-tomaatti-man-
dariinisalaatti, boysenmarja-
kiisseli.

SUNNUNTAI
Stroganoff, perunat, perunasa-
laatti, luumukiisseli.
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Voittajat

Alpo Linna toimi avajaispäi-
vän arvonnan virallisena valvoja-
na. Tuotepalkinnot voittivat Kim-
mo Eerikkilä, Markus Heiska,
Tomi Toivainen ja Matti Poikki-
mäki.

Hiusten leikkauksen voittivat
Samu Ylikotila ja Aino Naukka-
rinen.

Nivalan uusimpiin yrityksiin
kuuluu Parturi Tukka-Ukko, joka
on toiminut vajaan kolmisen viik-
koa. Maarit  Leppimaan yritys
sijaitsee Laatuluhdissa, Kuuta-
mon vieressä. Viihtyisät ja väljät
tilat on remontoitu  täydellisesti.

Tukka-Ukko on yksin miesten parturiliike
Kalusteet ovat tyylikkäitä aina
taulutelevisiota myöten.

- Siistissä ympäristössä on
mukava tehdä töitä ja asiakkaat-
kin viihtyvät, Maarit sanoo.

Maaritilla on ollut palava
halu tehdä hiusalan töitä ja ko-

keilla jo pidemmän aikaa yrittä-
jänä olemista.

Puolivuotinen yrittäjäkoulu-
tus antoi pontta asialle. Maari-
tilla on selän kanssa ongelmia,
joten omassa yrityksessä on
mahdollista suunnitella työt niin,

että selkäkin jaksaa.
 – Teen pääasiassa miesten

hiusten leikkauksia, värjäyksiä ja
parran huolitteluja. Tavoitteena
on, että pystyn ottamaan  asiak-
kaita myös ilman ajanvarausta ja
jos en heti ehdi, niin pyrin, että
asiakas saisi palvelua mahdolli-
simman pian. Odotellessa voi juo-
da kahvia ja lukea mm. metsäs-
tys-, auto- ja urheilulehtiä.

- Aukioloajat ovat viitteelliset,
aloitan näillä ja muokkaan niitä
tarpeen mukaan, niin kuin muu-
takin toimintaa  asiakkaiden toi-
veiden mukaisesti, hän sanoo.

Miesten sarjat
myynnissä

Tukka-Ukossa on myynnissä
myös hoitosarjoja yksin miehille
sekä sarja, joiden tuotteet käyvät
sekä miehille että  naisille. Mies-
ten sarjasta löytyy hiustenhoito-
tuotteiden lisäksi muun muassa
partavesi ja deostick.

Asiakkaat ovat löytäneet jo
tiensä uuteen yritykseen.

- Olen positiivisesti yllättynyt
asiakasmäärästä. En ole paljon
ehtinyt panostaa markkinointiin,
mutta hyvin tänne on  osattu, tuo-
re yrittäjä sanoo.

Maarit Leppimaa aloitti par-
turi-kampaaja opintonsa Jyväsky-
lässä ja suoritti ne loppuun Niva-

lan ammattiopistossa, mistä hän
valmistui vuonna 2001. Koulu-
aikana hän oli työharjoittelussa
Australiassa kahdessa parturi-
kampaamossa.

- Itse hankin työpaikat ja
suunnittelin matkat ja muut tar-
vittavat. Hongkongissakin pii-
pahdin menomatkalla.

Olihan se opettavainen ko-
kemus, mutta olen hyvilläni, että
uskalsin sen tehdä. Itse parturi-
kampaajan työ oli silti Australi-
assa hyvin samanlaista kuin
Suomessa, Maarit Leppimaa

muistelee.
- Toivotan kaikki tervetulleek-

si tutustumaan liikkeeseeni!

Avajaispäivänä käyneiden kesken arvottiin palkintoja. Arvonnan suoritti Alpo Linna yrittäjä
Maarit Leppimaan kanssa.

Maarit Leppimaa on sisustanut Parturi-Ukon viihtyiväksi.

Kinevan säännöllinen eloku-
vatarjonta pyörähti käyntiin vii-
me perjantaina Aidan tietokonea-
nimaatiolla. Nivalan Sos.dem.
työväenyhdistys ja Karhu ja Tähti
Osakeyhtiö ovat tehneet vuoden
mittaisen sopimuksen elokuvien
esittämisestä.

Karhu ja Tähti osakeyhtiö on
tähän saakka pyörittänyt Kan-
nuksessa elokuvia Koivu ja Täh-
ti -nimellä. Nyt yhtiö laajentaa
toimintaa Nivalaan ja Lapualle.

- Kolmella teatterilla pääsem-
me sellaisiin katsojamääriin, että

saamme tuoreita elokuvia ja
meillä on mahdollisuus jopa elo-
kuvaensi-iltoihin. Tavoite on,
että uudet elokuvat saataisiin
Nivalaan yleensä 3-4 viikon
kuluessa ensi-illoista, kertoo
Jussi Väntänen Karhu ja Tähti
Oy:stä.

Elokuvatoiminta on ollut Ni-
valassa katkolla, sillä Tuiskulan
elokuvat loppuivat vuonna 1993
ja Kinevan vuonna 1989. Sen
jälkeen elokuvia on nähty Kine-
valla vaihtelevasti.

- Haimme Kannuksen lähel-

tä sopivaa paikkakuntaa eloku-
vatoimintamme laajentamiseksi.
Kinevalta otettiin yhteyttä ja ky-
syttiin, olemmeko kiinnostuneita
ja niin ryhdyimme käynnistä-
mään yhteistyötä.

Elokuvia esitetään noin joka
toinen viikko perjantaina, lauan-
taina ja sunnuntaina. Näytöksiä
voi olla viikonloppuna useam-
piakin, päivällä ja illalla, kysyn-
nästä riippuen.

- Järjestöjen ja yhteisöjen on
myös mahdollista tilata tilaus-
näytöksiä. Niitä voidaan esittää

viikolla päiväsaikaan, arki-iltaisin
tiloille on paljon muita käyttäjiä,
Jussi Väntänen kertoo.

Laatuun
satsataan

Kinevan elokuvien ohjelmis-
to jatkuu elokuvalla Klik! ja
24.11. on vuorossa Riisuttu mies.

- Näytämme niitä elokuvia,
joita pyörii hyvissä teattereissa
muuallakin. Aluksi täytyy tieten-
kin kokeilla ja katsoa, minkä

Kinevan elokuvat lähtivät pyörimään

Nivalan ammattiopiston ca-
tering-osastolla on tällä hetkel-
lä meneillään suurehko remont-
ti. Remontin jälkeen tilat ja lait-
teet ovat nykyaikaiset. Remontti
tosin vaikeuttaa jonkin verran
opiskelua, koska muutama luok-
ka on poissa käytöstä ja remon-
tin äänet kuuluvat melko selväs-
ti käytössä oleviin luokkiin.
Mutta myönteinen asenne vai-
kuttaa suuresti remontin tuotta-
mien haittojen sietämiseen, sil-
lä saadaanhan remontilla aikaan
merkittäviä muutoksia.

Tällä hetkellä catering-osas-
tolla on noin 80 opiskelijaa ja
koko ajan voi kysellä vapaita
paikkoja. Jos tulee opiskele-
maan kesken vuoden, siitä ei ole
mitään haittaa, sillä opiskelija ja
opettaja voivat yhdessä tehdä
henkilökohtaisen opiskelusuun-
nitelman opintojen etenemises-
tä. Catering-osastolle valitaan
vuosittain 36 opiskelijaa, joista
muodostetaan 2 ryhmää. Joskus

tyyppinen ohjelmistolinja istuu
Nivalaan. Ohjelmistossa on las-
tennäytöksiä, koko perheen elo-
kuvia, nuorisoelokuvia, sekä uu-
simpia kotimaisia, amerikkalai-
sia ja eurooppalaisia elokuvia,
Väntänen selostaa.

Karhu ja Tähti osakeyhtiö
toimii liiketoimintaperiaatteella,
joten toiminnan täytyy olla kan-
nattavaa. Ensimmäisen vuoden
tavoitteeksi on asetettu 4500
katsojaa.

Kineva vastaa lipunmyyn-
nistä sekä kioskin pidosta ja saa

niistä tuloja talon ja toiminnan yl-
läpitämiseen. Esitystekniikka, oh-
jelmisto ja esitykset ovat Karhun
ja Tähden sarkaa.

-Se oli kiva puoli Kinevan ti-
loissa, että siellä on tietty eloku-
vateatterin tunnelma, onhan siel-
lä esitetty elokuvia jo 50-luvulla.
Siellä oli myös viisaasti säästetty
elokuvatoimintaa varten jotakin,
muun muassa himmennettävät
valot, valkokangas ja konehuone.
Esitystekniikka on yhtä hyvää
kuin missä tahansa kunnon elo-
kuvateatterissa, sanoo Väntänen.

käy niin, ettei catering-ala tun-
nukaan omalta ja opiskelija
päättää vaihtaa alaa. Hukkaan
catering-alan opinnot eivät silti
mene, sillä opiskelluista asiois-
ta on aina hyötyä. Kukapa ei
haluaisi osata valmistaa hyvää
ruokaa!

Ensimmäisen opiskeluvuo-
den jälkeen opiskelija valitsee,
että suuntautuuko hän palvelu-
vastaavaksi vai suurtalousko-
kiksi. Molemmissa vaihtoeh-
doissa on melko paljon yhtäläi-
syyksiä, sillä kummassakin
suuntautumisvaihtoehdossa
opetellaan valmistamaan ruokaa
ja tarjoilemaan sekä pöytään että
esimerkiksi ruokalan linjalta.

Erot ovat siinä, että suurta-
louskokit valmistavat ruokaa
enemmän ja suuremmille mää-
rille syöjiä, kun taas palveluvas-
taavien opetus painottuu enem-
män ruoan esille laittoon ja pal-
velutehtäviin. Samat työpaikat
työllistävät kummankin amma-

tin osaajia.
Käytännön harjoittelua cate-

ring-osastolla saa melko paljon.
Joka päivä yksi ryhmä valmis-
taa ruoan koko koululle, eli mel-
ko monelle henkilölle. Sillä vä-
lin muut ryhmät valmistavat ruo-
an omalle luokalleen ja kattavat
sen kauniisti.

Koulussamme sijaitsee myös
Herkkusuu-myymälä, joka on
tarkoitettu hyvän ruoan ystävil-
le. Siellä catering-osasto myy
ruokia, leivonnaisia ja makeisia,
joiden tekemistä on opeteltu.
Myymälä toimii Nivalan am-
mattiopiston aulassa ja se on
avoinna kaikille. Myymälä on
auki parillisten viikkojen torstai-
na klo 13.45 – 15.00.

Teksti: Sami Hauhtonen
      Teemu Kontio

Kuvat: Jukka Ylitalo

Ruokaa valmistuu myös remontin keskellä

Nivalan ammattiopiston catering-osastolla on meneillään mittava remontti.



Eila Autio
kotitalousteknikko
Peltotie 9 Nivala

p. 443 806, 050 542 1805

• Uudisrakennus ja saneeraus
• Laatoitukset
• Vedeneristykset (VTT-henkilö-
   sertifikaatti)
• Kaikki sisustustyöt
• Myös kalusteasennukset

REMONTTIPALVELU

M. VILPPOLA
p. 040 7260 487

Kiertävä
parturi-kampaaja

Kiviniemi Pirjo
p. 045 674 2993

ajanvaraukset
ma-pe 9-16

OLLIN
PUTKITYÖ AY
P. 0400 289 526

*LVI-asennukset ja tarvikkeet
 PELLETTILÄMPÖ A.J.A import Oy
*Pellettipolttimien maahantuonti,
 myynti ja asennus P. 0400 635 485

TIETOKONEITA VUODESTA 1989

Palotie 1 86800 Pyhäsalmi

Puh. 772 7000 Fax 08782 042

www.juhamatic.com

SÄHKÖASENNUKSET
JA SUUNNITTELU
SÄHKÖ -80 KY
UNTO HANNULA

Kallionsivu 17, 85500 NIVALA
0400 564 483
(08) 443 140

KOLARIKORJAUKSET
- MAALAUKSET

•Katsastusremontit
•Tuulilasien vaihdot
•Noutopalvelu myös
  hinausautolla
•Takuulla ammattitaidolla

AUTO- JA
KOLARIKORJAUS
Velj. Latvakoski
puh. 766 411 OKSAVA

KAIVINKONEURAKOINTI

6 t. tela-alust. koneella

Tuomo Palola

Silmuntie 62
85500 NIVALA

Puh. 040 754 2607

RAKENNUSLIIKE

P. Vähäsöyrinki Oy
Uudisrakennukset.
Remonttipalvelu.

Kaikki kirvesmiestyöt.

P. 040 744 5160
Soittele! (Myös ilt.)

MAALAAMO
KARVONEN

Myytävänä puutavaraa
P. (08) 443 783, 447 047
Pajatie 31, Teollisuuskylä

Nivala
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LIKAKAIVON
TYHJENNYKSIÄ
Sauli Saarimaa

0400-467 311

Puh.
0400-285 215

Kaivuutyöt
13 tn ja 19 tn telakoneilla
Myös maa-ainestoimitukset

Kuokka ja Jussi Ay
Juha Niemi p. 0400-819 447

IKKUNAT JA OVET
JUURI NIIN
KUIN HALUAT!

Soita ja kysy lisää:

Markku Närhi
Puh. 040-9030 779

markku.narhi@pihla.net

Yksityinen
KOTIPALVELU

Maija Mastola
Puh. (08) 445 446

040 7688 261

ASIANAJOTOIMISTO
Koskela & Tolonen Oy
Kalliontie 20 A, NIVALA
Hallituskatu 31 A 19, 90100 OULU
p. (08) 8821 820, fax (08) 8821 800
AA, VT Markku Koskela
AA, VT Matti Tolonen

* OBD-testit * Diesel-savutestit
* Huollot * Katsastuskorjaukset

* Öljynvaihdot ym. alan työt

Korjaamo 427 292

Seppäläntie 91,
84880 RAUDASKYLÄ

KULJETUS
P. KORKIAKOSKI
• ERIKOISKULJETUKSET
• LAVETTIKULJETUKSET
• VAIHTOLAVAKULJETUKSET
• RAHTIKULJETUKSET
• NOSTOTYÖT

NIVALA P. 0400-797 327
(08) 447 324

Parhaat alvelutP

Viherrakentamista
ja Metsäpalvelut

Kiinteistönhoitopalvelu

T:mi Vihertekniikka M-H
Haapajärvi p. 0400-387 888

*Hautamuistomerkit * Hautakivien
entisöinnit ja kaiverrukset * Kivitasot

Järvikyläntie 182
85500 Nivala

Puh.(08) 4459 800, Fax(08) 4459 840

•HUOLTO•KORJAUS•KENNOTUS•
RADIO- JA TELEVISIO HUOLTO

Pienakkujen kennotus: Työakut, VHF-puh.
akut, akkuvalaisimet. Painepesuri ja

hallilämmitin huolto: Kärcher, Kränzle, Clen,
Master, Mlzar.

Myös takuuhuollot ja varaosat.
RTV- JA AKKUHUOLTO

T:mi Juha Riihinen
Puh. (08) 440 450 toritie 3 meijeri Nivala

KAIVUUTYÖT 6t
• telakoneella
• lietteenlevitysurakointia
• puutavaran lähikuljetukset
  traktori kalustolla

Janne Hautamäki  p. 040 521 6672

Ostetaan
RAUTAROMUA
ja METALLIA

T:mi Kierrätysmetalli
P. 040-7203 972

Kiireetöntä Jalkojen Hoitoa

JalanJälki
Hilkka Poikkimäki
(jalkojen hoidon AT terveydenhuoltoala)

Järvikyläntie 1077
85560 AINASTALO
p. 044 2902 862

Kaivinkonetyöt
14t tela-alustaisella
koneella

Kari Ollikainen
p. 050 361 2705

Myydään

Lajittelupalvelu
Rahtipuintia ja viljan litistystä

sekä lautaskarhitusta

KAIVINKONETYÖT
6 t. pyörä-

alustaisella koneella.

Puh. 046-840 5957

Ostetaan

ILMOITA ILMAISEKSI
Nyt yksityishenkilöt voivat ilmoittaa Kodin kirpputorilla aivan ilmaiseksi.
Täytä kuponki ja palauta Nivalan Viikkoon osoitteella Toritie 16, 85500
Nivala tai tuo se linja-autoasemalla olevaan toimistoon tai oven vieressä
olevaan postilaatikkoon.

ILMAISIA ILMOITUKSIA EI OTETA VASTAAN PUHELIMESSA.
Vuokrattavana

Kadonnut

Myydään

Parturi-Kampaamo
 Pirjo Kumpumäki
 P.08 441185 tai
 P.040 769 7463
  Pirttipuhdontie 33, Erkkilä

Hienot ALUVANTEET
kesärenkailla, sopii mm.
Toyota Corollaan. Hinta
280 euroa. 044-283
0793.

TOYOTA Corolla 1.6 Si -
97. Aj. 130 tkm., erittäin
hyväkuntoinen. Puh.
040-700 0287.

KATTOTELINEET katto-
kaiteisiin sopivat, hp. 50
euroa ja kattotelineet
Mazda 626 HB vm-92-
98 sop., hp. 50 euroa.
Puh. 040-001 5554.

Täysjousitettu 18-vaih-
teinen (Shimano) 20"
MAASTOPYÖRÄ, uusi.
Hinta 285 euroa (399
euroa). Puh. 044-283
0793.

Nissan Sunnyn OSIA
vm-91-95. Puh. 0400-
904 095.

VW GOLF Variant 1.8 CL
-94. Siisti ja hyväkuntoi-
nen, 2-renk., vetokouk-
ku. Kats. 9/06. Edulli-
nen. Puh.
045-676 0718.

Sinkittyjä karsinan VÄLI-
AITOJA pit. 280 cm,
kork. 134 cm. Puh. 050-
468 7947.

KAKSIO keskustassa 6
kuukaudeksi. Puh. 040-
511 9758.

YKSIÖ keskustassa. Va-
paa heti. Puh. 040-585
9831 tai 08-440 464.

Padingin Vuollekankaal-
ta mustavalkoinen NEI-
TIKISSA, pienikokoinen ja
kesy. Tuntee nimen
Onni. Puh. 08-441 877.

Laatuluhdissa Kuutamon vieressä
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Päätoimittaja:
Maritta Raudaskoski
puh. 040-8419213

Ilmoitusmyynti:
Mika Moilanen
puh. 040-416 8958

Osoite:
Toritie 16, 85500 Nivala

Sivunvalmistus ja taitto:
Nivalan Viikko

Kustantaja:
Camlind Oy

Ilmoitushinnat palstamillimetriltä
Etusivu: 0,95 
Takasivu: 0,85 
Kaikki sisäsivut: 0,75 

Muistio: 5  kappale (6 riviä)
Rivi-ilmoitus: 5  kappale (6 riviä)
vain yksityishenkilöille

Laskutuslisä 1,90
Kaikki hinnat sisältävät
arvonlisäveron.

Painopaikka: Pyhäjokiseudun
kirjapaino
Jaetaan lauantaisin jokaiseen
kotiin Nivalassa.

Kuntien valtuustoissa pääte-
tään vuosittain lukuisista merkit-
tävästi kuntalaisten elämään vai-
kuttavista asioista. Merkittävistä
sikäli, että päätökset vaikuttavat
niin kuntalaisille tarjottaviin pal-
veluihin kuin kuntien talouteen ja
kuntalaisten verorasitukseen.

Nivalassa agentalla on parhail-
laan mm. peruskouluverkkora-
kenne, mahdolliset uuden kunnan
perustaminen Kärsämäen kanssa
sekä seutukunnallisen peruspalve-
lupiirin perustaminen.Kun on
mm. edellä mainitun kaltaisista
erittäin merkittävistä asioista ky-
symys, tulisi asioiden valmistelun
olla tasokas kokonaiskuvan saa-
miseksi päätettävistä asioista. Tu-
lisi aina selvittää mm. se, mitä esi-
tetty päätös vaikuttaa makrotasol-
la esim. kunnan talouteen ja mik-
rotasolla kuntalaisten palveluta-
son saatavuuteen, laatuun, hinta-
tasoon, työntekijöiden asemaan
jne. Mieluiten tulisi olla valmis-
teltuna vaihtoehtoisia ratkaisu-
malleja yhden päätösesityksen
asemasta. Jos valtuustolle päätet-
täväksi tuotu merkittävä asia ei
täytä em. vaatimuksia, ei siitä tu-
lisi tehdä päätöstä ennen valmis-
telun täydentämistä ja korjausta.

Varsin puutteellisesta päätös-
esityksen valmistelusta otan esi-
merkkinä Nivalan kouluverkon
saneerausesityksen. Kouluverk-
kotyöryhmän raportissa on an-
siokkaasti selvitelty asian perus-
tietoja, mutta varsin heikosti, aluk-
si ei lainkaan laskettu saneerauk-
sen talousvaikutuksia eikä arvioi-

Kuljetus I&A Ojalehto Oy

HETI TOIMITUKSEEN
- täytehiekat - sorat - soramurske - salaojasora- tutkittua

peltomultaa. Toimitukset 2 kasettiautolla.
SOITTELE puh. 044 2972 201    Pysäkkitie, 85500 Nivala
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Lukijan ajatuksia

VV

KODIN KIRPPUTORIKODIN KIRPPUTORIKODIN KIRPPUTORI

KODIN KIRPPUTORIKODIN KIRPPUTORI

55c

Tarvittaisiin “kohennusta”
tu juurikaan asian lapsinäkökul-
maa. Siis sekä lapsinäkökulma
että saneerauksen kokonaistalou-
delliset vaikutukset olivat jääneet
arvailujen varaan.

Vaikka raporttia on kesän ai-
kana täydennetty käyttötalouteen
vaikuttavien tekijöiden osalta, on
siitä jäänyt edelleen pois mm. pää-
omatalous, eli investointiosa pois-
toineen ja rahoituskuluineen. Täl-
lainen menettely ei tule lainkaan
kysymykseen esim. yrityssektoril-
la. Taitaapa olla niin, että osa kun-
tien talousvaikeuksista johtuu juu-
ri siitä, että valtuustot tekevät pää-
töksiä heikosti valmisteltujen pää-
tösesitysten perusteella. Tuolloin
päätösesityksen vaikutuksista,
varsinkin talousvaikutuksista saat-
taa päättäjille jäädä väärä kuva.
Monillakaan valtuutetuilla kun ei
ole mahdollisuutta lähteä yksityi-
sesti selvittämään päätösesityksen
kokonaistaloudellisia vaikutuksia.

 Saattaa meilläkin olla mm.
kouluverkkosaneerausesityksen
osalta tilanne, että vaikka em. esi-
tys toisikin käyttötalouden osalta
peruskoulukuluissa säästöjä, niin
mitenkä on tilanne sitten kun pää-
omatalous investointien poistoi-
neen ja –rahoituskuluineen ote-
taan todellisina huomioon. Jos
kouluverkon saneerauskaavailut
Aittolan, Erkkilän, Junttilan, Kar-
voskylän, Vilkunan ja Välikylän
sekä mahdollisesti Malilan koulu-
jen lakkauttamisista toteutuisivat
työryhmän kaavailemalla tavalla,
aiheuttaisi se väistämättä useiden

miljoonien uusinvestoinnit. Jos
em. johtuvien investointitarpeiden
suuruutta poistoineen ja rahoitus-
kuluineen ei ole selvitetty, saattaa
helposti syntyä päätöksiä joissa
käyttötalousmenot laskevat mut-
ta pääomakulut nousevat niin että
kokonaisuutena ottaen säätöjen
määrä jää varsin vähäiseksi tai sitä
ei synny lainkaan. Ilma em. las-
kelmiakin lienee selvää se, että
kaavaillut säästöt po. lakkautusoh-
jelman toteutuessa jäisivät koko-
naisuutena merkittävästi pienem-
miksi kuin nyt on esitetty. Lisäksi
käyttötalousmenojenkin säästöjen
suuruuden osalta voi heittää ky-
symyksen. Näinköhän on?

Esimerkiksi vaikka v. 1999
jälkeen on lakkautettu kolme kou-
lua, niin käyttötalousmenot menot
ovat kasvaneet vuoteen 2005
mennessä kokonaisuutena yli 20
% ja oppilaskohtaiset menot lo-
pulle 30 %. Kysyä voi, ovatko lak-
kautukset säästäneet ja minkä ver-
ran, vai olisiko menojen kasvu ol-
lut em. isompi ilman lakkautuk-
sia?

Mielestäni ei ole perusteltua
esim. kouluverkkoasiassa ohittaa
em. asioita ja vaatia (kuten on teh-
ty) valtuustolta poliittista päätös-
tä ilman, että päätöksen kokonais-
vaikutus olisi tiedossa. Näyttääkin
sille että kohennusta päätettäväk-
si tulevien asioiden valmistelussa
tarvitaan kauttaaltaan, niin meillä
kuin muuallakin.

Heikki Häyrynen

Majapirtillä
Totta kai siellä illoin oli ykstotista,
sillä lähimmän naapurin valo kuumotti sikoperältä.
Iltavieraita kävi harvakseltaan,
paitsi se harmaa kotihiiri, joka tuli aina siinä kahdeksalta
– muurin ja peräseinän välistä sillä oli oma käytävänsä.
Sille paahettiin iltapala nuotiossa,
eikä se nirsoillu vaikka joskus paahtuiki liikaa.

Kivaranmummu

ARILTA mm.
Toyota Avensis 1.6 LB                           -98
180 tkm, musta tosi hieno 5-ov. -------9200
Opel Astra 1.8 16V CDX                      -99
Farmari 170 tkm eritt. siisti ------------6900
Peugeot 206 1.6                                    -99
130 tkm. 3-ovinen -----------------------5500

Skoda Felicia 1.9 Diesel Farm.         -00
180 tkm 2 hengen paku vero
70 eur./vuosi, eritt. siisti, viininp.  4990

Fiat Bravo 1.4 16V                               -99
130 tkm, met.sin. 3-ov. ----------------4200
Volvo 850 2.5 10 v.                              -95
270 tkm, kirkas pun. tosi siisti ------- 5500
Peugeot 306 2.0 HDi                           -00
200 tkm 4-ov. sedan---------------------6900
Honda Accord 2.0i                               -95
180 tkm, tosi hyvä tilava auto ---------5900
VW Passat 1.6 CC                                -97
170 tkm. siisti ---------------------------7900
Peugeot 406 1.8                                     96
140 tkm tosi hyvä viininpun. ----------4900
Opel Astra 1.6 CDX                             -94
160 tkm, todella hieno 4-ov. viininp.  3600

Nämä ja paljon muuta!
www.nettiauto.fi
www.nettikone.fi

RAHOITUS JÄRJESTYY!

Auto- ja konemyynti
Ari Korkiakoski

Puh. 040-511 0004

Lapsi yhteiskunnan arvokkain
pääoma, tulevaisuus ja toivo

Hyvältä tuntui to. 19.10. Ni-
vala-lehteä lukiessa, kuinka van-
hemmat pitävät hyvää huolta lap-
sistaan ottaessaan kantaa Vilkunan
koulun lakkauttamiseen liittyväs-
sä asiassa.

Päättäjänä meidän tulee tie-
dostaa, mitä kaikkea lähikoulun
lakkauttaminen aiheuttaa lapselle
ja kodille ja lopuksi yhteiskunnal-
le? Tälläkin viikolla on saatu uu-
tisten välityksellä kuulla, miten
lasten ja nuorten hyväksi tekevät
järjestöt ja lapsiasiainvaltuutettu

ovat julkaisseet lasten ja nuorten
hallitusohjelman. He pyytävät hal-
litusta sitoutumaan konkreettisiin
toimiin lasten ja nuorten eriarvo-
istumisen ja pahoinvoinnin vähen-
tämiseksi.

Nivalakaan ei ole turvassa lin-
tukodossa. Pahoinvointi on suu-
resti kytköksissä kouluun liittyvis-
sä asioissa.

Meillä ei ole vara lisätä me-
noja, sulkemalla pienet koulut.

Annetaan vanhempien pitää
vanhemmuuden vastuu ja antaa

heidän huolehtia lapsistaan.
Antaa lasten kävellä lähikou-

luun.
Lisääntyvällä erityisopetuk-

sella ja erityisosaamisella ei pois-
teta lisääntyvän pahoinvoinnin
oireita.

Päätöksillä emme saa vaikeut-
taa lasten ja perheiden hyvinvoin-
tia.

   Kaisa Tölli
   valtuutettu (kesk.)

Kaupunki tiedottaa

NIVALAN KAUPUNGIN-
VALTUUSTON KOKOUS

pidetään torstaina 2.11.2006 klo 18.00 kaupunginvaltuus-
ton kokoushuoneessa kaupungintalolla.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitus-
osoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 7.11.2006 hallinto-
johtajan työhuoneessa.

Nivalassa 26.10.2006
Veikko Linna
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lihatiskillä seisoi kauppa-apu-
lainen, jolla oli ollut erityisen hyvä
myyntipäivä. Ylpeänä hän laittoi
viimeisen kanan vaakaan ja pun-
nitsi sen.

 - Tämä maksaa 1.50, hän sa-
noi asiakkaalle.

- Se on hieman liian pieni,
eikö teillä ole yhtään isompaa?

Epäröiden, mutta miettien no-
peasti kauppa-apulainen laittoi ka-
nan takaisin kylmäkaappiin, odotti
hetken ja otti sen uudelleen esiin.

-Tämä taas maksaa 1.90.
Nainen mietti hetken ja teki

päätöksensä.

Viljellään huumoria
-Minäpä tiedän, minä otan ne

molemmat!

Poika tuli kotiin koulusta ja
kertoi äidilleen saaneensa osan
koulunäytelmästä.

- Hienoa! Minkälaisen osan
sinä sait?

- Näyttelen suomalaista avio-
miestä!

Äiti rypisti kulmakarvojaan ja
sanoi:

- Mene takaisin ja kerro
opettajallesi, että sinun täytyy saa-
da puheosa!!!
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Vastaukset
kysymyksiin

1. Lääketieteen.
2. Nyrkkeilyn.
3. Historian.

Lisätietoja: www.kontio.fi

Suoraan tehtaalta ilman välikäsiä

HÖYLÄHIRRESTÄ
Aina edulliseen hintaan.

SAUNAT, HUVILAT, AITAT, TALOT

69600 Kaustinen, puh. 06-8611 500, 040-733 3575
www.konstatalot.kaustinen.fi

95,-

* RHS - putket
* pyöröteräkset
* laatat - levyt
* RST-putket + levyt
* ym. ym.

Ylivieskantie142 (ent. Romuliike)
puh. 0400 582 234/K. Vedenoja, Fax (08) 462 711

RAUDAN MYYNTI

KALAJOEN RAUTAMYYNTI
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Nyt on aika tehdä hyvät puukaupat!

Henkilö- ja pakettiauto-
maalaamo

* Peltityöt * Osamaalaukset
* Ylimaalaukset * Kolarikorjaukset

TR-Maalaus
Palomäentie 4, HAAPAJÄRVI p. 762 323, 0400-680 576

Haapajärvi-Ylivieska,
Siikalatvankunnat

Markku Laitila
Puh. 0400 879 918

www.jukkatalo.fi

Vastaukset
kysymyksiin

4. Karhua.
5. Italialainen.

235/80-16400 eur/srj.
Esim

. Maast
urin

 kitk
aren

gas

wwwwww.per.per
aahoaaho

.com.com

Meiltä myös maasturin lumiketjut!Meiltä myös maasturin lumiketjut!

Maakunnan laajin maasturi&Maakunnan laajin maasturi&
vvan ran rengas & vengas & vanne vanne valikalikoimaoima

PPeräahon Peräahon Paja  aja  TTeollisuuskeollisuuskylä,ylä,  AlasintieAlasintie
0400 286 100 P0400 286 100 Petrietri arkisin 10.00-20.00arkisin 10.00-20.00
0400 287 211 Kimmo0400 287 211 Kimmo la&su   10.00-18.00la&su   10.00-18.00

Esim.31x10,5-15
Varastossa 13 eri mallia

alk. 390 eur/srj.  Mt, at, kitkaa, nastaa..KYSY!

AVATTU
Kauan kaivattu ja

odotettu rautamyynti

HAAPAJÄRVEN
RAUTAPOJAT AY
Veitsiniementiellä entisen tielaitoksen tiloissa.

MEILTÄ LÖYDÄT
* RHS-putket * palkit * levyt *

* laatat yms.
Sopimuksesta toimitamme tavarat kotipihaan asti!

SOITA JA KYSY LISÄÄ
044 540 7145

Ossi Korkiakoski

AVOINNA
ark. 8-18
la. 9-13


