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Rauno Vihtari
p. 040 960 4811, 445 271

fax 445 295

• saunat • huvilat • omakotitalot ym.

Teemme komeita
lehtiä!

08- 443 133

Vip edustaja
Pirjo&Hannu
Kumpumäki

 P.040 769 7463
 P.040 769 7432
-Laaja valikoima tuotteita
 koirille ja kissoille
-Kotiinkuljetus tarvittaessa
-Tuotteita saatavissa
  joka päivä

 www.moundhills.com

Olemme muuttaneet.
Uusi osoite on Kalliontie 25

(R-Kioskin talo)

*Viikolla 45 Take Ten kasvojen kuntoutus- ja
kohotushoito tutustumistarjouksena 25 euroa.

* Meiltä nyt myös Body Sugaring - makea
tapa päästä eroon ihokarvoista sekä
Dolce&Gabbanan upeat tuoksut.

Kalliontie 36, Nivala
Puh. (08) 442 136

BOBMATIC Oy
* TIENALITUKSET
* KAAPELIURAKOINTI
* KAIVUUTYÖT

Suoritamme tienalituksia,
kaapelirakennusurakointia sekä
kaivuutöitä valtakunnallisesti
koko Suomen alueella.

Karkulehdontie 321, 86710 KÄRSÄMÄKI
Puh. 0400 428 141, fax (08) 771 616

Sähköposti
bobmatic@co.inet.fi

Kotisivu
www.bobmatic.com

SUOMI-AUTOT
TOHOLAMMIN

UKOLTA!
Volvo XC 90 T6 AWD -03 met.beige,
todella runs.varust., huoltokirja, kuin
uusi, 272 hv .............................. 50.500
Volvo S80 Autom. -04, met.musta, hie-
no .............................................. 26.500
Volvo V70 DS Autom.  03/02 met.
tum.sin. huoltok, runs. varust., eritt. hy-
väkuntoinen 163 hv ................. 21.900
Volvo V40 1,9 DTi Sportwagon -00,
met.pun, runs. varust, hieno ..12.500
Volvo 960 2.5 24V Autom. -95 Varus-
tus on riittävä, aj. 214 tkm, tarkasti
hulollettu, auto on hieno, met.sin, ruh-
tinaallista kyytiä! ........................9.900
Volvo S40 2.0 Autom. -97 Met.tum. vih-
reä, hyvät varusteet, huoltokirja, siisti
peli ............................................... 8.900
Toyota Yaris 1.0 -99, Met.kulta,
hieno .............................................6.900

www.auto-assa.com

SOITA p. 0400-562 393
Myös ilt. ja viikonloppuna.

Autokauppaa avoimin kortein!
Myös vaihto ja rahoitus

AUTO-ÄSSÄ
Seppo Savinainen

Puistotie 4, Toholampi

EI HUOLTA  - HANNU HUOLTAA

EI
 H

UO
LT

A 
 - 

HA
NN

U 
HU

O
LT

AA

EI HUO
LTA  - HANNU HUO

LTAA

EI HUOLTA  - HANNU HUOLTAA

Kun koneesi
tarvitsee huoltoa

MEILLÄ
- Valtuutettu Hacman, Metos,
  Huurre ja Pokka-huolto
- Suurkeittiölaitehuollot
- Nestekaasulaitteiden huollot
- Kodinkoneiden huollot,
  kaikki merkit

YLIVIESKAN
KODINKONEHUOLTO

Vaahteratie 4 84100 Ylivieska
Puh. 08-426160, Hannu 0400-386493,

 Veikko 0400-892730Veikko p. 0400-892 730, Marko p. 0400-268 756.

Muista isää isänpäivänä!
LAHJAKORTTI JALKAHOITOON

Heidi Orasaari
Leg&Sock

Puh. 040-590 4249

- Valtuutettu Electrolux -huolto
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Nimipäivät

Sunnuntai

Ajatus

Sunnuntai 5.11.2006

Vastaukset sivulla 6.

Sunnuntai: Reima.
Maanantai: Kustaa Aadolf
Tiistai: Taisto
Keskiviikko: Aatos
Torstai: Teuvo
Perjantai: Martti
Lauantai: Panu

Epäröinnin kynnyksellä
kysy kuinka paljon rohkeutta
uskallat tänään jättää käyttämät-
tä?

Tommy Tabermann

Ajassa

Maanantaina 6.11.
Ruotsalaisuuden päivä

Jumala on turvamme ja
linnamme,

auttajamme hädän hetkel-
lä.

      Sen tähden emme
pelkää, vaikka maa järkkyy,

      vaikka vuoret vaipuvat
merten syvyyksiin.

Meret pauhaavat ja
kuohuvat,

vuoret vapisevat Jumalan
suuruuden edessä.

      Virta ja kaikki sen
haarat ilahduttavat Jumalan
kaupunkia,

      Korkeimman pyhiä
asuinsijoja.

Jumala on kaupunkinsa
keskellä, kaupunki ei järky.

Hän auttaa sitä, kun aamu
valkenee.

      Kansojen meri kuo-
huu, valtakunnat horjuvat,

      maa järkkyy hänen
äänestään.

Herra Sebaot on kanssam-
me,

Jaakobin Jumala on
turvamme.

Ps. 46: 2-8

1. Mistä Italian kaupungista
Marco Polo oli kotoisin?

2. Mitä ovat aberdeen angus,
hereford ja charolaise?

3. Missä lämpötilassa vesi on
tiheintä?

4. mitä iktyologi tutkii?
5. Mikä aurinkokuntamme

planeetta heijastaa yli 90 proent-
tia siihen osuvasta auringon valos-
ta takaisin?

Kirkonkylän kansakoulun
neljäsluokkalaiset yhteiskuvassa
vuonna 1958. Tämä oli Olavi
Niemelän ensimmäinen opetus-
luokka. Tosin Niemelä oli kysei-
senä vuonna armeijassa ja hänen
sijaisenaan toimi Jaakko Korpe-
la. Olavi Niemelän sisaruksista
useimmat olivat opettajia.

Olavi Niemelä teki koko työ-
uransa kirkonkylän kansakou-
lussa.

Kuvassa on vuonna 1947
syntyneiden luokka, joka on ti-
lastollisesti suurin ikäluokka so-
dan jälkeen. Tässäkin luokassa
on 38 oppilasta. Myöhemmin
luokkaa pienennettiin siirtämäl-
lä osa oppilaista Vilkunan kou-
lulle.

Vaikka luokat olivat suuria,
kuri säilyi kohtuullisena. Koulu-
kyydistyksiä ei ollut, osa oppi-
laista kulki kaukaakin. Esimer-
kiksi Mannilan Jouko kulki koko
kouluajan jalkaisin peltoja pitkin
neljän kilometrin matkan, talvi-
sin hiihtämällä. Tien kautta mat-
ka olisi ollut vielä pidempi.

Kaikkien oppilaiden nimiä ei
saatu tietoon, ja luokasta joku voi
olla ollut pois kuvauspäivänä.
Nimiä voi ilmoittaa Nivalan Vii-
kon toimitukseen.

Takarivi vasemmalta: Asko
Häkkilä, Pentti Jyrkkä, Jorma
Knuuti, Eero Joenväärä, Heikki
Korhonen, Teemu Rautio, Antti
Oja, Matti Pelo, Tuomo Julku.

Toinen rivi vasemmalta: Tai-

to Karvonen, Tuomo Palokangas,
Erkki Häkkilä, Matti Jyrkkä,
Asko Juusola, Jussi Häkkilä, Jou-
ko Mannila, Pekka Repola, Juk-
ka Vierimaa, opettaja Jaakko

Korpela.
Kolmas rivi vasemmalta:

Maija-Liisa Kujala, Eila Hau-
tasari, Ritva Virtanen, Annik-
ki Ojakangas, Liisa Lehtinen,

Merja Virtanen, Aila Pehkonen,
Arja Weckman, Vuokko Ahola,
Raija Sailas.

Eturivi vasemmalta: Taimi
Rapo, Rauha Jylhä-Ollila, Elsa

Vanhat kuvat kertovat

Vähäaho, Maija Liisa Kivioja,
Liisa Harjapää, - ? -, Raija Nu-
karinen, Ulla Jaakola, Seija Mui-
lu, Lea Parviainen.

Kirkonkylän kansakoulun neljäs luokka vuonna 1958.

Nivalan Kunto Rimpin kun-
toilijoita osallistui Pohjois-Poh-
janmaan Liikunta ry:n ja Suo-
men Latu ry:n järjestämälle maa-
kuntaretkelle syyskuun puoles-
sa välissä. Tapahtuma oli osa
Kunnossa kaiken ikää -teema-
vuotta, jonka puitteissa retkiä
järjestettiin 14 eri puolilla Suo-
mea.

Reitti lähti Kylmäluoman lei-
rintäalueelta Hoikkajärveltä jat-
kuen Jokijärvelle Päätalon mai-
semiin, Taivalkoskelle, Iso-Syöt-
teelle Syötteen kansallispuiston
reittiä. Vaelluksen päätepiste oli
Kouvanjärvellä. Retkeen liittyi
monenlaisia teemoja ja oheista-
pahtumia.

Komeissa maisemissa kulke-
nut vaellus oli elämys, vaikka
sade piinasi välillä kovastikin.

- Ensimmäisen päivän vael-
lus oli ehkä noin 15 kilometriä.
Märkää oli. Sitä oli kiitollinen,
kun oltiin perjantaipäivän vael-

Kunto Rimpin jäseniä maakuntaretkellä
lus tehty. Lauantaina kun matka
jatkui, satoi vielä enemmän,
muistelee eräs mukana olija.

Kunto Rimpin porukka har-
rastaa monipuolista toimintaa,
kuten avantouintia, hiihtoa, käve-
lyä, patikointia, retkeilyä ja sau-
vakävelyä.
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Heikkilän vuosi-
harjoittelijana
40 vuotta sitten

30.10. sunnuntaina on Ukko-
laan saatu vieras. Kylään ei tul-
lut muu kuin Häkkilän Juhani,
kansakoulukaveri ja vielä päiväl-
leen saman ikäinen. Kovin usein-
han emme ole toisiamme tapail-
leet, vaikka poikasena kuljettiin
niin paljon yhdessä. Mukava oli
Jussin kanssa näitä aikoja muis-
tella kun äskettäin nähtiin. Jot-
kut meistä saavat mieleltään ja
ulkonäöltään säilyä nuorena. Jus-
si on yksi heistä.

Sunnuntaina on käyty Kirk-
korannassa toista Juhania tapaa-
massa. Juhanin isä Harjun Matti
piti mieluisaa puheseuraa poika-
kolmikon kanssa. Ennen oli ai-
van tarve käydä naapureissa.
Pakkanen on jatkunut vielä sun-
nuntaina.

31.10. maanantaina uutta
työviikkoa aloitellessa sää lauh-
tuu. Sepon kanssa on Kolleessa
karsittu ja kasattu Palolan Kale-
vin (Peltolan) kaatamia ja katko-
mia puita. Tulevan sähkölinjan
alta hakataan 100 metriä pitkä ja
30 metriä leveä aukko. Kole on
paikkana tänäänkin nimensä
mukainen, hyvä paikka hiihtola-
dulle. Tänäkin syksynä siellä on
jo hiihtolatu ollut kovassa käy-
tössä. Pururadalle on satanut sen
verran räntää, että suksi luistaa.
Kolleen maahisäijä ja Hiitolan
maahismuori ovat taasen tulleet
talviasuntoihinsa Hiitolan kyl-
miin kivenkoloihin. Pitävät paik-
kaa pitkälle kevääseen sopivan
kylmänä säilyttääkseen hiihtolu-
met pururadalla.

On siihen tietenkin tarvittu
vielä kaupungin liikuntatoimen
panostusta, Kumpulan Esan la-
tukonetta ja Kiviniemen veljes-
ten talkootyötä. Se on vain har-
mi, että kaupungin hyvillä liikun-
tapaikoilla on niin vähän käyttä-
jiä. Enemmänkin sinne mahtui-
si. Purnataan kyllä, että puuttuu
vielä sitä ja tätä, mutta mitä nyt
olisi, se kelpaa vain pienelle po-
rukalle. Harjuripoika on ensim-
mäiset vakituiset sunnuntai-
aamun hiihdot aloitellut katoke-
sän 1987 syystalvella. Sähkölin-
jaa pitkin Koleen niittytien yli
menevää latua hiihdettäessä tu-
lee usein nuo -66 vuoden talvi-
set työpäivät mieleen. Eskolan
Eemi ja Viirelän veljekset olivat
mukavia työkavereita. He koit-
tivat neuvoa liian innokasta ja
hätäistä Harjuripoikaa, miten
tehdä työtä voimia säästäen, oi-
kein nostamalla, ettei selkä heti
nuorena säry. Ei se kova touhua-
minen tuota tulosta, vaan oikeat
liikkeet ja työtavat.

1.11. tiistaina haetaan perä-
kärryt pois Jyrkästä. Puiset sora-
laidat korotetaan lisälaidoilla.
Aumaan varastoidut sokerijuu-
rikkaat on ajettava asemalle. Jyr-
kän Deuz -merkkinen etukuor-
maaja-traktori on haettu kuor-
maamaan. Punnittu kuorma on
ollut kalenterimerkinnän mu-
kaan yli 6000 kiloa.

2.11. keskiviikkona on kuor-
mattu Sepon kanssa käsipelillä,
talikoilla. Jyrkän Deuz on ollut
sahan omassa ajossa. Juurikasta-

likko oli niin kätevästi muotoil-
tu, että sillä sai maastakin pistet-
tyä, kun lapioitiin pellolle auma-
tusta kasasta. Juurikastalikoita
löytyi vielä Osuuskaupan hyllys-
tä 25 vuotta sitten kaksi kappa-
letta. Kokeiltiin palaturpeen la-
piointiin, käytettiinkin kuuppala-
pioiden lisäksi. Tämä keskiviik-
koinen juurikkaanlastaus käsin
tuntuu vähän utopialta, kun kuor-
mia on viety asemalla odottavaan
vaunuun viisi kappaletta sen päi-
vän aikana. Juurikkaan lastaus
käsipelillä talikoilla yli metrin
korkuiselle kärrynlavalle, jossa
on vielä korokelaidat on iso urak-
ka. Hommassa olisimme olleet
Sepon kanssa kahdestaan. Juuri-
kastalikoissa oli kyllä apuponsi,
kuten kanavamiesten lapionvar-
ressa. Super-Majorissa oli etu-
kuormaaja olemassa, on kai sil-
läkin nostettu juurikkaita korke-
an kärryn laidan yli lavalle.

Illasta on vielä peräkärrystä
puhjennut rengas. Harjuripoika
on sen iltasella käynyt jossakin
paikkuuttamassa. Renkaan paik-
kaamisessa auttanutta korjaamoa

ei ole merkitty ylös. Kyllä ny-
kyäänkin Suomen maaseudulla
kuorma-automiehet ja urakoitsi-
jat saavat kyläkorjaamoilta re-
monttiapua iltaisin ja viikonlop-
puisin. Kalusto on korjattu mo-
nesti yölläkin. Minkähän näköi-
nen Lauri Ihalaisen naamanilme
olisi, jos nämä Suomen selkäran-
gat olisivat tupo-pöydässä työ-
ehdoistaan sopimassa. Kuten tie-
detään, ei yrittäjillä ole siihen
neuvottelupöytään asiaa. Ahne-
us on nyt paperiliiton miehillä
saamassa nolon lopun, kun teh-
taita vielä Suomessa lisää sulje-
taan. Pölliautoilijat ja metsätrak-
torimiehet eivät ehtineet loisto-
pursia ostella ja niillä purjehdel-
la. Paperitehtaiden trukkikus-
keillahan näitä loistoveneitä on
Kymijoen rantamilla paljon.

Heikkilän sokerijuurikkaan
lastauksella on nyt kiire. Vaunut
odottavat asemalla ajosillan alla.
Lastaussillalle pitää osata pe-
ruuttaa. Kuorma-autosta tehdyl-
lä perävetokärryllä isokin kuor-
ma nousee pakki päällä helposti
ylös. Se jäi Harjuripojalta näke-

mättä, millä konstilla Kivikan-
kaan Erkki siirteli täyden juna-
vaunun lastaussillan alta pois. Ei
ainakaan höyryveturilla, joita jo
alkoi jäädä rautateillä seisomaan,
kun junat alkoivat kulkea diese-
lin voimalla. Ratapihoilla näissä
junan järjestelyhommissa höyry-
vetureita vielä savusi. Pakkanen
kiristyy. Sokerijuurikkaita ei mie-
lellään jäädytetä aumoihin eikä
tehtaalle viedessä.

3.11. torstaina on Jyrkän
Deuz etukuormaajineen taas saa-
tu jurtin lastaukseen. Jorma Kal-
lio on ollut meillä pojilla kaveri-
na ajamassa ja kuormaamassa.
On siinä käsityötäkin ollut, kun
auman pohjat on kerätty puhtaik-
si juurikkaista, joita päivän aika-
na on asemalle viety 34000 ki-
loa. Määrä on iso, ei mahtuisi
yhteen täysperävaunulliseen rek-
kaan. Kantavuuskin taitaisi sen
ajan rekassa tulla vastaan. Kuu-
tioita juurikaskuorma vaatii pal-
jon, laitoja pitää olla. Sokerijuu-
rikkaan lastausviikko on sujunut
pakkassäässä. Kuivalla kelillä
vähän kovettuneella pellon pin-

nalla on ollut hyvä työskennel-
lä. Edellissyksyn -65 kovissa sa-
teissa myöhään jääneessä juurik-
kaan korjuussa listittiin juurik-
kaita käsin, kun ne oli kiskottu
maasta irti. Juurikas on sananmu-
kaisesti juurtunut peltoon eikä se
aivan pikkunykäisyllä irtoa. Nii-
tä piti sitten vielä lyödä vastak-
kain, että enimmät mullat lähti-
vät pois. Hautasalossa oli paljon
juurikasta. Märkyyden vuoksi ei
konenostosta tullut mitään. Heik-
kilän väki oli niitä sitten nosta-
massa kun oma juurikas oli saa-
tu ylös. Heikkilän emäntäkin oli
veljensä juurikaspellolla meidän
muitten mukana. Työtä tehtiin
kumivaatteet päällä kylmässä
syyssateessa.

Turengin Sokeritehdas on jo
kuan sitten lopettanut. Suomi on
pakotettu luopumaan sokerioma-
varaisuudesta. Salon Sokeriteh-
daskin ottaa parasta aikaa viimei-
siä juurikkaita keitettäväkseen.
Jäljelle jää vain Säkylän tehdas.
Mikähän lie todellinen ruuan
omavaraisuus Suomessa tällä
hetkellä. Paljon näköisesti on
kaupan hyllyillä ulkolaista, val-
miiksi pakattua purtavaa. On se
kyllä kumma, että sitä kannattaa
tuoda valmiina tuotteena, vaik-
ka Suomessa vilja ja liha on tuot-
tajalta lähtiessä Euroopan halvin-
ta. Nyt kun media pöyhkeilee ja
vaatii maataloustuet julkisiksi,
miksi ei julkaista niitä tietoja,
paljonko me kuluttajat saamme
tosiasiallisesti tukea toisiltamme,
kun syömme ruokaa, jonka hin-
ta on yhteiskunnan tuella alen-
nettu. Ennenhän puhuttiin muun
muassa voin syöntipalkkiosta.
Mutta hyvä, Suomi!

Jos moottoripolttoaineet kor-
vataan kohta biopolttoaineella,
kuten pääministeri ja monet joh-
tavat poliitikot lupaavat, silloin
Salon Sokeritehdasta muutetaan
jo biodieselin valmistukseen.
Polttoainetta pystytään jo teke-
mään myös puusta, turpeesta ja
ruokohelvestä. Sievin Kangaso-
jalla ajellaan häkäkaasu-Transi-
tilla. Häkäkaasua tulee tuoreesta
hakkeesta, jota Transitissa kuluu
keskimäärin litra kilometrillä.
Transitin lavalla on 200 litran
hakepönttö. Yhdellä tankilla aje-
taan Oulun toiselle puolelle. Tuo-
re hake on parempaa kuin kuiva.
Tämän ihmevehkeen yksi salai-
suus on varsinaisessa polttota-
pahtumassa ja tulipesässä, mis-
sä häkäkaasu syntyy. Sievin mie-
hen patenttia tutkitaan tällä het-
kellä isolla tekniikan asiantunti-
jajoukolla. Häkäkaasu-Transitti
on pyörinyt jo kuusi vuotta. Ki-
lometrejä on häkäkaasulla ajettu
paljon. Sievin Kangasojan häkä-
kaasumies on vielä valtakunnan
kuuluisuus. Sitten tienvarsimet-
sillä on arvoa, kun autoilijat os-
tavat puuta joko pystyyn, pinoon
tai valmiina hakkeena. Huolto-
asemilla pitää olla yhtä isot ka-
sat rankoja kuin Nivalan asemal-
la nykyisin on puuta.

Euroopan johtajat koittivat

kilpaa hymyillä Putinille Lahden
huippukokouksessa. Putiniltahan
saa maakaasua ja öljyä, jos osaa
olla nätisti. Pohjoismaat, Ruotsi
edellä Suomi vähän jäljessä, va-
rustautuu kiireellä siirtyäkseen
polttoaineessa kokonaan omava-
raisuuteen. Metsäyhtiö maksaa
metsänomistajalle sata  euroa
hehtaarin hakkuutähteestä. Joku
laski, että kun Fortum laskuttaa
niistä saadun energian kulutta-
jalta, laskua kertyy myyjältä
energian ostajille 30.000 euron
edestä. Fortumissa osataan bis-
neksen teko.

Harjuripoika on vielä sitä
miettinyt, että ketä sinne  risu-
savottaan lähtee. Syrjäkylien ja
pikkukuntien palvelut kouluja ja
kauppoja myöten on ajettu alas.
Niinkuin Voikkaan sata vuotta
vanha paperitehdas. Väki muut-
taa kaupunkeihin ja asutuskes-
kuksiin. Ei Jyväskylästä kukaan
lähde Kinnulaan sinne Mauri
Pekkarisen kotipitäjään risutuk-
kia keräämään. Jos halukkaita
löytyisi, ei äkkinäisestä ole met-
säkoneen käyttäjäksi. Jos kalliin
koneen risukkoon saisivat, sin-
ne se jäisi. Moni asia taitaa koh-
ta muuttua, vaan mitähän ajaet-
telee Lauri Ihalainen ja kumppa-
nit.

4.11. perjantaina on Harjuri-
pojalla vapaapäivä. On maltettu
sellainen päivä pitää. Hämekos-
ken Pukimolta on ostettu talvi-
takki ja muuta kampetta. Iltaan
mennessä on kotiin tullut kaikki
sisarukset. On kokoonnuttu yh-
teen pitkästä aikaa. Vanhimmat
sisarukset tulevat puolisoineen ja
lapsineen.

5.11. lauantaina on pyhäin-
päivä. Illalla on kotona vanhem-
pien ja Johanna-mummun muis-
toseurat. Talo on täynnä naapu-
reita ja sukulaisia. Seuroissa ovat
puhuneet kirkkoherra Pentti Pyy,
opettaja Johannes Vähäaho, Kes-
kitalon emäntä Kerttu Saalasti
sekä naapuri ja isän hyvä ystävä
Antti Pesonen. On muisteltu 10
vuotta sitten pois nukkuneita
vanhempia ja mummua. Johan-
na-mummu jaksoi asua meidän
poikasten kanssa vielä monta
vuotta isän ja äidin kuoleman jäl-
keen.

Harjuripoika

Perniöläiset tulivat tällä tuotteella Suomen ensimmäisille traktoriperäkärrymarkkinoille. Kuor-
ma-auton alustoja ei kaikille riittänyt peräkärryvärkiksi.
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Tekstarit

Puhelinnumero on:

Tekstarit

Ateriapalvelun
uokalistaR Avoimia

työpaikkoja

044-9181363

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

Peruskoulujen
& Lukion

uokalistaR

Pyhäinpäivän seutu on ruko-
usta tulvillaan. Se on tulvillaan
ikävää ja surua. Se on täynnä ki-
pua ja kaipausta. Päivään liittyy
tunteiden kirjo, joka velloo vihas-
ta rakkauteen, itkusta ihmette-
lyyn. Monet hiljaiset askeleet
kulkevat hautausmaille tai muis-
tolehtoihin. Pieni liekki syttyy
kotona piirongin päälle rakkaan
kuvan viereen. Yksinäiset kädet
puristuvat ristiin, ja muistelu hil-
jentää huokauksen. Mieltä riipai-
seva viimeisen kohtaamisen het-
ki palaa jälleen.

Pyhäinpäivän iltana hautaus-

Hartaus pyhäinpäiväksi

Pyhien seurassa

maa muuttuu eläväksi valomerek-
si. Kynttilät kertovat valollaan,
miten jokainen ihminen vaikuttaa
vielä kuolemansa jälkeen niiden
ihmisten mielissä, jotka elivät lä-
hellä häntä. Sukupolvien ketju ja
vaikutus on katkeamaton. Palava
kynttilä kuvaa ylösnousemuksen
ja jälleennäkemisen toivoa.

Kun maamme kirkoissa viete-
tään pyhäinpäivän messua tai har-
tautta, sytytetään vuoden aikana
kuolleiden muistolle kynttilä tai
tuikku. Jokaisen muistohetkessä
luetun nimen taustalla on ihmis-
elämä – toiveineen, iloineen, aher-

ruksineen, uhrauksineen ja ki-
puineen. Ja elämän moninai-
suuden keskellä elävät myös
heidän muistelijansa. Osa on jo
päässyt perille – osa on vielä
matkalla.

Tunteita on paljon, sanoja
on vähän. Kuoleman majesteet-
tisuus muodostaa valtavan taus-
tan toivonkipinöille ja muisto-
jen rahtusille. Suru on sanaton.
Siksi on rohkaisevaa tarrautua
Psalmien kirjoittajan kokemuk-
seen: ”Minä saan aina olla luo-
nasi, sinä pidät kädestäni kiin-
ni. Sinä johdatat minua tahtosi

mukaan, ja viimein sinä nostat
minut kunniaan. Taivaassa mi-
nulla on sinut, sinä olet ainoa
turvani maan päällä. Vaikka ruu-
miini ja sieluni nääntyy; Jumala
on kallioni, minun osani iankaik-
kisesti” (Ps 73)

Harva läheistään muisteleva
kutsuu tätä pyhäksi. Vielä har-
vempi liittää tämän määreen it-
seensä. Pyhyys ei ole elävän tai
poisnukkuneen erinomaisuutta
korostava ominaisuus eikä se ta-
soita eletyn elämän rosoisuutta
tai kipupisteitä. Pyhyys on Juma-
lan armoa, jota hän osoittaa ih-

mistä kohtaan. Kun Raamatun
sana koskettaa ja ehtoollisen het-
ki hoitaa, olet Pyhän äärellä. Us-
kontunnustuksessa me tunnus-
tamme uskomme pyhäin yhtey-
teen: me elävät olemme vielä
matkalla, perille päässeiden usko
on muuttunut näkemiseksi.

Jumala, Isämme, elämä on
arvoituksellinen matka. Sinä yk-
sin tiedät kaiken, sinä salattu Ju-
mala. Sinä olet kutsunut rakkaa-
ni lepoon. Kaipaan häntä, ja kii-
tän hänen elämästään. Anna kai-
ken kestävän ja hyvän kantaa siu-
nausta ja tuoda viesti elämän ar-

vosta. Hoida mieltäni painavien
kuluttavien muistojen taakka.

Jeesus Kristus, me kiitämme
sinua menneistä sukupolvista,
jotka työllään ja elämällään ovat
luoneet mahdollisuuksia myös
meille. Auta meitä vuorostaan
pitämään huolta toinen toises-
tamme. Kasvata meitä kestävyy-
teen ja rakkauteen. Anna meille
tämän ja tulevan elämän toivo.
Amen.

Pirkko Poisuo

MAANANTAI
Kanakeitto, juusto, ruisleipä.

TIISTAI
Uunimakkara, perunamuusi,
porkkana-pikkelsisalaatti.

KESKIVIIKKO
Cappelijauhelihapasta, tomaatti-
salaatti.

TORSTAI
Stroganoff, perunat, tuoresalaat-
ti.

PERJANTAI
Hernekeitto, juusto, rieska.

Niitähän ne
saunareissun pyykkejä.
Sukkia ja pissahousuja
niillä jäännösvesillä
ja yöllä kuivuvat saunan lauteilla.
Akka kuliailee saunan porstuassa
kirjoittaa värssyn lakkariinsa,
suutuspäissään –.

Kivaranmummu

Lukijan ajatuksia

VV
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KODIN KIRPPUTORIKODIN KIRPPUTORI
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Korkeallahan ne kotkatkin
lentää kanat ei milloinkaan. Lä-
hestyvät eduskuntavaalit maalis-
kuussa ovat tuoneet jo kuohun-
taa, värinää, sähköistä särinää
tähän politiikan peliin. Sitähän se
on joskus kovaakin. Politiikassa
kun on kysymys vallasta. Valta
otetaan sitä ei anneta. Valtaa
käyttää se joka on tullut
valituksi.Töppäilyä ja virheitäkin
tehdään ei tyhmä ole se joka te-
kee virheen vaan se joka ei ota
siitä opiksi.

Nyt puolueet ovat jo nimen-
neet ehdokkaansa listoille äänes-
täjien nähtäväksi. Toiset luopuu
ja heittävät pyyhkeen kehään.
Uusia yrittäjiä on lähtenyt kil-
paan mukaan nimekkäitäkin.
Valta näyttää kiehtovan. Aina
vaalien lhestyessä hallituksella,
puolueilla on tarvetta profilisoi-
tua, ottaa hajurakoja irtiottoja
toisista hallituspuolueista – niin
nytkin. On selvää että puolueet
taistelevat suurimman puoleen
paikasta, vallasta. Kova kilpailu
vaalitaisto siitä nytkin tulee suur-
ten puolueiden kesken. Siinä
pannaan kaikki hillot jakoon, kun
vaalilaitumille puheita, lupauk-
sia, sammakoita suusta ulos tu-
lee. Niinpä edustajien on turha
luvata mitään.Ne on tyhjää, ilmaa
sananhelinää vain. Kaikki kun on
taas köyhän pienituloisten puo-
lestapuhujia. Valituksitulon jäl-
keen kumminkin kaikki lupauk-
set jää toteuttamatta.

Minkälaiset vaaliteemat nou-
see näissä vaaleissa päällimmäi-
seksi. Eläke, ydinvoima, työttö-

myys tai ruuan arvonlisäveron
alentamis vaalit. Natostakin var-
maan puhutaan. Ja mikä tulee sit-
ten olemaan äänestysprosentti.
Miten saadaan kansalaisten luot-
tamus palautettua poliittiseen jär-
jestelmään, päättäjiin, kun äänes-
tys on vähentynyt, hiipunut. Var-
moja aktiiveja äänestäjiä ovat elä-
keläiset ja yläluokka. Kaikkia
nuoria kun ei äänestys kiinosta.
Näin kansanääni ei koko volyy-
milla kuulu ei näissä vaaleissa-
kaan. Nuoret tulisi saada äänes-
tämään. Valtaa käyttää se joka
äänestää. Muutoin ääni ei kuulu,
kun kansallehan se valta on kuu-
lunut jo sata vuotta. Aina vain
kylläkin vaaleissa siihen se lop-
puukin. Päättäjät valituksitulon
jälkeen sen koomin ei kuule kan-
san ääntä, vaan suuretkin päätök-
set ilman kansanäänestystä. Ei ole
sitten ihme, jos luottamus politi-
koihin on hiipunut. K-edustajien
tulisikin korjata tämä virhe ja kah-
tua peiliin.

Hyvinhän tämä Matti Vanha-
sen punamulta hallituksella on
pyyhkinyt. Se on saanut kansa-
laisten luottamuksen. Talouden
kasvu on ollut voimakasta, vaik-
ka luvattua 100 000 uutta työpaik-
kaa ei ole tullutkaan lisää.  Var-
maan tämä punamulta ois kestä-
vää laatua, vaan siitä päättää ää-
nestäjät – sinä päätät.

Varmaan eduskuntavaalien
lähestyessä keskustelu elintarvik-
keiden, ruuan al-veron alentami-
sesta eduskunnassa on saanut
tuulta purjeisiin. Siitä on puhuttu
paljon, mutta poliittista tukea se

ei ole saanut. Epäilijät ovat saa-
noneet, että alennus jää välikä-
sille ja kaupankatteisiin.  Ei
pidä paikkaansa alv:n vaikutus
ruoan hintaan on tutkittu ja to-
distetettu, selvitetty. Valtion ta-
loudellinen tutkimuskeskua
yhdessä VAT Pellervon talou-
dellisen tutkimuslaitos ja Turun
yliopisto ovat selvittäneet.

Niinpä alv pitäisi alentaa ja
saaha voimaan nykyisestä 17 %
:sta kahteentoista jopa kahdek-
saan prosenttiin kuin muissakin
EU jäsenmaissa se on. Suomes-
sa kun tämä vero on kaikista
kallein. Mielestäni pääministe-
rillä olisi nyt mahdollisuus lu-
nastaa puolueensa vaalilupaus.
Keskusta on kyllä valmis alen-
tamiseen. Nyt kun julkinen ta-
louskin on vahvaa ois siihen
varaa. Mutta politiikan vallas-
sa ei yksin saa mitään aikaan
siihen tarvitaan aina muitakin,
jotka tähän samaan yhteiseen

palloon täydellä freksiviitalla il-
maa puhaltaa.Vasta sitten asiat
hoituu ja saa kannatuksen kun
nappia painetaan. Toivoa sopii
että tämä veron alentaminen to-
teutuu ja saa kannatuksen yli
puoluerajojen jää nähtäväksi.
Ellei se tältä hallitukselta toteu-
du niin ainakin tulevan hallituk-
sen se tulisi ottaa valmisteluun
sen alentamiseksi. On selvää että
tämä veron alennus todella koh-
distuisi, parantaisi pienituloisen
väestön ostovoimaa oishan se
kaupan etukin kun kulutus li-
sääntyy kun ihmisillä ois varaa
ostaa enemmän kun se pienen-
tää ostos- ja kauppalaskua.

Tässähän tuli opjektiivi
ennen verpiä että tämmönen tod-
riini.

Martti Junttila
Nivala

Korkealta ja kovaa

Kauneuden eteen pitääkin
kärsiä, mutta pesupaikalla on
epämukava olla. Niska kipeänä
monta päivää!

Kiitokset Tielaitokselle! Lau-
lumaantien silta sai tarkoituksen-
mukaiset kaiteet!... ei mummot
putoo jokeen, eikä eskarilaiset-
kaan.

Ihmettelen kun joku valittaa
hammashoidosta Nivalassa. Itse
olen päässyt hammashoitoon
nopeasti, joskus kyllä joutunut
pyhänajan odottaan kun hammas
on hajonnut perjantaina ja onhan
meillä yksityinen jos kiire tulee
vaikka ei niillekään viikonloppu-
na pääse.

Valitaan uutta ajattelua edus-
kuntaan. Alueen vanhat ajattele-
vat vain omaa etua.

Sinä joka pidät Niittytiellä
ruskeaa sekarotuista koiraa irti,
niin voisitko ruveta pitämään
koirasi kiinni. Ei ole kiva kun
koira käy kuopimassa toisten pi-
hat ja jotkut voivat pelätä koiria.
Eikö lakikin kiellä koirien pitä-
misen irti?

Tiedoksi teille Nivalan teko-
pyhät, että Ylivieskan Alko
muuttaa ensi viikolla euro-spa-
rista uuden Sokkarin tiloihin, että
ette turhaan aja ohi. Nivalan Yrit-
täjien pitäs puuttua asiaan, kun

nivalan silmäätekevät ja muutkin
käyvät Haapajärven ja Ykan al-
koissa ja sitte muissakin kaupois-
sa. Raamatussa silmänpalvonta
on syntiä, Nivalassa ansio.

Kiitos Taunolle ja Jounille
kun ootta seisoneet selkä suora-
na tässä ooppera-asiassa ettekä
oo turhaa kuvia kumarrellu.

Paikallislehden on uskalletta-
va tuoda julki myös kielteiset
asiat, olipa kysymyksessä kau-
pungin johto, ooppera tai turha
verorahoilla tehty ulkomaanmat-
ka.

Kissa ei aina kehrää! Totuus
ei pala tulessakaan ja ruskeakie-
lisyys on rumaa!

Olemme herran kukkarossa.
Suuri ja mahtava Keskustaliitto
ei tarvitse muita, kaikki se päät-
tää, kaikki valvoo, kaiken se te-
kee, eikä kiitosta heru muille.

Taas meni kymmeniä tuhan-
sia hukkaan. Ollaan niin omahy-
väisiä eikä uskota rivikuntalaisia.
Ois säästyneet nekin rahat johon-
kin muuhun tyhmyyteen. Metsä-
sopraano.

En voinu olla puuttumatta
näihin talo keskusteluihin. Itelle
tuli iso, hyvä valmistalopaketti.
Ja halavemmaksi tuli ku nyt
myytävänä olevat uudehkot talot.
Se joka väittää että talopaketit
tulee kalliimmaksi ku uuden os-
taminen ni taitaa ite olla myy-
mässä ja häjissään tollasta väit-
tää. Nim. Pääsinpähän kylän
näyteikkunataloista kauas pois!

Siellä Huvilantiellä on muil-
takin hävinnyt kissoja eivätkä he
ole siitä naapureita syyttäneet.

SUNNUNTAI
Stroganoff, perunat, perunasa-
laatti, luumukiisseli.

MAANANTAI
Jauhelihakastike, perunat,
porkkanaraaste, mustikkakiis-
seli.

TIISTAI
Uunikala, muusi, punajuuri-
raejuustosalaatti, vadelmakiis-
seli.

KESKIVIIKKO
Broilerkeitto, juusto, marjapuu-
ro.

TORSTAI
Lihapullat, perunat, kastike, kaa-
li-persikka-tomaattisalaatti, ap-
pelsiinikiisseli.

PERJANTAI
Sianliha-purjoperunaviipalelaa-
tikko, punajuuri, huituvelli.

LAUANTAI
Kirjolohikeitto, juusto, mansik-
kakiisseli.

SUNNUNTAI
Palapaisti, perunat, italiansalaat-
ti, puolukkavaahto.

Vapaaseurakunta
Nivala, Toritie 16
Linja-autoasema

http://www.haapavesi.svk.fi
vapaaseurakunta.nivala@kotinet.com

Keskiviikkoisin klo 18.00
Kerho 1-6 -luokkalaisille.

Torstaisin  klo 18.00
Raamattu- ja rukousilta
Perjantaisin klo 19.00
Kahvila KULMAKIVI/
nuorten ilta. Tervetuloa!

Su. 5.11. klo 14.00 Elämän
lähteellä * Riku Rantanen.

NIVALA

Työnjohtaja, myyjiä, osa-ai-
kainen myyjä, remontti-/kirves-
mies, metallityöntekijöitä, sii-
vooja.

YLIVIESKA
Katsastusmies, luokanopetta-

jia, yrittäjä, automyyjä, myynti-
päällikkö, kello- ja kultamyyjä,
maatalouskonemyyjä, laatoittaja,
CNC-sorvaaja, levytyökeskuk-
sen käyttäjä, särmääjä, hitsaaja,
pizzeriatyöntekijä, grillimyyjä,
siivooja, parturi-kampaaja.

Lähde: Työvoimaministeriö

Hengellisiä
tilaisuuksia



5

Nivalan kylien Leader+ -ke-
hittämishanke Veräjä käynnistyi
virallisesti lokakuun alussa.

Hanke päättyy 31.12.2007 ja
sen kokonaisbudjetti on 56000
euroa toteutuessaan suunnitellus-
sa laajuudessa.

Hanketta hallinnoi Nivalan

Veräjä -hanke käynnistyi
kaupunki. Hankkeen vastuuhen-
kilöinä toimivat maaseutujohta-
ja Hannu Tölli ja hankevetäjä
Nina Mäenpää.

Hanke on saanut alkunsa ak-
tiivisten kyläläisten aloitteesta.
Aloitteiden pohjalta järjestettiin
kyläiltoja, joissa kerättiin kehit-

tämiskohteita hankehakemuk-
seen.

Hankkeen kohderyhmänä
ovat Nivalan kylien ihmiset ja
yritykset. Hankkeessa toteutetta-
vat viihtyvyyttä parantavat in-
vestoinnit jäävät kyläläisten
käyttöön. Hankkeessa toteute-

taan suurempia investointi kohtei-
ta neljällä kylällä. Haapalaan teh-
dään jääkiekkokaukalo, Karvos-
kylällä kunnostetaan Karvosho-
vin ranta-aluetta, Maliskylälle
tehdään luontopolku/ luontolii-
kunta-alue ja Padingissa kunnos-
tetaan riippusilta. Lisäksi järjes-

tetään tarpeiden mukaan erilai-
sia toimintoja, kuten koulutus-
ta, kyläiltoja, nettisivukursseja
jne.

Hankkeen tavoitteisiin kuu-
luu edellä mainittujen lisäksi
saada kaikille kylille oma aktii-
vinen toimintaryhmä. Tavoittee-

na olisi myös löytää uusia jous-
tavia yhteistyömuotoja kylien ja
kaupungin hallinnon välille.

Hankkeen aikana selvitetään
myös kyläavustajien tarve ja
edellytykset työllistymiseen esi-
merkiksi kahden lähikylän yhtei-
senä avustajana.

Moskovan olympiakisojen
kaksinkertainen mitalisti Kaarlo
Maaninka kertoo sunnuntaina
5.11. kuulumisiaan Nivalassa.
Hän on mukana helluntaiseura-
kunnan järjestämässä tilaisuudes-
sa, jonka vetäjänä toimii Kemin
Jokkena tunnettu evankelista Jou-
ko Heikkinen. Entinen huippu-
urheilija Ari Uotila sekä kolmi-
henkinen lauluryhmä Ruotsista
ovat myös mukana tapahtumas-
sa.

Varttuneempi väki muistanee
vielä hyvin Kaarlo Maaningan
hopean 10.000 metrillä sekä
pronssin 5000 metrillä. Nuorem-
malle polvelle mies on ehkä vie-
raampi, sillä Maaninka on ollut
poissa julkisuudesta jo reilut 20
vuotta.

Kaarlo Maaninka muistelee
käyneensä Nivalassa ainakin ker-
ran SM-viesteissä. Kaarlo otesi
Joken ottaneen häneen yhteyttä ja
pyytäneen mukaan iltatilaisuu-
teen. Siellä saamme kuulla, mitä
juoksijan elämässä huippu-urhei-
lun jälkeen on tapahtunut ja mitä
hänelle tänään kuuluu.

Olympiamitalisti kertoo
kuulumisiaan Nivalassa

Mitä juoksukenttien jälkeen on
elämänkentillä Posion pojalle
tapahtunut, siitä kuullaan var-
maan sunnuntai-iltana.

Ennakkoäänestys
käynnistyi vilkkaasti
Viime maanantaina käynnis-

tyi Seurakuntavaalien ennkkoää-
nestys. Se lähtikin käyntiin vilk-
kaasti, sillä jo keskiviikkona il-
tapäivään mennessä ennakkoon
äänestäneitä oli 311.  Ennakko-
äänestys jatkui vielä torstaina ilta
kahdeksaan  ja perjantaina kuu-

teen, joten todennäköisesti edel-
listen vaalien 469 ennakkoää-
nestäneen määrä ylittyy.

Varvinainen äänestys  päät-
tyy ensi maanantaina . Viimeis-
tään kello 18 kirkossa olevat voi-
vat vielä äänestää, minkä jälkeen
alkaa ääntenlaskenta.

Edellisissä vaaleissa äänestä-
neitä oli 2051 ja äänestyspro-
sentti 26,9.

Nyt äänioikeutettuja on
7564, ehdokaslistoja on kolme ja
paikkoja tarjolla entisen verran
eli 27.

Seurakuntavaalien varsinainen äänestysaika päättyy maanantai-iltana. Kuvassa ennakkoäänes-
tämässä  Eero Aitto-oja ja vaalitoimitsijana vaalilautakunnan sihteeri Irja Visuri.

Pyöräkone- ja trukki-
palvelut

Puuenergian toimitukset
lämpölaitoksiin.

Ostamme energiapuuta
pystyyn

ja tienvarteen
toimitettuna.

Puh. Antti 0400 293016
Jari 0400 154409

Metsä-
suunnittelu
J. Hollanti

Jouko Hollanti
040-869 7124
Antti Käpylä
040-573 0350
Jaana Ruotsalainen
040-578 6730

www.metsasuunnittelu-hollanti.fi
metsasuunnittelu.j.hollanti@kotinet.com

FC-92 päätti
jalkapallokauden

Nuorisoseuralla vietet-
tiin torstai-iltana perintei-
sesti jalkapallokauden pää-
töstilaisuutta. Tilaisuus al-
koi kuuden maissa tarjoi-
lulla. Iltaan sisältyi  tietys-

ti myös palkitsemisia ja
muistamisia.

Lisää kuvasatoa tilaisuu-
desta ensi viikon lehdessä.

A. TIIKKANEN Oy



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

Traktorihuollot ja korjaukset

ESKOLAN KORJAAMO

441 545
CASE IH huolto

TULE REHUTEHTAAN
SUORA-ASIAKKAAKSI

Toimimme ilman välikäsiä -
säästösi selvää rahaa
REHUSEOKSET KAIKILLE
KOTIELÄIMILLE

MYYNTI: alue-edustaja
Jarmo Uusitalo jarmo.uusitalo@feedex.fi
Puh. 08-771 337, GSM 040-724 1890

VESIVAHINKOJEN
KUIVAUS

(kuivurivuokraus)

M. Vilppola
Puh. 040 726 0487

Suoritetaan
PYÖRÖPAALAUSTA JA
KALKIN LEVITYSTÄ +

muuta traktoriurakointia

Juhani Mehtälä
P. 440 231, 0500 121 179

HAAPAPUU OY
Puh. (08) 7694 111
Hankintaesimies
Jouni Ahlholm
040 540 9417

Insinööritoimisto
Kone-Konsut Oy

Haapaperäntie 209,
85500 NIVALA

Puh. (08) 441 420
GSM 040 718 4524

Rakennus- ja
Remonttipalvelu

T:mi Olavi Palola
Puh. 0400-384 689

SALAOJITUKSEN
KOKONAISPALVELU

Jarmo Piiroinen
Järvikyläntie 1703

Karvoskylä
08-447 087

040-505 3708

Savipaja Sisko Kangas
Monipuolinen käsityömyymälä

Sisko Kangas, www.savipaja.fi
Kajaanintie 1308, 85640 Maliskylä

ma-pe 9-17
la      10-13
muina aikoina
sopimuksen mukaan

Lajittelupalvelu
Viljan lajittelua suoraan

laarista ja lautaskarhitusta

KAIVINKONETYÖT
6 t. pyörä-

alustaisella koneella.

Puh. 046-840 5957

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

  Laatuluhdissa, Kuutamon vieressä.

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.

Myydään

1. Venetsiasta.
2. Nautarotuja.
3. Neljässä celsiusasteessa.
4. Kaloja.
5. Uranus.

Vastaukset
kysymyksiin

VOLVO 240 bensa -85, kat-
sastettu kesällä -06, veto-
koukku. Hinta 450 euroa.
Puh: 0400 285215.

Saratie 6 E 15 RT-KAKSIO
2h+k+ph+s 64,5m2. Lähel-
lä keskustaa. Kaukolämpö

ja kaapeli-TV. HP 64.500 eu-
roa. Tiedustelut 044 0319659
ja 050 3267352.

KUNTOILUPENKKI käsi-ja
jalkapunerrus, krom.tanko,
painoja n. 60kg, kahdet kä-
sipainot, h. 140 euroa. Nis-
hiki NUORISOMAASTO-
PYÖRÄ, 18- vaihteinen h. 55
euroa. Puh: 040 7271661.

Pieni AKVAARIO. 30 l MAI-
TOPÖNTTÖ. HP: 50 euroa .
Puh: 443321.

Uutta vastaavat NASTA-
RENKAAT Nissan Micran -
89 12" vanteilla. Puh: 044
2628521.

Traktorin PERÄLEVY   lev.
225 ympäri pyörivä levy.
HInta 420 euroa. Puh: 050

3660295.

MÄNTYSÄNKY 80X190. VA-
RAVUODE kok.tait. pyörillä.
Poljettava Singer OMPELU-
KONE. Miesten POLKUPYÖ-
RÄ 26" Racazzi 6-vaiht. Puh.
050-3267352.

KOIRANKOPPI ja VERKKO-
HÄKKI edullisesti. Puh. 0400
863313.

Keittiön PÖYTÄ + PENKIT le-
veys 80 cm. Pituus 2 m. Puh.
044-0213313.

OMAKOTITALO Nivalan
alueelta. Tarjoa kaikki alle
130.000 euron talot. Puh:
040-5210897.

SUKSIBOKSI siisti , leveä.
040 7428901.

Henkilökohtaista

Hei NAINEN 65-70 v. kirjoita
leskimiehelle tositarkoituk-
sella. Vastaa tlk. nim. Ikävä
yksin.

Ostetaan

SkiDoo Max1  700 m3
MOOTTORIKELKKA. Vm.-98
erittäin siisti p. 040-729 8753.

NISSAN SUNNY 1.3 -87, kah-
det renkaat. Kats., veto-
koukku. Puh. 050-5982465.
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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.

Niva-Kaijan koulun vanhempainyhdistys kokoontuu ti 7.11.2006
klo 18:30  koululla.

Tulukaa rohkeasti mukaan. Tervetuloa!

Käsityökeskus
järjestää Paperinarusta kehysryijy ja valoryijy -kurssin
Nivalan kaupungintalon alakerrassa perjantaina

24.11. ja 01.12. alkaen klo 18.00. Ilmoittautumiset ja
tiedustelut 17.11. mennessä Haapajärven

käsityökeskus puh. 763 182.

Sunnuntaina on kirkossa
kolehti Petroskoin kirkon ra-
kennusrahastolle. Suurin osa
seurakuntalaisista ei hyväksy
kirkkojen rakentamista Venä-
jälle. Sinnehän jäi Suomelta
monet kirkot ja koulut ym. ra-
kennuksia. Miten kävi, tikkua
ristiin ei pantu.

Niin ne sai rapistua, ei edes
omia asuntoja korjata. Voihan
lähtetystyötä viedä pienimuo-
toisemminkin, eikä tarvi olla

niin julkisuuden kipeä. Niinkuin
se kirkkoveneenkin vienti oli ai-
van naurettavaa, mummutko
siellä huivi tuulessa lepattaen
soutaa? Sinne vienti on loputon-
ta sarkaa.

Olisihan meilläkin rakenta-
mista, kuten Karvoskylän kappe-
li, eikä tarvitse tullia maksaa eikä
muuta ylimääräistä. Saisi olla
kotona yötkin. Lehtiinkin voisi
kuvata vaikka joka päivä. Ei ra-
hoja ja rakentamista Venäjälle.

Ei seurakunnan rahoja Venäjälle
Kylillä olevat kappelit on pidet-
tävä kunnossa, niillä on suuri
merkitys kyläläisille. Pyhäin-
päivän hartauksia ei ole kappe-
leilla, nekin tilaisuudet meni
“pulan” paikkaamiseen. Pide-
tään huolta omasta seurakun-
nasta.

Seurakuntalainen

Lukijan ajatuksia

VV

KODIN KIRPPUTORIKODIN KIRPPUTORIKODIN KIRPPUTORI

KODIN KIRPPUTORIKODIN KIRPPUTORI

55c

  Politiikalla hoidetaan yh-
teisiä asioita, mutta puoluepoli-
tiikka kunnallispolitiikassa on
usein varsin vahingollista. Tä-
hän tulokseen olen tullut seura-
tessani kaupungissamme harjoi-
tettua politiikka ja sen tuloksia.
Kuntatasolla puoluepolitiikalla
ei tulisi olla juurikaan sijaa vaan
puolueiden sijasta tulisi olla vain
kuntapuolue, joka valjastaisi
kunnissa olevat parhaat voimat
palvelemaan kuntien etua ja ase-
maa, ei puolueiden.

 Eo. Tarkoitan sitä, että kun-
nissa tehtäviä merkittäviä pää-
töksiä viranhaltijoiden ohella
valmistelemaan asetetaan usein
erilaisia työryhmiä ja toimikun-
tia. Näihin työryhmiin ja toimi-
kuntiin pitäisi aina asettaa ne
parhaat voimat ja asiantuntijat
jotka kunnista löytyy ja jotka
ovat käytettävissä. Näin ei vali-
tettavasti nyt ole, vaan asioita
valmistelemaan asetetaan henki-

Nivala
toimii 85 euroa vuosi 2007.

Loppuvuosi ilmaiseksi.

Niva-Kaijan koulun vanhempainyhdistys

Puoluepolitiikka jyllää kuntapolitiikassa
löt pelkästään puoluepoliittisin
perustein ohittaen tiedossa olevat
tunnetut osaajatahot ja henkilöt.

  Toimikuntiin ja työryhmiin
tulisi siis nimetä osaajia ja asian-
tuntijoita ja siten, että ne edustai-
sivat monipuolista osaajien jouk-
koa eikä pelkästään puoluepoliit-
tisesti asioita tarkastelevia tahoja.
Esimerkkinä em. mainitsen ooppe-
rakeskushankkeen jatkamisasiaa
valmistelleen toimikunnan. Toimi-
kunnan luottamushenkilöt oli va-
littu pelkästään puoluepoliittisin
perustein ja sen ulkopuoliset tahot
pelkästään taiteellisin perustein.
Ko. toimikunnasta näyttää koko-
naan puuttuneen talousasiantunte-
mus tai jos sitä oli, sitä ei käytetty
ja annettu asialle painoarvoa pää-
tellen mm. siitä, että toimikunnas-
ta esitettiin valtuustolle puutteel-
lisia ja harhaanjohtavia tietoja oop-
perakeskushankkeen taloustilan-
teesta ja sen kehitysnäkymistä.

 Sama tilanne näyttää olevan

ns. kouluverkkohankkeen työryh-
män koostumuksessa. Siinäkin ni-
menomaan talousasiantuntemus
on jäänyt huomioimatta työryh-
mää koottaessa. Valinnat näyttä-
vät olleen puhtaasti puoluepoliit-
tisia. Mainitusta johtuen kaavail-
tujen koululakkautusten koko-
naistaloudelliset vaikutukset ovat
jääneet selvittämättä ja vaihtoeh-
dot punnitsematta.

  Edellä mainitulla tavalla to-
teutettu puoluepolitiikka, sen ase-
ma ja korostuminen kunnallispo-
litiikassa näyttää johtanen monis-
sa kunnissa päätöksiin, joilla kun-
tatalous on saatettu vaikeuksiin,
jopa kriisiin.

Liekö se meilläkin kuntaa ko-
ettelevan kuntatalouden kriisin
yksi merkittävistä syistä.

Fundsija

Lokakuun
säätila Nivalassa

Sen lisäksi että Karsikkaan
kylän asukkaiden selkeä enem-
mistö ei ole halukas osallistu-
maan Nivala - Kärsämäki kun-
taliitokset selvitystyöhön, on
kosijoille tullut muitakin mutkia
matkaan. Tämä kävi selkeästi
ilmi kosijakuntien valtuustoille
Kärsämäellä 30.10. 2006 pide-
tyssä infotilaisuudessa.

Konsultin laskelmat kun asi-
assa osoittivat, että em. kuntien
yhdistymisellä tai ao. kuntien pe-
rustamasta uudesta kunnastakaan
ei ole saavutettavissa sellaisia ta-
loudellisia synergiaetuja, tuloja
tai säästöjä rankimmankaan oh-
jelman tuloksena, jotka auttaisi-
vat kunnat kuiville siten, että val-
tion taholta ei puututtaisi kunti-
en tilanteeseen. Konsultin näke-
mys asiassa oli niin vahva, että

Nivala-Kärsämäki kunta-
liitos kaatumassa

enää ensisijainen vaihtoehto ei
näyttäisi olevankaan kuntaliitos,
ainakaan lähitulevaisuudessa,
vaan ns. isäntäkuntamalliin perus-
tuva yhteistyö Nivala - Kärsämä-
ki akselilla.

Yksityiskohtaisia laskelmia
synergiaeduista ja kulujen karsin-
nasta valtuustojen jäsenille ei esi-
tetty, vaikka niitä monet asiasta
käydyn keskustelun kuluessa kai-
pasivat. Sanottiin niiden olevan
keskeneräisiä.Monien paikalla ol-
leiden valtuutettujen näkemys Ni-
vala – Kärsämäki akselilla tehtä-
vään yhteistyöhön oli myönteinen,
mutta samalla toivottiin yhteistyö-
kentän laajentamista muihinkin
suuntiin ja kuntiin, seutukunnal-
lisesti ja laajemminkin. Nähtiin
myös, että tässä vaiheessa toimek-
sianto Nivala – Kärsämäki kunta-

liitoksesta tai uuden kunnan pe-
rustamisesta em. kuntien kesken
voitaisiin katsoa päättyneeksi. Jot-
kut väläyttelivät selvityksiä edel-
lytyksistä jopa useamman kunnan,
tai koko seutukunnan laajuisen
kuntaliitoksen aikaansaamisesta.

Vaikka annetun infon pohjal-
ta ei luonnollisestikaan tehty mi-
tään virallisia päätöksi, niin ylei-
senä, melko lailla yhteisenä käsi-
tyksenä oli, että nyt on katsottava
miten onnistuu vireille pantu so-
siaali- ja terveystoimen koko seu-
tukuntaa käsittävän yhteistoimin-
ta-alueen muodostaminen ja tä-
män jälkeen tarkastellaan kunta-
liitos- ym. yhteistoimintakysy-
myksiä uudelleen.

Heikki Häyrynen

••••••RUSETTI•C•
••••••O•Ä•E••RAE
••••••SYKERÖ••R•
••••••V•K•Ä•OMIA
LAUTA•ORI•VIHREÄ
I•N•K••Y•EY•J•S•
SUIHKE•KÄLY•A•••
K•V•U••I•ISLANTI
OTOS•HÄÄT•••M•I•
••R••O••OSA•OKSA
ARMO•RIVI•N••UL•
A•U•EMO•SEKÄ•JAE
L••••I••I•K••EU•
LIPAS•PINTA•AISA
O•A•••ÄN••••RL•P
TELI•JÄHMEÄ•JUJU
••K•••MO•T•TA••L
Y•I•LEA•NERO•A•I
LATU••J••V•KOVIS
I•A•ALAS•Ä•I•U•Ä

Ratkaisu ja voittaja
Viime kertaisen Palkinto-Krypton ratkaisu. Ratkaisu lähti

liikkeelle sanasta rusetti. Suuren osanottajamäärän joukosta
voittajaksi nousi Juhani Linnan ratkaisukuponki. Hän saa
palkinnoksi 20 euron lahjakortin, jonka voi käyttää nivala-
laisissa liikeyrityksissä.

Voittokupongin nosti tällä kertaa Katja Kokkoniemi.

AutoLasi Palvelua

PILKINGTON
AUTOLASIT

Alkuperäislaatua * Ammattitaidolla * Asennettuna

Tuulilasimyynti
ja asennuspalvelu
Tmi R. Ainasoja

Puh. 046 811 2244

Jos et ole käyttänyt vielä tämän vuo-
den kotitalousvähennystä kokonaan, voit
hyödyntää lopun vähennyksestä esimer-
kiksi joulusiivoukseen.

Kotitalousvähennyksen saa tavan-
omaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyös-
tä sekä asunnon ja vapaa-ajan asunnon
kunnossapito- ja perusparannustyöstä. Työ
tulee tehdä vähennystä vaativan henkilön
käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan
asunnossa. Vähennyksen saa myös, jos työ
on tehty verovelvollisen, hänen puolison-
sa tai edesmenneen puolisonsa vanhem-
pien, ottovanhempien, kasvattivanhempi-
en tai näiden suoraan ylenevässä polves-
sa olevien sukulaisten tai edellä mainittu-
jen henkilöiden puolisoiden käyttämässä
asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa. Vä-
hennyksen saa siten esimerkiksi joulusii-
vouksen teettämisestä omaan tai isovan-
hempien kotiin.

Verovinkki: Kotitalousvähennys joulusiivouksesta
Jos olet maksanut palkkaa kotitalou-

dessasi työskentelevälle siivoojalle, saat
kotitalousvähennyksenä vähentää maksa-
masi palkan sivukulut eli työnantajan so-
siaaliturvamaksun, pakollisen työeläke-
maksun, työttömyysvakuutusmaksun sekä
tapaturmavakuutus- ja ryhmähenkivakuu-
tusmaksut. Lisäksi itse palkasta voi vähen-
tää 30 prosenttia.

Mikäli olet teettänyt joulusiivouksen
ennakkoperintärekisteriin merkityllä yri-
tyksellä tai yrittäjällä, voit vähentää tälle
maksetusta työkorvauksesta 60 prosenttia.
Vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta
hinnasta. Muistathan tarkastaa, että yritys
tai yrittäjä on merkitty ennakkoperintäre-
kisteriin.

Vuodesta 2006 alkaen vähennyksen
enimmäismäärä on kotitalous-, hoiva- ja
hoitotyöstä 2 300 euroa verovelvollista

kohden. Tavanomaista kotitaloustyötä on
muun muassa siivous. Asunnon ja vapaa-
ajan asunnon kunnossapito- ja perusparan-
nustöistä vähennyksen enimmäismäärä on
edelleen 1 150 euroa. Jos samalla verovel-
vollisella on kustannuksia sekä hoiva- ja
hoitotyöstä että asunnon kunnossapito- ja
perusparannustöistä, vähennyksen enim-
mäismäärä on 2 300 euroa. Tähän 2 300
euroon saa sisältyä asunnon remonteista
myönnettävä vähennystä enintään 1 150
euroa. Puolisoista vähennyksen voi saada
kumpikin. Vähennyksen omavastuu on
100 euroa.

Vähennys on vuosikohtainen ja myön-
netään palkan, palkan sivukulujen tai työ-
korvauksen maksuvuonna. Jos siis lasku
joulusiivouksesta maksetaan vielä tämän
vuoden puolella, myönnetään kotitalous-
vähennys vuoden 2006 verotuksessa.
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