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Rauno Vihtari
p. 040 960 4811, 445 271
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• 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)

Siirymme talviaikaan
Ma-pe.  9-20
La.  10-15
Su.  suljettu

Piilolinssit, jotka antavat silmiesi HENGITTÄÄ,
 pitävät silmäsi terveinä ja antavat enemmän vapautta

O2Optix -piilolinssit antavat silmillesi tarvittavan määrän
happea. Voit käyttää piilolinssejä pitkiäkin päiviä ilman

minkäänlaisia oireita. Linssit ovat itseasiassa niin hyvät, että
voit jopa joskus nukkua ne silmissäsi.

Puh. (08) 442 444

Avoinna:
Ark. 9.00 - 17.00
La. 9.00 - 13.00

 Kotipizzassa

  Jenna tarjoilee
  lounasaikaan
  pizzan ostajalle

Kahvit!
  20.12.2006 saakka

Tervetuloa!

EU-yhdistetty 4,8-7,9 l/100 km, CO2-päästöt 128-190 g/km. Takuu 3v/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta. 

*Tarjoukset koskevat uusia tilaus/kauppasopimuksia. Kierrätysmaksu 1,85 e/rengas.

Mallisto alkaen 20.220 e Ylivieskassa

NAVIGAATTORI KAUPANPÄÄLLE!

1.470

Suomen ykkösmallisto näyttelyssä tänä viikonloppuna!
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Sunnuntai

Ajatus

Sunnuntai 19.11.2006

Ajassa

Sunnuntai: Liisa, Elisa, Eliisa,
Liisi, Elisabet, Elise
Maanantai: Jari, Jalmari
Tiistai:Hilma
Keskiviikko: Silja, Selja
Torstai: Ismo
Perjantai: Lempi, Lemmikki,
Sivi
Lauantai: Katri, Kaisa, Katja,
Kaija, Kati, Riina, Katariina,
Katriina, Kaisu

1. Mitä kolmea metallia on uus-
hopeassa?
2. Mikä on Afrikan suurin kunin-
gaskunta?
3. Kuinka monen avioliittovuoden
kunniaksi vietetään rubiinihäitä?
4.Millä toisella nimellä metsäka-
na tunnetaan?
5. Mitä päivää vietetään 14 hel-
mikuuta?

Vastaukset takasivulla

Kyky ajatella tänään erilailla kuin
eilen erottaa viisaan itsepäisestä

John Steinbeck

Herra, sinä olet meidän turvamme
polvesta polveen.

Jo ennen kuin vuoret syntyi-
vät, ennen kuin maa ja maanpiiri
saivat alkunsa, sinä olit.

Jumala, ajasta aikaan sinä olet.
Sinä annat ihmisten tulla maaksi
jälleen ja sanot:
“Palatkaa tomuun, Aadamin lap-
set.”

Tuhat vuotta on sinulle kuin
yksi päivä, kuin eilinen päivä,
mailleen mennyt, kuin öinen
vartiohetki.
Me katoamme kuin uni aamun
tullen, kuin ruoho, joka hetken
kukoistaa, joka vielä aamulla
viheriöi mutta illaksi kuivuu ja
kuihtuu pois.
   Opeta meille, miten lyhyt on ai-
kamme,
että saisimme viisaan sydämen.

Herra, käänny jo puoleemme.
Kuinka kauan vielä viivyt?
Armahda meitä, palvelijoitasi!

Ravitse meitä armollasi joka
aamu,
niin voimme iloita elämämme
päivistä.

Niin kuin annoit murheen,
anna meille ilo

yhtä monena vuotena kuin
vaivamme kesti.
Ps. 90: 1-6, 12-15

Perjantaina järjestettiin kol-
mannen kerran Taitaja9-paikal-

Taitajat kisasivat Nivalassa
liskilpailu Nivalan ammattiopis-
tolla.  Tapahtuman tavoitteena on
tutustuttaa nuoria eri ammattei-
hin mukavalla tavalla sekä kou-
lun tarjoamiin opiskelumahdolli-
suuksiin.

Kilpailuun osallistujat ovat
peruskoulun yhdeksäsluokkalai-
sia.  Joukkueeseen kuului kusta-
kin osallistujakoulusta kolme sa-
man luokan oppilasta. Tänä
vuonna joukkueita oli viime vuo-
tista enemmän, yhteensä 12. Ni-
valasta kilpailuun osallistui viisi
joukkuetta, Ylivieskasta kolme,
Sievistä kaksi sekä Alavieskasta
ja Kärsämäeltä yksi.

Joukkueet olivat sekakokoon-
panoja eli siihen kuului tyttöjä ja
poikia. Nuorilta tarvittiin siis yh-
teistyötä ja luovuutta.

Tavoitteena on tutustuttaa
nuoria eri aloihin, kisalla saa
paremmin alat tutuksi ja niille
nähtävyyttä.

-Ennen oli vain teollisuu-
den aloja kilpailussa mukana,
mutta nyt laajennettiin kilpai-
luun kaikki alat mitä koulussa
on, opinto-ohjaaja Reijo Saari
kertasi

KIlpailun voittajaksi selvi-
ytyi joukkue “En kerro” Ala-
vieskasta. Siihen kuuluivat
Veijo Kauppila, Jutta Väärä-
koski ja Eemi Pohjola.

Toiseksi sijoittui Jokiranta1
Ylivieskasta (Juha Tienhaara,
Antti Välikangas, Hanna Lat-
vakoski) ja kolmanneksi Roo-
san-team NIvalasta (Roosa-
Maria Halmetoja, Miika Palo-

la, Mikko Kivioja).
Kaksi parasta joukkuetta pää-

see aluekilpailuun Haukiputaalle
marraskuun lopulla, jossa taas kil-
paillaan Oulun ja  Lapin läänin
jatkopaikasta Suomenmestaruus
Taitaja9-kilpailuun, joka pidetään
Joensuussa helmikuun alkupuo-
lella.

Kakki joukkueet kävi läpi
kahdeksan tehtävää, jotka oli lai-
tettu eri alojen pisteisiin.

Catering tehtävässä piti kan-
taa tarjotinta, jossa oli täytettyjä
vesikuppeja yhdellä kädellä tun-
nelmallisesti katetun pöydän ym-
päri. Kosmetologiosaston tehtä-
vässä lakattiin yhden osallistujan
kynnet. Hauskaa siinä oli, että jo-
kaisesta lakkaamattomasta kyn-
nestä ja kynnen yli menevästä la-

kasta sai sakkosekunteja.
Autoalan tehtävässä piti ki-

ristää rengas oikeassa järjestyk-
sessä paikalleen. Sähköpuolen
tehtävässä piti saada lamppu pa-
lamaan erilailaisia kaapeleita
kytkemällä.  Suurin aikaero
joukkueiden välillä syntyi haas-
tavassa rakennuspuolen tehtä-
vässä. Siinä täytyi koota seitse-
mästä palasta iso palapeli.  LVI-
osaston tehtävässä asennettiin
patteri piirustusten mukaan ja
metallipuolella oli nostotehtävä.

Kisan kolmen parhaan jouk-
kueen jäsenet palkittiin elektro-
niikalla. Kaikki muutkin osallis-
tujat saivat palkinnon. Lopuksi
jaettiin vielä kunniakirjat jouk-
kueille.

Sinikka Ohtamaan taidon-
näyte tarjottimen kuljetta-
misessa.

Tanja Harjula ja Veli-Matti
Raappana lakkaavat kosme-
tologiosastolla Pauli Poikki-
mäen kynnet.

Team Suzuki Kärsämäeltä suorittamassa rakennusosaston
palapelitehtävää.

Toiseksi kilpailussa sijoittunut Jokiranta 1 Ylivieskasta ja kol-
manneksi tullut Nivalan Roosan team palkintojenjaossa.

Laura Laulumaa hakemassa
kunniakirjaa.

Ensi viikko on Mielenterve-
yden teemaviikko. Tänä sunnun-
taina kello 18.00 on Nivalan
Uudella hautausmaalla kynttilä-
tapahtuma ja hartaushetki.

Nivalan Lyhty ry:n Toimin-
takeskuksessa Pappilantie 1:ssä
on tiistaina kello 10-15 kaikille
avoimet ovet, kahvitarjoilu ja
myyjäiset.

Nyt vietettävän mielenterve-
ysviikon teema on Yksin kaiken
keskellä. Yksinäisyyteen liittyy
usein hylätyksi tulemisen, syr-
jäytymisen, avuttomuuden ja tur-
vattomuuden tunnetta. Suuri yk-
sinäisyys on riskitekijä.

Yksinäisyys on meidän aika-

namme ajankohtainen teema.
Vaikka ihmiset asuvat lähempä-
nä toisiaan kuin aikaisemmin,
yhteydenpito sukulaisiin, ystä-
viin ja naapureihin on usein vä-
häisempää. Teemavuodella halu-
taan kiinnittää asiaan erityistä
huomiota, nostaa se yleiseen kes-
kusteluun ja etsiä keinoja tilan-
teen korjaamiseksi.

Leimautuminen
vaikeuttaa elämää

Leimautuminen tavalla tai
toisella luo yksinäisyyttä. Ihmi-
nen voi leimautua myös jonkin

vamman tai sairauden takia.
Mielenterveysongelmaisen,
“hullun” leima on raskas kan-
taa, asenteet mielenterveys-
kuntoutujaa kohtaan ovat yhä
kielteisiä.

Lokakuussa julkaistun
mielenterveysbarometrin mu-
kaan monet eivät halua mielen-
terveyskuntoutujaa naapurik-
seen. Vain rikolliset, alkoholis-
tit ja huumeiden käyttäjät ovat
vähemmän toivottuja naapu-
rustoon. Korkeasti koulutetut
henkilöt olivat barometrin tu-
losten mukaan muita suvaitse-
mattomampia.

Masennukseen ja muihin

mielenterveyden ongelmiin liittyy
joskus halu vetäytyä ja eristäytyä.
Kovin suuri mielen herkkyys ko-
rostaa yksinäisyyden tunnetta.
Joku kokee myös, että häneltä
edellytetään jonkinlaisen epätai-
don roolin esittämistä, jotta hän
voisi sopeutua paremmin muiden
joukkoon. Vaikka ympärillä  saat-
taa olla satoja ihmisiä, yksinäi-
syyden tunne voi silti olla läsnä.
Moni parisuhteessa eläväkin tun-
tee itsensä sisimissään yksinäi-
seksi.

Yksinäisyys on riskitekijä mielenterveydelle
Yksin mutta ei
yksinäinen

Yksin olemisessa sen sijaan
voi olla myös myönteinen puo-
lensa. Se voi olla mahdollisuus
nauttia hiljaisuudesta ja rauhas-
ta, rentoutua, saada laiskotella,
saada vaieta. Voi myös tietoisesti
etsiä uusia polkuja.

Lisätietoja mielenterveysvii-
kosta ja siihen liittyvistä tapah-
tumista sekä lokakuussa julkais-
tusta “Ei hullumpi barometri” -
mielenterveysbarometrista
osoitteessa www.mtkl.fi

Katja Kokkoniemi

Maanantai 20.11.
Lapsen oikeuksien päivä
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Heikkilän vuosi-
harjoittelijana
40 vuotta sitten

Toisena pyhäinpäivän sun-
nuntaina 6.11. on edellispäivä-
nä satanut lumi sulanut koko-
naan pois. Sisarusparvi on ha-
jaantunut omille teilleen. “Syk-
sy tuntuu vähän alakuloiselta
ennestäänkin”, lukee kalente-
rissa.

Kirjoitetuista riveistä läpi
näkyy ikävän tunne nuorella
miehellä. Iltasella ei olla viih-
dytty yksin Ukkolassa uuden
työviikon alkua odottamassa.
On käyty Tuiskulan elokuvis-
sa. Filmin nimi on Exodus,
kuvaa juutalaisten muuttoa Is-
raeliin.

Maanantaina 7.11. on oltu
rangan ajossa. Super-Majoril-
la on Sarjankylältä tuotu kaksi
isoa kormaa. Lauhaa. Seppo
Kauppila on koko viikon kave-
rina näissä hommissa.

Marraskuinen päivän valo
on vain lyhyen aikaa tietä näyt-
tämässä. Traktorissa piti olla
valot kunnossa.

Tiistaina 8.11. on merkitty
ylös Superin naftaputken kor-
jauttaminen. Iltapäivällä on
ajettu asemalta leikemelassia
6000 kiloa. Pienen olkipatjan
kokoinen melassisäkki painaa
30 kiloa, joten niitä on Sepon
kanssa lempattu rautatievau-
nusta traktorikärrylle ja siitä
karjalatoon 200 kappaletta.
Aseman viljavarastolle on vie-

ty ruiskuorma. Keli on märkä
ja lauha.

Keskiviikkona 9.11. on
märällä kärrykelillä ajettu Su-
perilla kiekosta neljä kuormaa
heiniä navettalatoon.

Torstaina 10.11. on mennyt
koko päivä lääkärintodistuksia
hommatessa. Kouluihin on
alettava lähettämään hake-
muksia, niihin pitää olla lää-
kärintodistus.

Perjantaina 11.11. Dexta
on haettu pois Jyrkän pajalta.
Mari nimistä ohraa on otettu
kylmäkuivurilta ja viety kuu-
mailmakuivuriin. Tämä myö-
häinen pitkän kasvukauden
viljalajike on voinut olla vielä
puintikosteaa. Myöhäissyksyn
kylmällä säällä ei kylmäilma-
kuivuri ollut saanut ohraa kui-
vaksi. Se uhkaa nyt lämmetä.
Seppo on kuivaajalla, työntää
halkoja kuumailmakuivaajan
uuniin ja vaihtaa uuden satsin
verkkokuivurin lavalle. Supe-
rin takarenkaaseen laitetaan
tossupaikka Shellin huoltoase-
malla. Traktorin takarengas
otettiin käsipelillä pois van-
teelta. Rengaskoneen asemas-
ta oli Shellillä iso moukari,
millä piti osata lyödä renkaa-
seen niin ettei vanne mene
mutkalle. Sai joskus lyödä tun-
tikauden, että rengas irtosi
vanteelta.

Meillä 1947 syntyneillä ei
kovin yksityiskohtaisia muis-
tikuvia tuosta 50 vuoden ta-
kaisesta Suomen historian
yhdestä merkittävimmästä
vuodesta ole. Olemme sinä
vuonna täyttäneet yhdeksän
vuotta. Itsenäinen Suomi on
meitä 30 vuotta vanhempi.
Mielikuvia meille on jäänyt
tuosta vuodesta sanomaleh-
tien uutisista, radion kuunte-
lusta ja aikuisten puheista.

Kiihkeät -56 vuoden pre-
sidentin vaalit ovat jättäneet
joillekin jonkinlaisia muisti-
kuvia. Harjuripoikakin oli ol-
lut isänsä polkupyörän kyy-
tillä, kun naulattiin vaalijulis-
teita Heikkilän puimalan sei-
nälle.

Kun Kekkonen valittiin
presidentiksi, julisti SAK
maahamme yleislakon. Siitä
Nivalassa puhuttiin. Sen vas-
tapainoksi tuottajat aloittivat
maidon ja maataloustuottei-
den luovutuslakon. SAK uh-
kasi viimeksi yleislakolla,
kun Esko Ahon hallitus esitti
eduskunnalle lakia, jolla oli-
si edistetty nuorten työmark-
kinoille pääsyä. Saa senkin
nähdä osasyynä, kun teolli-
suus siirtyy Kiinaan. Työlle
ahneet kiinalaiset ovat lapses-
ta saakka oppineet tekemään
työtä. Ei kilpailukyky mene
yksistään palkkaerojen vuok-

Jyrkässä oli myös etukuormaa
jalla varustettu DeutZ-merkki-
nen traktori. Sillä kuormattiin
juurikkaita peräkärryyn mar-
raskuussa -66. Jyrkän edelli-
nen traktori oli ollut Steyr. Se
oli hyvin lyhyt, mahtui kään-
tymään lautataapeleiden kes-
kellä. Pienikokinen Steyr oli
kovakulkuinen tiellä. Kivinie-
men Teuvo oli ollut sillä aja-
massa Kiuruvedeltä ostettuja
tukkeja Jyrkkään. Teuvo toi-
mi myöhemmin Jyrkän Magi-
rus-kuormurin kuskina. Magi-
ruksessa ei ollut kuormaajaa
eikä kippiä, kuormattiin ja
purettiin käsin.
Steyr pysähtyi sitten Jyrkän
ylikäytävälle. Juna meni trak-
torin yli. Nuori kuljettaja sai
surmansa tässä ylikäytäväon-
nettomuudessa. Hänen kotin-
sa oli aivan onnettomuuspai-
kan lähellä.
Pirttirannalla oli vielä Luhta-
selan Aarnen pihassa Steyr,
potunpanotraktorina. Seinäjo-
en maatalousnäyttelyssä saat-
toi kesällä nähdä entisöidyn
Steyrin.

Perjantain sää on kylmen-
nyt. Iltasella on täytetty kes-
keneräistä harjoittelukirjaa.

12.11. on Superin peräs-
sä Lame-merkkinen takalana.
Pajarin valmistumassa oleva
lämpökanaali on takalanalla
peitetty. Lämpökeskus oli
tehty piharakennukseen. Sep-
po on jatkanut ohran kuiva-
tusta ja pumpannut kuivurin
uunin täytön välissä lietettä
navetantauspellolle. Ei kait
vain se lautarännisysteemi
ole ollut taas käytössä, millä
jo pari viikkoa sitten pumpat-
tiin suoraan navetan takana
olevalle pikkupalalle. Tuntuu
vähän kummalta, ettei olisi jo
Knuutinrannan tien varressa
olevaan ojaankin mennyt lie-
tetttä. Onhan Dextalla voitu
jo päästä Wärtsilä-kärry pe-
rässä kynnöspellolle, kun on
ollut niin vähän lunta.

Hautalan Ramin kanssa
on haettu sorakuormat Har-
justa. Hautasalon Valmetissa
on takakuormaaja nostolait-
teessa. Magirus-kärrylle tu-
lee kunnon hiekkalasti. Raa-
min jaluskivi, minkä Kuller-
vo toi sillä kärryllä Pöhölö-
lään on voinut painaa 12 ton-
nia. Betonimötikkä oli kuvas-
ta päätellen 160-170 senttiä
kanttiinsa. Pakkanen kiristyy.

Kuvassa

Vuodesta 1956 ja vähän muustakin
si.

Nivalassa pidettiin sinä ke-
sänä Maalaisliiton suuret 50-
vuotisjuhlat. Kun Veikko Ven-
namosta ei tullut puolueen pu-
heenjohtajaa, perusti hän koh-
ta oman puolueen. Pientalon-
poikien puolueen innokas ak-
tiivi Nivalassa oli Otto Pitkä-
nen Kiekontien varresta. Otto
jakoi naapureille postilaatikoi-
hin Pientalonpoika-lehteä.
Onnelan Joonas sitten pakkas-
talvena kiusoitteli Ottoa huu-
morimielellä, että kun hänen
toisessa saappaassa on maa-
laisliittolainen Liitto-lehti ja
toisessa saappaassa sinun
Pientalonpoika -lehti, niin hä-
neltä paleltui siinä saappaas-
sa varvas. Sanavalmis Otto oli
todennut: “Siin kohas oli var-
mast rosvot kii ilimotus.”

Pahimpana rosvona Ven-
namo taisi pitää V.J. Sukselais-
ta, jolle hän hävisi puoluejoh-
tajavaalissa Nivalan puolue-
kokouksessa. Vennamon iso-
ääninen rosvojahti taisi lopul-
ta saada laihan saaliin. Tänä
vuonna on arvonantoa osak-
seen saaneen Sukselaisen syn-
tymästä kulunut 100 vuotta.
Paimiolaisen köyhän yksin-
huoltajaäidin lahjakas poika
kasvoi vastuullisiin tehtäviin-
sä Maalaisliiton riveissä. Suk-
selaista on lämpimästi muis-
teltu tänä syksynä. Hän on ol-

lut -56 vuoden Nivalan koko-
uksessa juuri 50-vuotias.

Vennamon perinnöllä on
moni yrittänyt politiikassa
pinnalle. Tahtoopi vain olla,
että kun oikein toisten rehelli-
syyttä epäilee, löytyy mörkö-
jä omasta lähipiiristä. Kun nyt
vaaditaan näyttöjä ministerien
rehellisyyden selvittämiseksi,
kannattaisi itse kunkin muis-
taa vain pitää huoli omasta re-
hellisyydestään. Kyllähän se
siinä kovin työmaa meillä jo-
kaisella on.

Tänä syksynä on muistel-
tu 50-vuoden takaista Unkarin
kansannousua, jota lapsena ra-
diosta ja lehdistä mekin seu-
rasimme. Eipä ollutkaan Ame-
rikalla ja Englannilla tarvetta
mennä unkarilaisten vapautta
edistämään. Sotaretki Unka-
riin ei ollut läntisten suurval-
tojen etujen mukaista. Ei pie-
ni Suomikaan tohtinut hätää
kärsineen veljeskansansa puo-
lesta ääntään korottaa.

Jos kaikki 14000 hajalle
lyötyä suomalaista sotilasta
olisivat heinäkuussa -44 juos-
seet Saimaan saariin piiloon,
palaamatta yksiköihinsä, ei
tätä juttuakaan kirjoiteltaisi. Ei
ole tosiaankaan silloin isilläm-
me ollut aika juosta karkuun.
Mannerheim on sanonut, että
Suomen pelastuminen on ol-
lut tunneista kiinni. En kyllä

ymmärrä, miksi niitä luuranko-
ja pitää tänään siellä Huhtinie-
messä tutkia. Oman, uuteen
puolustukseen järjestäytyneen
armeijamme avuksi tuli saksa-
laiset pommikoneet, jotka pu-
dottivat Talin-Ihantalan torjun-
tataisteluissa puna-armeijan
niskaan suurimman osan len-
topommeista.

Aivan varmasti maamme
korkein johto tietää tänäkin
päivänä sen saman, minkä vä-
hänkään historiaa tunteva, että
suurvalta auttaa pientä maata,
jos sen avunanto on juuri sillä
hetkellä suurvallan omien etu-
jen mukaista. Eikä koskaan
muulloin. Öljy ja maakaasu on
tänä päivänä se etu, jonka saan-
nin itselleen eikä naapureille
jokainen suurvalta haluaa tur-
vata. Sen jälkeen tulee puhdas
vesi, puhtaan ilman puolesta
niiden on huonompi lähteä so-
timaan.

Risto Rytin kuolemasta on
juuri näinä päivinä kulunut 50
vuotta. Isänmaan patriootti sai
yksinään maksaa kovimman
hinnan kuin kukaan muu, min-
kä pieni Suomi sai Saksalta,
kun Neuvostoliitto kävi kimp-
puun. Muistan kun isäni ja Ta-
kalon Eino kuuntelivat radios-
ta Risto Rytin hautajaisia, jot-
ka olivat marraskuun 12. päi-
vä. Pikkupoikakin ymmärsi ai-
kuisten miesten puheista, että

Rytille tehtiin vääryyttä.
Tasavallan presidentti

Urho Kekkonen puhui Yleis-
radiossa Risto Rytin muistol-
le: “Historiamme raskaina
vuosina 1939-1944 oli presi-
dentti Rytin osana johtaa aluk-
si pääministerinä ja myöhem-
min tasavallan presidenttinä
maamme politiikkaa. Tämän
tehtävän hän suoritti hänelle
luonteenomaisella itseään
säästämättömällä velvollisuu-
dentunnolla. Kaikissa kan-
nanotoissaan hän piti silmä-
määränään isänmaan parasta.
Ne ratkaisut, jotka hänen teh-
täväkseen tulivat, olivat vaa-
tivia ja vaikeita, mutta presi-
dentti Ryti oli valmis otta-
maan henkilökohtaisen vas-
tuun päätöksistä, jotka hän
katsoi välttämättömiksi.”

Uskovatko suomalaiset
Nato-jäsenyyttä puoltavat to-
sissaan, että Nato on se turva
joka Suomelta puuttuu. On
sekin kyllä kumma, että vaik-
ka ollaan EU:ssa niin Venäjän
tullimiehet saavat pestä Suo-
men rekkakuskeja rahasta
mennen tullen. On kuulemma
asia joka ei EU:lle kuulu. Se
kyllä kuuluu, jos täällä ajetaan
viisi senttiä liian leveällä re-
kalla. Kavennat Suomi-poika
rekkasi tai et aja sillä.

Mitähän jos Ranskan ra-
jalla olisi Venäjän tulli, jossa

laiskasti rekkoja läpi päästele-
vät tullimiehet tinkailevat
ranska-pojilta lahjusrahoja.
Kymmenien kilometrien rek-
kajono seisoisi päiväkausia
Ranskan maantiellä. Hienon
viinitarhamaan tien varret oli-
sivat täynnä rekkakuskien
sontimia kasoja, kuten Vaali-
maan ja Haminan välisellä
tiellä täällä Suomessa. Viro-
lahden, Miehikkälän ja Ylä-
maan kylätoimikuntien naiset
keräilevät isompia roskia pois
tienvarresta. Kasvaahan siinä
kohta kova metsä, kun on
hyvä lannoitus tehty, hoksaa
varmaan joku EU:sta lohdut-
taa.

Eivät isot maat taida tulla
pienen Suomen rekkamiesten
avuksi.

Panitteko muuten merkil-
le, miten Lahden huippukoko-
uskuvassa valtiomiehet hy-
myilevät. Vain Putinin kasvot
ovat siinäkin, kuten muissakin
häntä esittävissä kuvssa, ilman
hymyn pilkahdusta. Putinilla
on energiavalttikortti kouras-
sa, rahaa tulvii Venäjälle. Ve-
näjä ei ole selvittänyt vielä
yhtäkään poliittista murhaa.
Meillä Suomessa poliisi ja
palokunta pelastavat kissankin
puusta ja kaivosta.
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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
MAANANTAI
Broileririsotto, kaali-tuorekurk-
kusalaatti

TIISTAI:
Lihapyörykät, kastike, perunat,
vihersalaatti

KESKIVIIKKO
Makaronilaatikko/spagettivuoka,
tuoresalaattI

TORSTAI
Lohi-kasviskeitto, aittaleipä

PERJANTAI
Riisipuuro, mehukeitto, kink-
kuleike, ruispalat

Aamuyön unettomina tuntei-
na seuraava päivä tuntuu kaaok-
selta. Soittopyyntöihin on vastat-
tava

heti aamulla ja viimeistään
iltapäivällä täytyy maksaa erään-
tyvät laskut. Lemmikkikanin jy-
vät ovat loppu ja sitä paitsi sen
ylipitkät kynnetkin odottavat
leikkaamista. Tämä on vasta al-
kua. Yön edetessä hoidettavien
pikkuasioiden muistilista vaihtuu
todellisempiin huoliin.

Unettomana yönä mielessä
kummittelevat tulevat tehtävät ja
muistettavat. Pienistä asioista tu-

Hartaus sunnuntaiksi 19.11.

Avarampaan horisonttiin

lee suuria. Yön hiljaisuudessa kel-
lonviisareiden raksahdellessa
eteenpäin pakenee suhteellisuu-
dentaju  samaa tahtia taakse ta-
voittamattomiin. Vasta aamu pa-
lauttaa kadonneen suhteellisuu-
dentajun armollisesti takaisin.
Asiat näkyvät avarammasta hori-
sontista.

Tällä viikolla vietettävänä val-
vomisen sunnuntaina Jeesus neu-
voo meitä valvomaan. Hän kertoo
vertauksen talon isännästä, joka
kyllä valvoisi, jos tietäisi, mihin
aikaan yöstä murtovaras saapuu.

Samalla tavalla meidänkin on

valvottava. Elämällä on omat
rajansa, joita emme voi ylittää.

Jokainen öitään valvonut
tietää, kuinka epämieluisaa se
on ja kuinka ankea on seuraava
päivä.

Yöunet menettää vähäpätöi-
semmästäkin syystä kuin mah-
dollisesti tulevasta murtovar-
kaasta.

Valvominen ei tunnu kovin
houkuttelevalta.

Puhuessaan valvomisen tär-
keydestä Jeesus tuskin tarkoit-
taa sillä asioiden vatvomista,
murehtimista tai jännittämistä.

Pikemminkin hän muistuttaa
suhteellisuudentajun säilyttämi-
sestä. Olennaista ei ole takertua
omiin yksittäisiin tekemisiin ja
tekemättä jättämisiin, vaan koko
elämämme avautuu

paljon suuremmasta horison-
tista, Jumalasta katsoen. Siitä vi-
riää luottamus, jonka varassa ei
tarvitse varautua pahimpaan.

Omat horisonttimme ovat
aina enemmän tai vähemmän
kapeita. Niistä katsoen toiset ih-
miset helposti unohtuvat ja elä-
mä alkaa pyöriä oman itsen ym-
pärillä. Oman itsemme ympäril-

lä pyörimme kansallisesti, jopa
globaalisti. Kuinka paljon maa-
ilmalla onkaan unohdettuja taka-
pihoja.

Jumalan ja hänen huolenpi-
tonsa muistaminen auttaa meitä
terveellä tavalla näkemään oman
pienuutemme ja rajallisuutem-
me. Elämän rajallisuutta vasten
piirtyy kaiken eletyn arvo. Ei tar-
vitse elää niin kuin viimeistä päi-
vää, mutta voi silti nauttia siitä
hyvästä ja kauniista, mitä elämäl-
lä on meille annettavanaan. Sitä
kun emme saa mukaamme.

Eräs pohjoiskarjalainen erä-

maajärvi kuuluu lempimaisemii-
ni. Kesällä usein vain olen sen
äärellä,

talvella se kantaa minua hiih-
toretkilläni. Joka kerran se avaa
silmieni eteen avaran horisontin.

Siitä näkee kauas, pieni ja
suuri ovat kohdallaan ja aika py-
sähtyy. Jotakin menee takaisin
paikoilleen.

Tiina Reinikainen

Seurakuntavaalien äänes-
tysprosentti nousi edellisistä
kerroista. Äänestysprosentti oli
nyt 28,2,  kun vuonna 2002 se
oli 26,9% ja 1998  27%.

Äänestäneitä oli 2136. En-
nakkoääniä annettiin  517. Yksi
äänistä hylättiin.

Nivalan seurakunnan uuden
kirkkovaltuuston kokoonpano
vuosille 2007-2010 on seuraa-
vanlainen.

I Me välitämme tulevaisuu-
destasi- ehdokaslista

Ahlholm-Ainassaari Riitta 90.

II Yhteen hiileen- ehdokaslis-
ta

Lepistö Juha Heikki    97
Kukkola Jukka Olavi  85
Järviluoma Hanna Vuokko Tel-
lervo  71
Peltosaari Aaro      66
Takalo An-Lis Marita  58
Hellen-Valtanen Marja Lyyli
57
Mäkinen Arja Ristiina 56
Hannula Paavo 52
Korkiakoski Hilkka Anja He-

Äänestysprosentti nousi
seurakuntavaaleissa

leena  48
Kangas Tapio Jaakko 41
Laurila Eeva-Liisa  41
Vierimaa Jari Juhani  38
Tyhtilä Taina Katriina 36
Häkkilä Silpa Liisa  36
Peräaho Esko Oskari  35
Vuori  Sinikka Hannele  35
Kiviniemi Sakari Esa Matias  34
Järviluoma Sisko Liisa  32.

III Kristillisten perusarvojen
puolesta-ehdokaslista

Tölli Pekka Jaakko  111
Ylikoski Sampo Tapio  62
Pelo Janne Johannes 61
Ruuska Taisto Matias  58
Tölli Marita Johanna 54
Jokitalo Maija  Irene 51
Tölli Teuvo Johannes 47
Niinikoski Eija Riitta  Annikki
47.

Varavaltuutetut:
Varavaltuutettuja ovat: Konttila
Raija Tuulikki, Jaakola Leo Ma-
tias, Moilanen Risto Samuli, Päi-
värinta Hilkka Marjatta, Haika-
ra Markku Juhani, Pihlajamaa
Marja-Terttu.

Kiitos
luottamuksesta

seurakunta-
vaaleissa!

Kristillisten perusarvojen
puolesta -ryhmä

Kappeliorkesterin

KONSERTTI

Nivalan kirkossa 26.11.06, klo 13.00
Nivalan sotainvalidien hyväksi.

Ohjelma 5 euroa. Nyt kun on taas talvi ja lunta tu-
lossa niin sivukylällä asuvana toivon
että tiekin aurattas kunnolla sillon
kun se aurataan. Viime vuosina
meiän kylän auraajalla on niin kiire
ettei lumi kerkee völjyyn eikä aura-
ta reunoja myöten vaan keskitie tul-
lenmennen. Aikaa ois hoitaa hom-
mansa kunnolla ja palkanhan hän
siitä saa. Pyöräilijöitä ei aatella ol-
lenkaan ja se on joittenki ainut kul-
kuväline.

Hyvä maksava asiakas! Olet oi-
keassa: sairaalassa on potilas, ter-
veyskeskuksessa asiakas. Kuitenkin
myös potilas maksaa saamastaan
hoidosta!

Renny Harlin on meidän suoma-
laisten ensimmäinen läpimurto, pe-
rässä tulee him rasmus lordi, ol-
kaamme ylpeitä.

Juttu kiertää että Haapalasta ja
Haikarasta lakkautetaan opettajan
virka. Suljetaan toimivia kouluja
vaikka oppilasmäärät kasvaa. Vai
yritetäänkö näillä tekosyy säästöillä
maksaa oopperalaskua!!!

Ajatellaanpa että kaupunki kaa-
vottaa Vilkunasta omakotitalo alu-
een, suurin osa rakentajista on lap-
siperheitä ja koulu olisi lähellä. Mah-
tuis sinne vielä lähikauppakin (toi-
veajattelua!).

Järkevä yritys ottaa tietenkin töi-
hin pahimman kilpailijan parhaan
avaintyöntekijän hinnalla millä hy-
vänsä. T. Entinen yrittäjä.

Yrittäjillä oli hieno juhla. Onnea
kaikille oikeille yrittäjille ja kiitos
juhlien järjestäjille.

Kuinka voi mennä naapureille
sanomaan päin näköä ja turpiinsa
ottamaan, se on keksitty uusi sana
“syyllistää”  kun pitäisi sanoa an-
teeksi...

Onko joidenkin vuokralaisten
vierailla lupa ajaa useampikin auto
yhtäaikaa pihatielle esteeksi. Ei edes
kieltomerkit tehoa. Välinpitämättö-
myyttäkö?

Veteraanien joululehden ostan,
samat mainokset joka lehdessä. En-
nen oli jouluisia kertomuksia. Lap-
set laitetaan ovelta ovelle myymään.
Sääliksi käy.

En aatellu et joku varsinkaan
joka on ite rakentanu ettei tajua et
kun puhuu rakentamisesta tai talo-
paketista et tottakai siihen lasketaan
kaikki, ihan kaikki. Kylläkai minä
nyt omat rakennuskustannukset
osaan laskea, osaatko itse? Kyllä ta-
lopaketti tuli mulla paljon halvem-
maks ku myytävät uudehkot talot.

Suomen lippuhan se liehuu Suo-
messa ruotsalaisten päivänäkin
(6.11.)

Malila sai pari vuotta sitten uu-
den koulun! Nyt päättäjät suunnit-
telee lakkautusta. Haloo missä järki
tässä kouluasiassa.

Nivalan päättäjiltä kouluasiassa
lyhytnäköistä päätöksentekoa. Sivu-
kyliä pitää saada vetovoimaisem-
maksi, pitämällä nykyiset koulut toi-
minnassa. Nivalaankin tulee aika
paljon Nivalan ulkopuolelta tienat-
tuja verotuloja. Ei Nivala ole veto-
voimainen “kyläkouluitta”.

Miksi kepu ja mtk haluaa salata
eu-tuet ottamalla Waalruusit ja Pek-
kariset optiot. Eletään v. 2006 ei 30-
lukua. Älkää nuoret isännät jääkö
menneisyyden vangeiksi.

Nivalassa ei saa hoitoa mielen
asioissa!!! Pitää valvoa ahdistuksen
vallassa yöt. Naamasta katsotaan
kenelle hoitoa annetaan.

SUNNUNTAI
Broilerchiketti, perunat, kasti-
ke, perunasalaatti, boysenmar-
jakiisseli.

MAANANTAI
Maksa-porkkanakastike, peru-
nat, kaali-puolukkasalaatti, ap-
rikoosikiisseli.

TIISTAI
Silakkapihvit, muusi, punajuu-
ri-raejuustosalaatti, puolukka-
kiisseli.

KESKIVIIKKO
Lihakeitto, juusto, marjapuuro.

TORSTAI
Sianlihakastike, perunat, kiinan-
kaali-persikkasalaatti, marjakiis-
seli.

PERJANTAI
Hernekeitto, juusto, ohukaiset,
hillo.

LAUANTAI
Uunimakkara, muusi, kaali-to-
maatti-kartanosalaatti, ruusun-
marjakiisseli.

SUNNUNTAI
Karjalanpaisti, perunat, porkka-
nat, punajuurisalaatti, luumukiis-
seli.

NIVALA
Rakennusinsinööri, työnjoh-

taja (metalli, siivooja, perhepäi-
vähoitajia, myyjiä,.

SIEVI
Perhepäivähoitaja, ajoneuvo-

yhdistelmänkuljettaja, tuotanto-
työntekijä, CNC-koneistaja, ra-
vintolan hoitaja, kosmetologi.

Lähde: Työvoimaministeriö

Vahvuutemme on heikkou-
temme ja päinvastoin. Näin voi-
daan luonnehtia Nivalan väestö-
rakennetta ja siitä johtuvia kou-
lutus-, yhteiskunta sekä taloudel-
lisia arvoja sekä niiden tuomaa
kehitystä. Tämä tuli esille mm.
kaupunginvaltuuston 14.11. ko-
kouksessa jossa päätettiin Vilku-
nan koulun  lakkauttamisesta, sa-
malla kun päätettiin niistä perus-
teista joilla monet  muutkin ky-
läkoulut suljetaan v. 2008 tehtä-
vällä päätöksellä.

Nivalan väestörakenne poik-
keaa valtakunnallisesta vastaa-
vasta melkoisesti ja se on vah-
vuutemme. Meillä on nuoria,
kouluikäisiä ja alle kouluiän ole-
via lapsia enemmän kuin maas-
sa keskimäärin ja tuo ero on mer-
kittävä, jopa suuri ja se on vah-
vuutemme. Peruskouluiässä ja
sen alle (0-14 v.) olevia lapsia
koko väestöstä Nivalassa on n. 24
%. Vastaavasti koko maassa vas-
taava osuus on vain n. 17 %. Em.
ikäisten lasten enemmyys  meil-
lä on siten n. 40 % maan keski-
arvoa suurempi. Tästä johtuen
myös  kaupungin peruskoulutuk-
sen kulut suhteutettuna kaupun-
gin  kokonaiskuluihin ovat luon-
nollisestikin suuremmat kuin
maassa  keskimäärin. Jos lastem-
me määrä olisi suhteessa samaa
luokkaa kuin  maassa keskimää-
rin, olisivat peruskoulumenom-
me oppilasta kohden olevalla  ny-
kytasollamme saamamme val-
tionosuudet huomioiden vuosita-
solla lähes  500.000 ¤ nykyistä
pienemmät. Eli varsin merkittä-
vä summa kaupungin  taloudes-
sa ja talouden tasapainottamises-
sa.

Edellä olevalla asialla ”ratsas-
tettiin” valtuuston 14.11 kokouk-
sessa  vaatimalla perusopetuksen
kulujen karsimista maan keskita-
solle samalla  kun jätettiin kerto-
matta se, että oppilasta kohden
laskettuna Nivalan  perusopetuk-
sen kulut ovat jo merkittävästi alle
maan keskitason ja myös  alle tär-
keimpien viiteryhmien. Eli verrat-
tuna Nivalan perusopetuksen  ku-
luihin maan keskimääräiset kulut
oppilasta kohden ovat n.8,7 %, -
taajaan asuttujen kuntien n.4,5 %
ja Nivala - Haapajärven seutukun-
nan  kuntien n.7,3 % korkeammat
kuin Nivalassa. (Kuntaliiton tilas-
tot)

Meillä ei siis ole mitään hä-
vettävää perusopetuksemme te-
hokkuudessa.

Päinvastoin perusopetuksen
kustannukset ovat varsin hyvin
aisoissa, vaikka edullisimpiakin
kuntia on ja aivan naapurissa.
Miten sitten lie niissä opetuksen
taso?

Siis kaupunkimme väestöra-
kenteen positiivinen poikkeama
maan keskimääräisestä on samal-
la sekä vahvuus kaupunkimme
väestökehityksen ja tulevaisuuden
näkymien näkökulmasta. Lapsis-
sa ja nuorissa kun on  tulevaisuu-
temme. Samalla se on myös heik-
kous perusopetuksen  kokonais-
kulujen suhteen suhteessa koko
kaupungin kokonaismenoihin,
vaikka perusopetuksen tehok-
kuus, mittarilla kulut per opp.
onkin merkittävästi parempi kuin
keskimäärin missään em. viite-
ryhmistämme.

Heikki Häyrynen

Lukijan ajatuksia

VV

KODIN KIRPPUTORIKODIN KIRPPUTORIKODIN KIRPPUTORI

KODIN KIRPPUTORIKODIN KIRPPUTORI

55c

Vahvuutemme
on heikkoutemme
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Nivalan kaupunginvaltuusto
päätti tiistai-iltaisessa kokouk-
sessaan lakkauttaa Vilkunan kou-
lun 1.8.2007.  Kokouksessa teh-
tiin kolme esitystä, joista kahta
kannatettiin.

Parituntisen keskustelun jäl-
keen äänestettiin, jossa lopuksi
olivat vastakkain kaupunginhal-
lituksen esitys ja Tauno Vähä-
söyringin (kesk.)  tekemä esitys.
Vähäsöyringin esitys tuki muu-
ten hallituksen esitystä, mutta
siinä esitettiin, että kuuden muun
koulun kohdalla päätös tehtäisiin
vasta vuonna 2009. Hallituksen
esitys tuli hyväksytyksi niukasti
äänin 14-12. Aittolan, Erkkilän,
Junttilan, Karvoskylän, Malilan
ja Välikylän koulujen toiminnas-
ta päätetään vuonna 2008.

Ensimmäinen äänestys käy-
tiin Vähäsöyringin ja Jouni Lai-
tilan (kesk.) esitysten kesken.
Laitilan esityksessä ehdotettiin,
että Vilkuna jatkaisi ja asia otet-
taisiin koko kouluverkon osalta
yhteiseen käsittelyyn kokonai-
suutena vuonna 2009. Tuolloin
olisi pohdittavana Vilkunaan ra-
kennettava suurempi aluekoulu,
jonne voitaisiin sijoittaa useiden
sivukylän koulujen oppilaita.

- Vaikka kolme vuotta on ly-
hyt aika, se näyttää kylien kehi-
tyssuunnan. Työntekijätkin saisi-
vat vaalikauden mittaisen työ-
rauhan, Jouni Laitila sanoi.

Vilkunan koulu loppuu
Valtuutetut äänestivät oman

näkemyksensä mukaan. Keskus-
tan ryhmässä oli ollut kolmekin
erilaista näkemystä. Ryhmän
puheenjohtaja Esko Kangas
(kesk), totesikin, että asia ei ole
helppo ja itse kukin äänestää tah-
tonsa mukaan. Myös Airi Haka-
la (sdp) sanoi, että heidän pieni
ryhmänsä on hajalla kuin var-
pusparvi.

Kouluverkkotyöryhmän pe-
rusteellisten selvitysten, käsitte-
lyjen lykkäysten ja lukuisten asi-
oiden pohdintatilaisuuksien ja
pitkän esilläoloajan jälkeen suuri
tyhjää äänestäneiden joukko he-
rätti ihmetystä. Tyhjää äänestä-
neitä oli yhdeksän.

Kouluasioita ainoana asia-
naan käsitellyt valtuuston ko-
kous herätti myös kuntalaisten
kiinnostuksen. Puheenjohtaja
Veikko Linna joutui välillä
ojentamaan lehteriyleisöä, ettei
valtuustolle tarvitse antaa aplo-
deja.

Säästöjä
on haettava

Kokouksen aluksi kaupun-
ginjohtaja Pasi Marjakangas
esitteli kaupungin huonoa ta-
loustilannetta. Hän sanoi suo-
raan olevansa siitä huolissaan.

- Valtio vaatii talouden tasa-
painottamisohjelman. Tuleva ta-

lousarvio on käsittelyssä ja se
sisältää Vilkunan koulun lak-
kauttamisen. Tavoitteet on ase-
tettu ja valtio odottaa konkreet-
tisia päätöksiä.

- Kovilla taloustalkoilla - jos
pystymme säästämään miljoona
euroa vuodessa - on mahdolli-
suus saavuttaa tasapainotilanne
2014-2015, Marjakangas kertoi.

Kouluverkkotyöryhmän pu-
heenjohtaja Eija-Riitta Niini-
koski selosti vielä raporttia ja
kaupunginhallituksen esitystä.

- Kouluun liittyvänä ykkös-
tavoitteena on tehokas ja laadu-
kas koulutuspalvelu, niin että
oppimistulokset ja kustannusta-
so ovat valtakunnan keskitasoa.

Kouluverkkoraportissa esi-
tetyn mukaan Nivalan perusope-
tuksen valtionosuudet eivät rii-
tä, vaan kunta joutuu laittamaan
omaa rahoitusta lisäksi. Valtuu-
tettu Heikki Häyrisellä oli toi-
senlainen tilasto: Nivalan kou-
lukulut ovat sen mukaan valta-
kunnan ja Nivala-Haapajärvi -
seutukunnankin vertailussa alle
keskitason.

- Vain Ylivieskassa perus-
opetuksen valtionosuudet riittä-
vät ja niitä vielä jääkin. En tie-
dä mistä se johtuu, johtuneeko
siitä, että Ylivieskan talous on
vieläkin huonommassa kunnos-
sa kuin Nivalan, Häyrynen to-
tesi.

Tavoitteena on, että kouluissa
olisi vähintään 50 oppilasta ja ne
olisivat 3-opettajaisia.

- Eri asia on, riittävätkö nämä
päätökset. Ratkaisut ovat vaikei-
ta, Niinikoski sanoi.

Vilkunan koulun lakkauttami-
sella on laskettu saavutettavan
vuosittain 125 000 euron säästöt.

- Ei kenellekään ole mieltä
ylentävää koulujen sulkeminen,
mutta tuosta kertyy kymmenessä
vuodessa miljoona euroa, Kangas
sanoi.

Vilkunaa olisi
pitänyt korjata

Kaupungin tekninen johtaja
Ari Nurkkala selvitti Vilkunan
koulun kuntoa.

- Liikuntasalin lattiassa on
jonkinasteisia kosteusvaurioon
viittaavia oireita. Kellari on vas-
taavassa tilanteessa. Lämpökatti-
la on vuodelta -66. Vesiputkien
eristeet ja säätöjen sulkuventtiilit
kaipaavat uudistamista. Alapoh-
jan eristeissä on runsasta mikro-
bikasvustoa. Pakkasella käytäväs-
sä kulkevalla on lämpövuodoista
johtuva kylmän ja kuuman vaih-
telua jopa metrin välein. Ulko-
ovet ovat eristämättömät...

Ari Nurkkala kertoi, että suu-
rin puute on ilmastointi. Raken-
teellisten puutteiden kanssa voi-
daan mennä, jos ilmastointi on

kunnossa.
- Ennuste ja arvio on, onko

Vilkuna lähitulevaisuudessa so-
veltuva koulun pitoon.

Ilmastoinnin rakentaminen
maksaisi noin 100.000 euroa.

Kaisa Tölli (kesk). muistut-
ti kuitenkin, että Vilkunan kou-
lun sulkemisella saatava säästö
on liian pieni.

- Tulos on plus miinus nolla,
kun lasketaan kuljetukset ja en-
nenkaikkea kaupungin imago-
menetys. Vilkunassa on kaikki,
mitä ihminen ja lapsi tarvitsee.
Ottakaa säästöt vaikka täältä
kaupungintalolta. Katsotaan
mitä kuntalainen tarvitsee ja
mennään talo huone huoneelta
läpi, Tölli sanoi.

Muitakin keskushallinto
säästökohteena kiinnosti. Lisäk-
si esille nousivat myös ooppera
ja sijoitusten hoito.

 Vilkunan oppilaiden hyvin
vaarallinen koulumatka Kokko-
la-Kajaanitietä keskustaan he-
rätti huolta. Pyörätie puuttuu ja
liikenne on vilkasta.

- Nämä vaaratilanteet eivät
lopu maailmasta ja niitä on joka
puolella pitäjää. Esityksiä saa
tehdä, mutta jokainen myös sa-
noo, mistä rahat otetaan. Nyt pi-
tää löytyä täpäkkää pöydälle.
Hallitus on istunut koko päivän
ensi vuoden budjettia pohtimas-
sa ja se on tosi kovaa vääntöä.
Sitä ei tehdä tunteilla, Airi Ha-

kala sanoi.
Hakala myös muistutti, että

niin kauan kuin hän on ollut kun-
nallispolitiikassa mukana, on
kouluverkkoasia ollut tapetilla.

- Kuka haluaa enää kunnallis-
politiikkaan kun pitää tehdä ikä-
viä päätöksiä. Kuka siihen roh-
kenee? Täällä on myös tykätty
ihmisistä, jotka osaavat katsoa
kauas. Joka ei noihin kaupungin-
johtajan esittämiin madonlukui-
hin reagoi, ei tee vastuullista po-
litiikkaa, Hakala painotti.

Jarkko Turunen (kesk.) ker-
toi pitävänsä vielä 80 oppilaan
koulua pienenä.

- Raskain mielin joudun kui-
tenkin sanomaan, että olen halli-
tuksen esityksen takana. Tämän
valtuuston on päätös tehtävä. Jos
me vielä tätä siirretään, niin mei-
tä pidetään vellihousuina, hän
sanoi.

Juhani Pihlajamaa (kok.)
peräänkuulutti strategista ajatte-
lua.

- Kuntalaisten on nyt katsot-
tava pitkälle tulevaisuuteen. Jos
emme nyt noudata valtion ohjei-
ta, tulevat saneeraajat ja saneeraa-
jilla on omat keinot. Onneksi
voimme vielä itse päättää. Tätä
asiaa on pompoteltu aika pitkään
ja otettu aikalisää. Minua miel-
lytti Laitilan kehäkouluajatus,
hän pohti.

Kappeliorkesteri ja Nivalan Eläkeläisten kuoro esiintyvät

Kirkkokonsertti sotainvalidien hyväksi

Kappeliorkesterissa on soittajia useilta paikkakunnilta.

Nivalan Eläkeläisten kuoro.

Kappeliorkesteri on yli
kaksikymmentä soittajaa käsit-
tävä hengellistä musiikkia soit-
tava Kalajokilaakson alueor-
kesteri. Orkesterissa on soitta-
jia ja laulajia Kalajoelta, Yli-
vieskasta, Oulaisista, Vihan-
nista, Siikajoelta, Haapavedel-
tä ja Nivalasta. Orkesteria joh-
taa Kärsämäen seurakunnan
kanttori Ilpo Nurmenniemi.

Orkesteri on konsertoinut
toimialueensa eri kunnissa ja
kaupungeissa. Konserttiohjel-
misto on koostunut tunnettu-
jen säveltäjien hengellisestä
musiikista. Myös perinteiseen
kansanmusiikkiin perustuvat
hengelliset sävelmät ovat saa-
neet sijansa orkesterin ohjel-
massa.

Konsertissa esiintyy myös
Nivalan eläkeläisten kuoro.
Eläkeläisten kuorotoiminta on
varsin tukevalla pohjalla. Kuo-
ro laulaa konsertissa mm. Vesa
Erkkilän laulun Suurin niistä
on rakkaus ja johtajansa Ilpo
Nurmenniemen sovittaman
virren Orjantappuroita kasvaa.

Nivalan kirkossa marras-
kuun 26. päivänä pidettävän
konsertin ohjelmisto koostuu
tunnettujen säveltäjien musii-
kista, Siionin virsistä ja oman
maakuntamme hengellisen
musiikin harrastajien tuotan-
nosta.

Konsertin tulot lahjoitetaan
kokonaisuudessaan Nivalan
Sotainvalidiosastolle. Osta-
malla ohjelmalehtisen tuette
Nivalan sotainvalidien huolto-
työtä.

Torstaina 16.11.2006 Joki-
laaksojen pelastuslaitos ja sen
alueella sopimuskumppaneina
toimivat 12 vapaaehtoista palo-
kuntaa sekä 8 ns. puolivakinais-
ta palokuntaa ovat allekirjoitta-
neet uudet palokunta- ja yhdis-
tyssopimukset. Sopimukset astu-
vat voimaan 1.1.2007 ja ovat
voimassa toistaiseksi.

Uusi alueellinen Jokilaakso-
jen pelastuslaitos aloitti toimin-
tansa 2004 vuoden alussa. Tuol-
loin oli tehty lainsäädännön ja
uuden organisaation edellyttä-
mää valmistelutyötä noin puoli-
toista vuotta. Vuoden 2004 alku
merkitsi uuden organisaation
valmisteluvaiheen päättymistä ja
varsinaisen kehittämisvaiheen
alkamista. Alueellisen pelastus-
toimen valmisteluvaiheessa so-
vittiin, että alueen vapaapalokun-
tien ja ns. puolivakinaisten palo-
kuntien palokunta- ja työsopi-
mukset yhtenäistetään vuoden
2006 loppuun mennessä.

Liki kolmen vuoden ajan päi-
vittäisten pelastustoimen tehtävi-
en ohessa on kehitetty monin ta-
voin alueellista organisaatiota ja
haettu alueellisesta yhteistyöstä
saatavia synergiaetuja. Osa tuo-
ta kehittämistä on ollut käynnis-
tämisvaiheeseen jätettyjen hen-
kilöstöä ja eri sopimuskumppa-
neita koskevien sopimusten yh-
tenäistäminen. Nyt henkilöstöä
koskevat sopimukset on yhte-
näistetty kaikilta osin sovitussa
aikataulussa. Päätoimisen henki-
löstön työsuhdeasiat yhtenäistet-
tiin tämän vuoden alussa ja ensi
vuoden alussa voimaan astuvil-
la palokunta- ja yhdistyssopi-
muksilla harmonisoidaan vapaa-

Vapaaehtoisen
palokuntatyön
perusta on turvattu

ehtoisen henkilöstön sopimus-
järjestelmä.

Uusilla sopimuksilla yhte-
näistetään eri paloasemilta toi-
mivien sopimuspalokuntien toi-
mintakorvaukset sekä vapaaeh-
toispalokuntalaisten palkkaus.
Onhan kohtuullista että vapaa-
ehtoishenkilöstö saa joka palo-
asemalla saman korvauksen sa-
mantyyppisestä työstään ja ku-
kin palokunta muihin alueen pa-
lokuntiin nähden oikeudenmu-
kaisen toimintakorvauksen pe-
lastuslaitokselle tuottamistaan
muista palveluista.

Sopimuspalokuntien toimin-
takorvauksella tuetaan kunkin
palokunnan sopimuksen mukai-
sen hälytysosaston, naisosaston
sekä nuoriso-osaston ylläpitoa ja
kehittämistä. Sopimuksilla yhte-
näistetään myös koulutuksesta ja
pelastuslaitoksen palveluksessa
suoritettavista tehtävistä makset-
tavat vapaaehtoishenkilöstön
palkat.

Sopimusten yhtenäistämisen
kustannusvaikutukseksi vuosita-
solla on arvioitu noin 150.000
euroa verrattuna vuoden 2006
kustannuksiin. Kokonaiskustan-
nusta arvioitaessa on huomioi-
tava, että palokuntasopimusten
piiriin kuuluu noin 650 henkilöä
ja 20 palokuntaa.

Nyt allekirjoitettujen sopi-
musten myötä pelastuslaitoksen
toiminnan voi katsoa ottavan
ison askeleen kehittämisvaihees-
ta kohti toiminnan vakiinnutta-
misvaihetta.

Jokilaaksojen pelastuslaitos
Piia Vähäsalo
pelastusjohtaja



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

8

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

*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

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

Laatuluhdissa, Kuutamon vieressä

* Intialaista päänhierontaa *

NESTE

Oils

Junnun Korjaamo
Jarmo Hakola 040 7437 226

Vapaudentie 1, NIVALA
(08) 443 688

* 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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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.

Nivala
toimii 85 euroa vuosi 2007.

Loppuvuosi ilmaiseksi.

AutoLasi Palvelua
Kadonnut

Löydetty

Myydään

Ilmoita ilmaiseksi!
Nyt yksityishenkilöt voivat ilmoittaa Kodin kirpputorilla aivan ilmaiseksi.

Ilmoitukset tulee jättää Nivalan Viikon toimistoon tai posti-
laatikkoon linja-autoasemalle tai postittaa osoitteella

Nivalan Viikko, Kalliontie 25, 85500 Nivala
Ilmaisia ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse.

Tori-, marjanmyynti ym. ammatti-ilmoitukset maksavat 5 euroa.

Tuttu vihreä postilaatikko, johon ilmoituksen voi jättää toimiston
ollessa kiinni, löytyy talon päädystä valkean aidan takaa.

Nivalan Metallityöväen Ammattiosasto 353
SYYSKOKOUS Puustellissa la. 2.12.2006 klo 18.00. Esillä
sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa.

Toimikunta

MB E220 D -97 (tax
free).Ajettu 189 000km,
punainen.ABS, airbag, säh-
kölasit, kaukosäätöinen kes-
kuslukko, vetokoukku, CD-
soitin, aluvanteet ym.Tästä
edullisesti vähillä kilometreil-
lä ja siisti väyrynen! H vain
7900 euroa. Puh. 050-
9298402

MERCEDES-BENZ 200 D -91
siisti ja hyväkuntoinen. Vaih-
to. Hp. 3.900 euroa. Puh. 040-
5322968.

Siisti PUHELINPÖYTÄ koi-
vua, istuinosa ruskeaa kan-
gasta. Edullinen tarjoa. Puh.
040-0531494.

TALVIRENKAAT Gislaved
Nord Frost 175/80 R 14. Kuin
uudet ajettu n. 3000 km. Vol-
von vanteilla. Hinta 125 e.
Puh. 044-5060558.

VOLVO 850 2.5 20 V -97. Aj.
198 tkm. Erittäin hyväkunt. ja
siisti. Farmari. Aut. ilmast. H.
10.500 E. Puh. 040-7000287.

Myydään 120 L AKVAARIO
tarvikkeineen. Hp. 150 euroa.
Puh. 040-5409408.

Tuplapotku POTKURI, uutta
vastaava. Hp. 200 euroa. Puh.
044 934 6898.

SOHVAKALUSTO (plyysi)
sohva + 2 nojatuolia. Sini-
harm. kuviol. Uutta vastaa-
vat. Hintapyyntö 400 euroa
(uutena 1050 e). Puh. 044-
5833653.

JENKKISÄNKY. Puoli vuot-
ta vanha 160X200. Hinta
350. Puh. 0400-409106.

FARMARISÄILIÖ 2100 L,
traktoriruisku 600 L. Puh. 08-
447 018.

FIAT Tempra SW S:I:E -95.
Hieno, tilava farmari, lämmi-

Äänet kantaa laaksoilla joilla,
pakkanen paukkaa
revontulet loistaa
jokilaaksojen rintamailla.

Yön pimeys on peittänyt lakeuden
ilmassa soittaa äänet avaruuden.
Hanget hiljaa huokaa vaan.
Kovan talven ne meille aikaan
saa.

Arilta mm.

Auto- ja konemyynti
Ari Korkiakoski

Puh. 040-5 11 0004

Honda Accord 1.8 i -98
tosi hieno 230 tkm........................... 6500

Toyota Hiace 2.4 D -97
pitkä, siisti, sis. ALV:n ................... 9900

VW Transporter 1.9 TD            -96/95
220 tkm, hyvä .................................. 6300

Volvo 850 2.5 10 v -95
kirkas pun., tosi hieno 4-ov. sed.    5500

Opel Astra 1.8 CDX Farm. -99
170 tkm, tosi hyvä .......................... 6900

BMW 523i -97
250 tkm, webasto, hieno! ..............12500

Toyota Avensis 1.6 LB -98
musta, 180 tkm, tosi hieno! 5-ov. ...9200

Opel Astra 1.6 GLS -94
160 tkm, 4-ov. sedan, yksilö! ..........3500

Citroen Xantia 1.8i -94
190 tkm, hyvä 5-ovinen .................. 2400

VW Polo 1.9 SDI Farm. -99
2-hengen paku, vero
vain 50 euroa/v. .............................. 6300

NÄMÄ JA PALJON MUUTA!
www.nettiauto.fi
www.nettikone.fi

RAHOITUS JÄRJESTYY!

MTK-Nivalan SYYSKOKOUS Nivalan Osuuspankin
kokoushuoneessa Ke 22.11.2006 klo 10.00. Esillä
sääntömääräiset asiat ja ajankohtaista maatalouspolitii-
kasta. Kokouksen osanottajien kesken arvotaan 10 kpl
10:n kerran sarjalippuja uimahalli Uikkoon. Perheen-
jäsenten ilmoituskampanjaan osallistuneitten kesken
arvotaan puolen viikon loma Vuokatin lomapaikassa.
Täytä kokouskutsukirjeen takasivulla oleva lomake ja tuo
se kokoukseen. Tervetuloa.

 MTK-Nivala, johtokunta

MTK Nivala

BMW 523 2.5 523ia                      -97
Suomiauto, Supersiisti!
304000 km              11.500
BMW 525 2.5tdsa                          -97
Valkea, tutustu!
383000 km             13.500
Citroen Xantia 1.8 meribel              -95
231000 km                                2.900
Citroen Xsara  1.6i                         -00
ilmastoitu, Erityisen siisti.              7.900
Ford Mondeo 1.8i CLX                    -95
edullista ajoa, siisti
215000 km                                2.900
Ford Mondeo 1.8td                        -99
siistikuntoinen
213000 km                                6.900
Ford Mondeo 2.0 stw                     -99
siisti
222000 km                                   6.500
Mazda 626 2.0i                             -98
Ilmastointi             
326000 km                                 5.800
Nissan Almera 1.6si                       -97
supersiisti
194000 km                                5.400
Opel Vectra 1.8i 16v cd                  -96
hyvä
286000 km                                  3.800
Opel Vectra 2.0 dti                         -98
Vectra Caravan
336000 km                                5.900
Peogeot 206 1.3i                           -00
punainen
287000 km                                6.900
Rover 400 1.6i 16v                        -99
hyvin varusteltu
171000 km                                5.900

Tmi: Korkiakoski Marko,
Asunmaantie 90, 85500 Nivala

0400-580688
http://www.nettiauto.com

saijakor@luukku.com

T:mi Marko Korkiakoski

tin, soitin, kahdet renk., hk.
Hp. 1500 euroa. Puh. 044-
0765366.

PV MOOTTORI, rempattu,
ei rekisterissä. Crossi
MOPO hinnat 400 ja 130 +
MBK V 2003, hinta 1600.
Puh. 044-261 0119.

RT-YKSIÖ keskustasta.
Puh. 050-5625390.

AJO-OPETUSPOLJIN +
peilit. Puh. 044-2574199.

Annetaan

Ostetaan

Vuokrattavana

Myydään

Joki virtaa uomassaan
se päälleen jääkannen vahvan saa.
Yön hetket pakkanen on kattanut
paukkeillaan.
Yksi valvoo, toiset nukkuu
Jokilaaksoon saapui taas
talvi Suomenmaan

24.12.1980

   Vilho Malila

Talven ääniä

Viljellään
huumoria

Mies kaverilleen:
- Onko sinulla vaimostasi alas-
tonkuvaa?
- No ei varmasti.
- Ota sitten tämä. Minulla on sii-
tä kopio.

- Miksi olet lopettanut kirkko-
kuorossa laulamisen?
- En kerran päässyt harjoituksiin,
niin joku oli kysynyt että onko
urut korjattu...

- Kapteeni, miten pitkälti tästä on
kiinteälle maalle, eräs risteily-
matkustaja kysyi.
- Pari mailia.
- Niin vähän? Mihin suuntaan?
- Suoraan alas.

Autoliike
T. Kaarlela Ky

Ruutihaantie 9, YLIVIESKA
050 572 8228, 0451102197

08-410 289

TERVETULOA KAUPANTEKOON!

Autot värikuvina osoitteessa www.kaarlela.fi

BMW 530D tiptronik                   -02 34.800

aj. 124 tkm, abs, ilmast. huoltok. ym.

Fiat ducato 2.5 td korkea           -96   7200
lyh. malli, aj. 200 tkm, huoltok, lohkol.

Ford Transit 2.5 DSL                  -95   4400
aj. 350 tkm, hyväk. yhden omist. auto

Ford Focus 1.6 Ghia                  -01 11.500
aj. 82 tkm CD-soitin, metalliv., ohjausteh.

Mercedes-Benz C 200 CDI         -00 17900
STW, aj. 330 tkm, siisti Suomi-mersu

Mitsubishi L300 Dies. sis. alv.   -01   8500
aj. 143 tkm penkinlämm, ohj.teh. soitin

Mitsubishi Space Gear 9-h.        -97 14900
aj. 185 tkm, huoltok., 2-renk, vetok.

Opel Vectra 1.7 td                       -94   1500
aj. 500 tkm, hyväk. diesel Isuzun kon.

Opel Astra 2.0 dti  aj. 201 t.       -99    8500
2-renk., vetok., hyväk. uudella moott.

Renault Laguna 1,8 16 v.          -00  10500
Sport, Huippuhieno sport-malli varustein

Renault Megane 1.6 i                 -97   4900
aj. 246 tkm, huollettu hyväkunt. Rellu

Saab 9-5 2.3 t Vector                 -04  32900
aj. 55 tkm, busines wagon, yksi omistaja

Toyota Avensis 1.8 SOL            -98   9900
aj. 175 tkm, metalliv. soitin, lohkoläm.

Toyota Yaris Verso D4D           -02 14900
aj. 91 tkm, ajotietokone, CD-soitin ym.

Toyota Hiace pitkä D4D         -04 22900
sis. alv. aj. 127 tkm, huoltok. vetok. soitin

Volkswagen Polo Classic 1.4i        -97  5900
aj. 192 tkm, hyväkunt. huollettu

Volkswagen Vento 1.9 TD               -97  5900
aj. 282 tkm, siisti, 2-renk., metalliv. lämm.

Volvo S60 D5 aj. 70 tkm.                -04  33900
Volvo V50 2.0 D aj. 78 tkm.            -04  32900
Volvo XC90 5D autom. 7-henk.      -03 54900
aj. 86800 km, webasto kellokytk. väri musta

Volvo V70 D5 aut. aj. 150 tkm.       -02  29900
Volvo V70 2,5 tdi aj. 240 tkm          -01 19800
1-omist., uudet talvir., kattokaiteet, ilmast.

Volvo V70 D5 aj. 155 tkm.               -04  31500
webasto kellolla, uudet talvir., kattokaiteet

Volvo S60 aj. 123 tkm.                     -01 18500
1-omistaja, talvirenk. uudet, huoltok.

Volvo XC70 D5 autom.                    -03  40900
ajotietokone, aluvant., ilmast, CD-soitin

Volvo S60 2.4 D aj. 93 tkm.             -04  29900
eritt.siisti ja huollettu, paljon varust.

Volvo S60 2.4 T 200 hv                    -01 20900
aj. 168 tkm, uusi talvirengaspak, uus. aluv.
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Hätä- ja
kotiteurastukset,
paloittelut sekä
käytössä myös

kylmäkontti

T:mi Marko Myllykoski
Puh. 0400-890342
84100 Ylivieska

DEFA-sisätilan-
lämmitin

69,-69,-69,-69,-69,-

1. Kupari, sinkki, nikkeli.
2. Marokko.
3. Neljänkymmenen.
4. Riekko.
5. Ystävänpäivää.

Vastaukset
kysymyksiin

1.470

Nivalan Viikko on muuttanut.
Uusi osoite on Kalliontie 25

(R-Kioskin talossa)
Puh. 443 133




