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Rauno Vihtari
p. 040 960 4811, 445 271

fax 445 295

• saunat • huvilat • omakotitalot ym.

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

 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, tervetuloa!

Uuden Corolla HB:n tai sedanin ostajalle
peruutustutka ja kevytmetallivanteet! edun arvo 1470,-

Ranger-varustelu: mm. ABS-jarrut,
lämmitettävä kuljettajan istuin, kauko-
ohjattava keskuslukitus, sähkösäätöiset
peilit, sähkötoimiset ikkunat etuovissa,
sävylasit ja lämmitettävä takalasi.

XLT-vaurustelu: edellisten lisäksi mm.
ilmastointi, 2-värinen metallivärimaalaus,
kevytmetallivanteet, kiillotetut putket ja
lavasuoja.

Wildtrak-varustelu: Pick-up -maailman
ehdotonta eliittiä, vai miltä kuullostaa edel-
listen lisäksi vielä 2-värinen nahkaverhoilu
ja lukuisat yksityiskohdat, joilla auto on
viimeistelty todella näyttäväksi.

Ranger-mallistossa
kolme varustetasoa.

www.ford.fi

Tilanteessa kuin tilanteessa:
FordRanger 4x4

Kuvan auto FordRanger 4x4 Double Cab Wildtrak.

Koulutettu hieroja EERO KOSKI
Soita 050 5230 762

Forum 2. kerros, Toripiha 1, Nivala

hieronta ja kaustislainen jäsenkorjaus

Kalliontie 13
Nivala

P. 443 801* Lahjakortit
* Suoristusraudat
   Temp 50 euroa
* Lämpöpatukat
* Ilmakihartimet

Runsaasti laadukkaita
hiustenhoitotuotteita esim.

www.nivalanviikko.fi

Soittele Soinille P.040-539 7838
Arolan Marjatila
Pirttirannantie 226
85500 NIVALA

Myytävänä:
Pakastettua mansikkaa
ja tyrniä.
Marjaisa lahjapakkaus:
Tyrnimehua ja hilloaHIENO LAHJAIDEA!

Jalkojesi ilona
Ilona Saviluoto

Jalkojenhoidon AT, terv.huoltoala
Puh. 050-372 0573

Kallionsivu 4, 85500 Nivala

JALKOJENHOITO
LAHJAKORTTI
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Nimipäivät

Sunnuntai

Ajatus

Sunnuntai 10.12.2006

Ajassa

Sunnuntai: Jutta
Maanantai: Tatu, Taneli, Daniel
Tiistai: Tuovi
Keskiviikko: Seija
Torstai: Jouko
Perjantai: Heimo
Lauantai: Auli, Aulikki, Aada

1.Mikä on hambo?
2.Mitä toista nimeä nurmitähkiös-
tä käytetään?
3.Mitä ovat tabuuni, sariini ja so-
maani?
4. MInkä pääkaupungin halki vir-
taa Potomac-joki?
5. Kuka oli Pohjolan Satakieli?

En usko asioihin: minä uskon ih-
missuhteisiin.

    Georges Brague

Forumin toiseen kerrokseen
avattiin elokuussa kauneushoito-
la Fionella. Kaija Parttimaa on
tehnyt parisen vuotta erityyppi-
siä hoitoja kotona, nyt vietetään
kaksivuotissynttäreitä uusissa ti-
loissa.

Kaija on ammatiltaan kosme-
tologi, joten ammattitaitoa löy-
tyy kaikenlaisiin hoitoihin. Kas-
vo-, jalka-, käsihoidot, ihokarvo-
jen poisto kuumavahalla, kesto-
värjäykset kulmiin ja ripsiin,
ehostukset ja vartalonhoito ovat
tunnetuimpia hoitoja.

Perusjalkahoitoon kuuluu
syylien, känsien ja kovettumien
poisto ja varpaan kysien ohen-
nus ja leikkaus.

- Kosmetologin jalkahoito on
siitä erilainen, että  asiakkaalla
on mahdollisuus valita hoidon
lisäksi erityyppisiä kylpyjä, naa-
mioita, kuorintaa, koristelakka-
usta, lakkausta ja rentouttavaa
hierontaa. Asiakas saa halutes-
saan myös ohjausta jalkojen ko-
tihoidossa, kertoi Kaija

Yrttipolku-
kasvohoito

Uusinta uutta Fionellan pal-
veluissa on Yrttipolku -kasvo-
hoito.

- Tämä upea hoito on enem-
män, kuin kasvohoito. Tässä
käydään läpi myös selkä ja jalat,

Yrttipolun
lumoissa

Kaija Parttimaa kertoo.
 Yrttipolku-hoito antaa asiak-

kaalle aikaa rauhoittua ja rentou-
tua sekä unohtaa arjen huolet.
Kynttilöiden tunnelmallisessa
valaistuksessa yrtit lumoaa aistit
ja hellii asiakasta. Kolmesta yr-
tistä asiakas saa valita yhden,
joka lisätään naamioon. Lisäksi
kuumennetulla yrttimatolla ren-
toutetaan selän ja hartian lihak-
set. Myös jalat käsitellään läm-
pimillä  salvia-kompresseilla.

- Hoidon tavoitteena on kos-
teuttaa meidän kuivaihoisten suo-
malaisten ihoa. Vain positiivista
palautetta on tullut tästä hoidos-
ta, asiakkaat ovat olleet todella
tyytyväisiä.  Enenevässä määrin
markkinoita valtaa kokonaisval-
taisemmat hoidot,  mikä onkin
hieno asia, sillä niillä saadaan
asiakkaille todella rentoutunut
olo, Kaija kertoi.

Mira Poikkimäki (vas)
on harjoittelujaksolla
ammattiopiston kos-
metologipuolelta, oi-
kealla Fionellan omis-
taja Kaija Parttimaa.

Fionellan uudet tilat Fo-
rumin yläkerrassa on si-
sustettu viihtyisiksi. Vastaukset sivulla 7.

Jumala, Sebaot, katso jälleen
meihin taivaastasi,
katso meitä!
      Ota hoitoosi tämä viiniköyn-
nös,
      taimi, jonka oikealla kädellä-
si olet istuttanut itseäsi varten,
      lapsi, jolle sinä olet antanut
voiman.
Menehtykööt uhkaavan katseesi
alla ne,
jotka ovat sen polttaneet ja pirs-
toneet!
      Mutta suojatkoon sinun käte-
si palvelijaasi,
      joka on oikealla puolellasi,
      ihmislasta, jolle sinä olet an-
tanut voiman.
Me emme käänny sinun luotasi
pois.
Anna meidän elää,
me huudamme sinun nimeäsi.
      Jumala, Herra Sebaot, auta
meidät ennallemme,
      anna meidän nähdä kasvoje-
si valo,
      niin me pelastumme.

Ps. 80: 15-20

Adventin aikaa.

Vieraita Kotikeskuksessa
Kotikeskuksessa vietettiin en-
simmäistä adventtijuhlaa vierai-
den kanssa. Talon asukkaita ja

henkilökuntaa oli saapunut ter-
vehtimään Koskenperän, Töllin-
perän ja Aittoperän asukkaita.

Tilaisuudessa Aittoperän kou-
lun oppilaat soittivat ja lauloi-
vat. Ohjelmassa oli myös ha-

rataus ja yhdessä laulettiin  kau-
neimpia joululauluja.

Viime sunnuntaina Kotikeskuksessa vierailivat Koskenperän, Aittoperän ja Töllinperän kylien asukkaat. Lapsivieraat ovat vanhuksille
aina erityisen mieluisia.

Nivalan kaupunginhallitus
esittää valtuustolle hyväksyttä-
väksi alueellisen jätevesiyhtiön
osakassasopimuksen sekä uuden
yhtiöjärjestyksen. Suunnitelmis-
sa on, että Vesikolmio Oy vas-
taisi toiminta-alueellaan myös
jätevesien keskitetystä poisjoh-
tamisesta ja käsittelystä.

Laajimmillaan Kalajoelle
2010 -luvulla rakennettava uusi
keskuspuhdistamo käsittelisi
yhteensä yli 30 000 asukkaan
jätevedet, jotka johdettaisiin sin-
ne aina Haapajärveltä ja Niva-
lasta asti.

Puhdistamon lisäksi yhtiö
rakentaisi yli 160 kilometriä uut-
ta siirtoviemärilinjaa.

Jätevesien käsittelyn vaati-
mukset tiukentuvat tulevina vuo-
sina huomattavasti ja Nivalan
puhdistamollakin olisi ollut
edessä investointeja. Valtion tu-
kea ei kuitenkaan saada kuntien
yksittäisille hankkeille mutta
laajemman alueen yhteistoimin-
taan sitä on saatavissa.

Jäteveden taksat tulevat nou-
semaan, mutta arvioiden mu-
kaan alueelliseen jätevesiyhti-
öön liittymällä noin puolet vä-
hemmän kuin pitäytymällä yk-
sin Nivalan jätevesipuhdista-
mossa. Myös Kalajoen puhtau-
delle keskitetyllä jätevesien
poisjohtamisella on positiivinen
vaikutus.

Kaupunginhallitus arvioi
osakassopimuksen myös turval-
liseksi, koska yhtiön osakkaita
voivat omistaa vain kunnat tai
kuntayhtymät, jotka päättävät
asioista ja niillä on mahdollisis-
sa myyntisuunnitelmissa myös
etuosto-oikeus osakkeisiin.

Jätevedet
yhteen
putkeen
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Heikkilän vuosi-
harjoittelijana
40 vuotta sitten

Pohjois-Suomen Maalaisliit-
tolaiset ajoivat 1956 vaaleissa
sankoin joukoin Urho Kekkosta
Suomen presidentiksi. Yhteistyö
heidän ja Kekkosen kanssa ei ole
päättynyt vaaleihin. Kekkonen
on antanut maakunnan miehille
selkänojaa, kun Rautaruukki on
Saloisten pelloille hommattu.
Oulun typpitehdas ja Oulun yli-
opisto on myös tuon yhteistyön
perusta.

Onhan siinä tietenkin ollut
muitakin mukana demokraatti-
sesti päättämässä, mutta joiden-
kin on pitänyt ajaa asioita eteen-
päin. Ei siinä mitään pahaa ole,
jos nykyinen istuva presidentti
kutsuu Itsenäisyyspäivän juhliin

Mies kalenterin mainoksessa on kuin Viirelän Antti. Mynnitupakki
vain puuttuu, holkki Antilla pysyi aina sahatessa suussa. Antin saha
oli Solo. Kuulosuojaimia ja suojakypärää ei käytetty.

Jouluinen Raahen reissu ve-
limieheltä lainatulla Simcalla
oli ajettu Oulaisten kautta poi-
keten Leenan kotona. Edellinen
käynti sinne oli tehty Veikon ja
Leenan häihin. Nurmirannan
Tuomon Moskovitsilla oli läh-
detty oikomaan Pinolan ja Kan-
toperän kautta. Eksyttiin met-
siin mutkaisten teitten takaa,
mutta ehdittiin vielä juuri en-
nen kuin vihkipari astelee kirk-
koon.

Nuorenparin ensiasunto
Kestilässä oli ollut pieni yhden
kamarin ja keittiön kokoinen
mökki. Harjuripoika sai sitten
kyläkutsun Kestilään tulla hak-
kaamaan metsäteknikko-veljel-
le halkoja, joita mökin lämmi-
tyksessä kului. Isoveli neuvoi
tarkasti linja-autoaikataulut,
miten osata. Ei uskonut, kun
sanoin tulevani pyörällä.

Polkupyörällä
Kestilään

Edelliskesänä oli Onnelan
Eskolta ostettu kilpapyörä, joka
oli aikoinaan kuulunut Eskon
sedälle Lauri Vierimaalle. Vaih-
teet olivat tässä kilpapyörässä
rikki, mutta suurin vaihde py-
syi päällä. Hiihtolomaviikon
maanantaiaamuna kello neljä
talvinen pyörämatka Kestilään
alkoi. Karsikkaisten navetat
ovat vielä pimeänä kun kylän
läpi on poljettu. Tarkoitus oli
olla perillä Kestilässä samana
aikana kuin velimiehen neuvo-
ma linja-auto. Kärsämäellä oli
aamulla ennen seitsemää Shel-
lin kyltillä varustettu pieni kah-
vilan tapainen auki. Ollaan en-
simmäistä kertaa käymässä täs-
sä naapuripitäjän kirkonkyläs-
sä johon on matkaa Nivalasta
42 kilometriä. Seuraava tauko-
paikka oli Pulkkilassa. Hirsinen
kahvilarakennus näkyy olevan
vieläkin pystyssä. Pulkkilan
kirkolla on vielä jäljellä muita-
kin vanhoja rakennuksia kuin
kirkko. Pyöräilijä ihmetteli
Pulkkilan kirkontorin erikoista
muotoa. Eihän niitä kirkon tor-
neja oltu vielä kovin montaa
nähtykään.

Vuosi on ollut joko -61 tai
-62. Valottomalla pyörällä on
aamuhämärissä tultu lumisia
teitä. Kokkola-Kajaani tiekin
oli jo valmis, mutta aikaisin
aamulla se oli auraamaton.
Pulkkilasta pyöräiltiin suoraan
Vornaan. Vornassa on se tiuk-
ka mutka, missä Jyrkän sahan
autolla olivat ajaneet ojaan, kun
olivat olleet Oulusta tulossa.
Nykyisin Pulkkilan ja Vornan
välillä lainehtii Uljuan tekoal-
las.

Vornan jyrkkää mutkaa ei
ole tarvinnut oikoa. Nelostie

menee Pulkkilasta suoraan Ou-
lua kohti tekojärven länsipuolel-
ta. Ennen Kestilää pyöräilijä kaa-
tuu makeasti nurin jäisellä tiellä
ja säikähtää, tuleeko mutkan ta-
kaa auto päälle. Ajoitus on kui-
tenkin ollut oikea, kun ollaan
yhtä aikaa linja-auton tuloajan
kanssa Kestilän kirkolla. Ei tar-
vinnut ison veljen hätäillä, että
tuleeko se sieltä. Puhelimia ei
ollut. Leenan laittama ruoka
maistuu, kun selvittiin perille.
Iltapäivä sahailtiin ja pilkottiin
halkoja. Halot on hakattu lop-
puun seuraavana aamupäivänä,
joten puolenpäivän jälkeen on
katseltu, millainen pyöräilykeli
olisi tarjolla.

Eilisen aamun lumisateinen
sää on muuttunut aurinkoiseksi
pikkupakkaskeliksi. Leena oli
kyllä pitänyt huolen, ettei halkoja
ollut tarvinnut nälkäpalkalla
pilkkoa. Velimies oli pistänyt
pikku setelinipunkin palkaksi,
mutta niin vain pyöräilijälle tu-
lomatkalla kävi, että Kärsämäen
jälkeen alkoi energia loppua.
Erkkisperän aavalla Harjun Mat-
ti tavoittaa traktorillaan. On tu-
lossa Peräahosta tai Kukonahos-
ta. Kyllä tuntui mukavalta istua
loppumatka Matin halkokuor-
man päällä.

Raahe vuonna 1966

Raahe on vuonna 1966 sa-
man näköinen, mitä se on ollut
siitä asti, kun siellä on eletty puu-
laivoilla ja merellä seilaamalla.
Pienet, nykyään kovassa huudos-
sa olevat vanhat puutalot reunus-
tavat muhkurakivillä ladottuja
kapeita katuja.

Tapaninpäivänä Harjuripoika
ja Vesa on kutsuttu joulupäiväl-
liselle Eetu Mattilan kotiin. Talo
oli yksi noista Raahen vanhoista
puutaloista, joita ei enää saa pur-
kaa.

Tukimiehet

Harjurin vuosi on toisen
kerran ohi. Nyt päättyneenä
kertausvuonna ei Harjuripoika
ole aina malttanut pysyä  sen
vuoden takaisissa ajoissa vaan
on hypellyt vähän joka paikas-
sa. Nivalan Viikko on ne kui-
tenkin kaikki lyhentämättömä-
nä julkaissut. Monet ovat vie-
lä jaksaneet niitä lukea ja anta-
neet mukavaa palautettakin.
Kiitokset siitä teille. Erikseen
kiitokset Maritta Raudaskos-
kelle. Maanantaiaamuisin kun
olen käynyt lukemassa nämä,
on hän saman tien kirjoittanut
jutun puhtaaksi.

Hyvää Uutta Vuotta!

aktiivisia vaalityönsä tekijöitä ja
palkitsee heitä korkeimmilla
kunniamerkeillä. On vähän jot-
kut asian merkille panneet tuos-
ta jurnuttaneet, mutta mitä siitä.
Ennen ei vain ole juhlille pääsy
ollut presidentin täkäläisillä tu-
kimiehillä mielessä. On sitävas-
toin yhdessä Kekkosen kanssa
ajettu maakunnan asioita. Se
minua haittaa, kun sivistyneet,
korkeassa asemassa olevat polii-
tikot eivät nöyrry sanomaan että
Keskusta vaan pitää käyttää sana
Kepu.

Uusi kuulolaite

Joulukuu 27. tiistai. Raahes-
ta on menty suoraan Ouluun ha-
kemaan uutta kuulolaitetta. Ou-
lun lääninsairaalan nimi oli
muuttunut Oulun yliopistollisek-
si keskussairaalaksi. Nykyisin
sairaalasta käytetään lyhennys-
tä OYS. Kuulolaite on samanlai-
nen kuin se ensimmäinen, joka
oli saatu keskikoulun alettua
vuonna 1961.

Samanlainen mallikappale
tuon ajan kuulolaitteesta on näh-
tävillä OYS:n kuulokeskuksen
käytävällä olevassa lasikaapissa.
Teräskuorinen laite pidettiin rin-

nan päällä kaulasta riippuvassa
pussissa. Johto tuli korvakuulok-
keeseen.

Takanevan tien varressa ke-
sällä -63 Harjuripoika kaatui pa-
hasti rankoja karsiessa. Terävä,
vesurilla viistetty maasta törröt-
tävä kuusennäreen kanto osui rin-
nan päällä olevaan kojeeseen.
Säikähdys yksin metsässä olles-
sa oli kova. Lommo siihen teräs-
kuoreen tuli, mutta kuiva puu-
piikki ei tehnyt pahempaa. Kuu-
lolaite on maksanut muistin mu-
kaan 3000-4000 markkaa. Jos se
oli näin, on hinta kova, omavas-
tuuosuus olisi ollut 800 markkaa.
Tuohon aikaan yleisesti työ-
miehen kuukausiansio on ollut
alle 1000 markkaa kuukaudessa.

Metsätöissä välipäivinä

Keskiviikkona 28.12. on
Hautalan takana oltu tukin teos-
sa. Joululomalainen Jorma Kal-
lio on ollut mukana tuulenkaato-
ja karsimassa. Moottorisahan
kanssa ei ole voinut muu olla
kuin Viirelän Antti.

Torstaina 29.12. on lauhaa ja
tuulista. Tuulenkaatoja on saatu
katkottua lisää tukeiksi. Harjuri-
poika on päässyt tukinajoon Ters-

sillä. On se jonkunlainen luotta-
muksenosoitus ollut isännältä,
kun on päästänyt pojan metsään
kalliin hevosen kanssa. Rinnus-
tinremmi piti osata jo laittaa, että
varmasti länget sai yhdellä ny-
käisyllä auki, jos reki kaatuisi.
Kaulan ympäri puristuvat länget
tukahduttavat hevosen äkkiä.

Perjantaina 30.12. haetaan
raamin varsinaiset rautaosat Jyr-
kästä. Osat oli kunnostettu val-
miiksi. Harjuripoika jyryttää Ma-
jorilla Pöhölölää kohti raamin
osat kärryssä. Osien pystytys
pannaan alulle. Kullervo Pihla-
jamaan lisäksi mukana ovat vel-
jekset Jouko ja Jorma Kallio.
Tällä porukalla on lastattu ilta-
sella paluukuorma rankoja.

Maanantaina 31.12. tukinajo
Hautalan takana jatkuu. Lunta on
tullut kovasti lisää. Keli märkä,
iltaan mennessä metsässä kastuu
läpimäräksi. Terssi-ori on hyvä
metsässä, kuten emänsä Mela-
kin. Rauhallisen hevosen kanssa
kokematonkin ajuri saa kuorman
tehtyä, kun ei tarvitse kytätä py-
syykö hevonen paikoillaan.

Vääpelit...

Niilo, joka oli aloittanut va-
paaehtoisena tammikuulla ar-
meijansa, tulee siviiliin. Kun
pojasta ehkä viisi vuotta sitten on
tehty vääpeli, tuntui se vähän jol-
tain, kun nyt kossista... Eihän sitä
muita oikein vääpeleinä pidetty
kuin Aholan Eeteä ja tietenkin
isäntäämme.

Uutta vuotta on vastaanotet-
tu kotona valvoen. Aamulla on
kävelty suoraan Heikkilän navet-
taan. On saatu navettahuki ja
joku on pitänyt lomaa. Ehkä Ki-
vijuuren Matti. Nykyisin kun
nukkuu uutena vuotena hyvin,
niin tuntuu että vuosi vaihtuu
parhaiten. Vuoden 1. päivän koh-
dalla lukee, että koko yö on ko-
tona valvottu. Uudenvuoden päi-
vän sataa vahvasti lunta.

Maanantaina 2.1. on oltu
Leena-tätiä hautaan saattamassa
ja arkkua kantamassa. Varhaisin
muistikuva tädistä ja Jalmari-se-
dästä on ajalta, kun isän ja äidin
matkassa on hevoskyydissä ky-
läilty Sarjankylältä. Pieni tupa oli
aurinkoinen. Puutarhassa kasvoi
mansikoita, jollaisia ei oltu muu-
alla nähtykään. Myöhempiin vie-
railuihin liittyy käynnit tädin si-
saren, Otteljaanan tuvalla. Hei-
dän veljensä Kauko Kaski kävi
meitä Kuuselassa asuvia tapaa-
massa, kun asuttiin siellä jo il-
man vanhempia.

Leena tädin tuvalta käsin
käytiin Rantatalossa, saatiin sin-
ne jäädä päiväkausiksikin. Toi-
volla ja Jalmari-sedällä oli pik-
ku-Valmetti, jolla vietiin päre-
puita höylälle. Lapsi sai tuntea,

että minäkin kuulun näihin ih-
misiin jotenkin.

Viimeiset
työpäivät

Hautajaisten jälkeen on
tehty enää kolme työpäivää
Heikkilässä. Näyttää, että Sep-
po Kauppila on jäänyt jatka-
maan heinien ajoa. Viikon ai-
kana rankakuormia on tuotu
Pöhölölästä tullessa, kun sin-
ne on ajettu lisää raamin ra-
kennustarpeita. Yksi ranka-
kuorma on viety Hakuperälle
Hakolan Artulle. Isäntä on
laittanut viemään puukuorman
Artun liiterille.

Perjantaina 6. päivä on
loppiainen. Kalenterissa lu-
kee: ”Keräsin kamppeeni Uk-
kolasta.” Viikon vaihde menee
kootessa varusteita Paimioon
lähtöä varten.

9.12.1967  maanantain
kohdalla kalenterissa lukee:
”Käyn heittämässä hyvästit
Heikkilässä. ”

Hyviä sanoja

Kuin muistolauseeksi
isännästäni jäivät Sakari Re-
polan puheesta isännän muis-
toseuroissa Heikkilän pihanur-
mikolla: ”Täällä on tänään
lausuttu hyviä sanoja. Veikko
Kallio sanoi meille hyviä sa-
noja.”

Hyvältä nuo lausutut sanat
tuntuvat minusta vieläkin.

Lopuksi

   Harjuripoika
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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
Jauheliha-kasviskeitto, juusto,
ruisleipä.

TIISTAI
Sitruunanmakuinen turskaleike,
hauskat kalapihvit, perunamuu-
si, punajuuri-omenasalaatti.

KESKIVIIKKO
Chili con carne, riisi, kaalisalaat-
ti.

TORSTAI
Merimiespihvit, kiinankaali-sa-
laatti vihannes-ananassalaatti.

PERJANTAI
Nakkikeitto, herkkukurkku.

Muistan jonkun kauan sitten
sanoneen Raamatusta löytyvän
vuoden jokaiselle päivälle sanat
”älä pelkää”. En ole koskaan tar-
kistanut, tarkoittiko sanoja, että
nuo sanat ovat Raamatussa todel-
la 365 kertaa. Ajatus on kuiten-
kin jäänyt viehättämään. Jumala
rohkaisee meitä joka päivä sa-
noen ”älä pelkää”.

Ensimmäistä joulua ja sen
odotusta kuvaavissa Raamatun
kertomuksissa sanat ”älä pelkää”
lausutaan erityisen monta kertaa.
Enkeli Gabriel rauhoittelee noil-

Hartaus sunnuntaiksi 10.12.
2. adventtisunnuntai

Turvatakuu

la sanoilla Mariaa, jota hämmen-
tää tieto Jumalan Pojan äidiksi tu-
lemisesta. Samoilla sanoilla enkeli
rohkaisee Joosefia ottamaan ras-
kaana olevan Marian vaimokseen.
Jouluyönä Jumalan kirkkautta
Betlehemin kedolla säikähtäneet
paimenet kuulevat, ettei ole aihetta
pelkoon, vaan iloon.

Sanat ”älä pelkää” ovat tärkei-
tä vaikeisiin ja ennakoimattomiin
tilanteisiin joutuneille ihmisille.
Ne kuuluvat niin maailmalla ta-
pahtuneista kauheuksista huoles-
tuneelle kuin omassa elämässään

pimeään yöhön joutuneelle. Ne
on lausunut ikuisten aikojen
Jumala, joka on luvannut olla
luomansa maailman ja ihmisen
takana, meidän takanamme.

Elämässä tulee kuitenkin
eteen välillä niin pahoja paik-
koja, että rohkeinkin pelkää ja
menettää luottamuksensa, ei
vain Jumalaa, vaan koko elä-
mää kohtaan. Jumala ei tunnu
olevan vain kaukana. Tuntuu,
että hän on kokonaan poissa.
Miten ottaa todesta sanat, ettei
hätää, jos tuntuu siltä, ettei nii-

den takana ole ketään tai mitään.
Jotkut hätänsä ja Jumalansa

kanssa painineet ovat sanoneet
merkillisellä tavalla, että Juma-
la on läsnä meidän kokemukses-
samme hänen poissaolostaan.
Hän on aivan lähellämme siinä,
minkä me tulkitsemme hänen
poissaolokseen: vastausten puut-
tuessa, vastoinkäymisten riepo-
essa ja haavojen pakottaessa.

Apostoli Paavali kirjoittaa
korinttilaisille: ”Täällä me kat-
somme vielä kuin kuvastimesta,
kuin arvoitusta, mutta silloin nä-

emme kasvoista kasvoihin.” Pei-
li, jonka kautta tässä elämässä
katsomme Kristuksen kasvoja,
on usein kivun ja hädän sumen-
tama. Siksi Kristus näyttäytyy
meille tämän elämän keskellä
niin toisenlaisena kuin odotam-
me, kärsivänä ja runneltuna. Sil-
lä tavoin hän on kuitenkin kaik-
kein lähimpänä meitä. Hän on
siellä, mihin tahtomattamme jou-
dumme. Siksi hänen sanoissaan
”älä pelkää” on turvatakuu.

Nyt adventtiaikana, joulun
odotusaikana, me odotamme

Jeesuksen syntymää. Odotamme
samalla sitä hetkeä, jolloin kat-
somme Kristusta kasvoista kas-
voihin. Odotuksen vaivassa Ju-
mala lohduttaa ja rohkaisee mei-
tä joka ikisenä päivänä sanoen
”älä pelkää”. Siitä syntyy odo-
tuksen ilo ja toivo.

Tiina Reinikainen

SUNNUNTAI 10.12.
Naudanlihakastike, perunat,
italiansalaatti, sekahedelmä-
kiisseli.

MAANANTAI
Jauheliha-porkkanakastike,
perunat, jäävuori-tomaatti-per-
sikkasalaatti, mustaherukka-
kiisseli.

TIISTAI
Maksapihvit, perunat, voisula-
kastike, puolukkasurvos, apri-
koosihyytelö.

KESKIVIIKKO
Nakkikeitto, juusto, raparperi-
puuro.

TORSTAI
Broilerpyörykät, perunat, kasti-
ke, mustaherukkahillo, hedelmä-
kiisseli.

PERJANTAI
Lihakeitto, juusto, marjapuuro.

LAUANTAI
Punajuuripaistikas, peruna, juus-
tokastike, kiinankaali-tomaatti-
mandariinisalaatti, boysenmarja-
kiisseli.

SUNNUNTAI
Stroganof, perunat, perunasa-
laatti, luumukiisseli.

Vapaaseurakunta
Nivala, Toritie 16
Linja-autoasema

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

Maanantaisin klo 16.00-18.00
kerho 1-6 -luokkalaisille.

Ke. 13.12. Nuortenilta klo 18.30.
Torstaisin  klo 18.00

Raamattu- ja rukousilta
Perjantaisin klo 19.00
Kahvila KULMAKIVI

Tervetuloa!

Su. 10.12. klo 14.00
Elämän lähteellä

Hanna ja Jani Saarinen.

Hiljaisuuden
keidas kutsuu

Hiljaisuuden keidas kutsuu
ensi tiistaina kello 11-20 seura-
kuntakodille.

Seurakunnan diakoniatyö
on ideoinut ja toteuttaa seura-
kuntakodille Hiljaisuuden kei-
taan, jossa ihmisillä on mahdol-
lisuus joulunaluskiireiden kes-
kellä hiljentyä, kuunnella hiljai-
suutta, nauttia siitä, lueskella
hengellistä kirjallisuutta, naut-
tia tarjoilusta (vapaaehtoinen
maksu) ja kurkistaa jouluaamun
tapahtumiin. Hiljaisuuden kei-
das on avoinna kaikelle yleisöl-
le ilta kahdeksaan asti. Henki-
lökohtaiseen keskusteluunkin
on varattu mahdollisuus.

Nivalan kirkkoon
tulee uudet urut

Nivalan kirkkoon hanki-
taan uudet urut. Kirkkoval-
tuusto päätti hankinnasta vii-
me maanantaisessa kokouk-
sessaan.

Hankinta on mittava inves-
tointi, sillä urkujen hinta on
674 780 euroa. Urkuparvelle
tehtävät rakenteelliset muu-
tokset, kalustaminen sekä ra-
kenne- ja soinnillinen valvon-
ta mukaan lukien kokonais-
hinnaksi tulee noin 750 000
euroa.

Uudet urut on tarkoitus ot-
taa käyttöön ensimmäisenä
adventtina vuonna 2009.

Nykyiset Kangasalan ur-
kutehtaan valmistamat, 32-ää-
nikertaiset ja koneistoltaan ns.
sähköpneumaattiset urut han-
kittiin 1950-luvun puolivälis-
sä ja ne ovat huonossa kunnos-
sa.

Uusien urkujen hankinnas-
ta on puhuttu jo 80-luvulta läh-
tien. Asiaa valmistelemaan
perustettiin urkutoimikunta
joka sai laadituksi suunnitel-
man uusiksi uruiksi. Soinnil-
lisena asiantuntijana on diplo-
miurkuri Erkki Vähäsarja.

Urkuhankinta pantiin kui-
tenkin jäihin, kun seurakunta-
kodin kosteusvauriot tulivat
ilmi ja tiedossa oli mittava re-
montti.

Uudet urut hankitaan Veik-
ko Virtanen Oy:ltä Espoosta.
Valinta perustui urakkatarjo-

uskilpailuun, johon määräaikaan
mennessä jätettiin viisi tarjous-
ta. Niistä kolme oli Suomesta,
yksi Ruotsista ja yksi Itävallas-
ta.

Hankittavat urut ovat mekaa-
niset ja niissä on 41 äänikertaa.
Neljä äänikertaa saadaan van-
hoista uruista. Urut edustavat
sekä myöhäisbarokin että var-
haisromantiikan tyylisuuntia.
Näitä tyylisuuntia ei ole kuiten-
kaan sekoitettu toisiinsa, vaan ne
ovat rinnakkain.

Juhlia tulossa

Nivalan seurakunnalla on tuleva-
na elokuuna kahdet juhlat: Niva-
lan kolmansien herättäjäjuhlien
100-vuotisjuhlat sekä Oulun
hiippakunnan lähetysjuhlat.
Lähetysjuhlien teemana on Tule
ja katso. Juhlien keskuspaikka-
na on Nivalan Ammattiopisto ja
mahdollisesti Saalasti-sali ja ko-
tiseutumuseo Katvala. Kaikki
lähetysjärjestöt ovat edustettui-
na ja lähettejä on tulossa mukaan
juhlille.
Juhlien ohjelmassa on muun
muassa Matti Pajulan kirjoitta-
ma Hunajan pisara -näytelmä.

Suomen Luonto-lehti on va-
linnut vuoden 2006 turhakkeek-
si tuplapuhelinluettelot. Ehdo-
tuksia lehden lukijoille tarkoitet-
tuun kisaan tuli melkein 300.
Ympäristövaikutukset ratkaisivat
voittajan.

Suomen Luonto-lehti järjesti
nyt seitsemättä kertaa kilpailun,
jossa lukijat saivat ehdottaa mie-
lestään haitallista tai tarpeetonta
esinettä tai ilmiötä Vuoden tur-
hakkeeksi. Niiden joukosta tä-
män vuoden turhakkeeksi valit-
tiin tuplapuhelinluettelot.

Voittajan valintaan päädyttiin
pitkän pohdinnan jälkeen, sillä
ehdotuksia kisaan tuli 273. Va-
linnassa painotettiin laajoja ym-
päristövaikutuksia eniten ääniä
saaneiden ehdotusten sijaan. Eni-
ron ja Fonectan julkaisemat tup-
laluettelot merkitsevät tuplasti

Vuoden turhake valittu
ympäristöhaittoja, jotka kohdistu-
vat metsiin, paperin kulutukseen,
jätteen määrään sekä luetteloiden
painatukseen ja kuljetukseen. Use-
at kotitaloudet laittavat toisen lu-
ettelopaketin suoraan kierrätyk-
seen. Parempi vaihtoehto olisi
syntyvän jätteen määrän ennalta
ehkäisy jätelain hengen mukaises-
ti. Kahdet puhelinluettelot julkais-
taan ensi vuonna kolmatta kertaa.

”Kahdet puhelinluettelot eivät
hyödytä kuin puhelinyhtiöitä ja
metsäteollisuutta”, kisaan osallis-
tunut Suomen Luonnon lukija to-
teaa.

Muita ehdotuksia Vuoden tur-
hakkeeksi olivat muun muassa
juokseva juusto, suihkutettavat
sukkahousut, olutpakkausten kää-
reet ja kahvin suodatinpussit, joi-
hin kahvi on annosteltu valmiik-
si.

Nyt kun tämä sairaankulje-
tuksen järjestäminen kuohuttaa,
miksi ei julkisteta tarjouksia, jol-
loin nähtäisiin ammattitaito, kou-
lutus, kokemus, toimintavar-
muus jne.

Se on aina joku superhessu
joka pilaa työpaikan hengen.

Miksei kiinteistöjen pihoja ja
pyöräteitä puhdisteta nyt kun olis
sopivasti kosteuttakin ettei pöli-
se. Sepeli pyörii inhottavasti ja
liukkaasti kenkien alla. Nehän
olis taloudellistakin ottaa talteen
talvea varten.

Nyt on oikea malli, kun Yli-
vieskan kans suunnitellaan yh-
teistyötä. Suunnaksi Ylivieska,
Sievi, Alavieska... ja Oulainen,
kun siellä jo osin tk:n päivystys-
kin.

Mitä tyhjää äänestäjät teke-
vät kaupunginvaltuustossda, jos
ei ole mielipidettä niin miksi lu-
pauduitte ehdokkaaksi? Vilku-
nan koulu lopetetaan tyhjää ää-
nestäneiden takia. Ei syytä enää
pyrkiä valtuustoon.

JOULU-kadun avajaiset.
Mutta mihinkäs jäikään joulun
tunnelma. Ainoat merkit joulus-
ta piilotettiin väkijoukon keskel-
le, iloiset tanssivat joulutontut,

joita ei nähnyt kuin murto-osa
väestä. Lavalle oli kyllä nostettu
remuava rautalankabändi, joka ei
teemaan kuuluen vaivautunut
soittamaan joululauluja. Tv. Pet-
tynyt.

Olkaamme näin joulun ai-
kaan lempeitä ja armahtavaisia
toisiamme kohtaan, ollaan pal-
josta kiitollisia ja nöyriä.

Miksi Nivalan kapakat anta-
vat asiakkaansa juoda itsensä
sammumispisteeseen. Eikö voi
vähän toppuuttaa. Nuoret varsin-
kin kävelevät tai konttivat kotiin,
melkonen vaara jäädä tien var-
teen.

Joo antakaapa koulujen olla.
Ei tarvitse satsata kyyteihin ja
rakentamiseen. Maalaisjärki pe-
laa laitakaupungilla!

No nythän kaupungille sääs-
töt pätkähti! Konsultti ilmoitti
säästökohteet: Palveluasunto-
paikkoja vähennetään, kouluja
lakkautetaan, luokkia suurenne-
taan, siivoustyö neliöitä lisätään
jne., että näin...

Hyvä päättäjät! Ku käänsitte
kelkan alamäkeen (ylivieskaan)
on paljon helpompi olla kyyvis,
ku joka asias toimia veturina ja
viel vastavirtaan. L. mertapäin.

Säästöjä säästöjen perään
otetaan työntekijöitten selkän-
ahoistakin osa.

Onko joulupukki oikeasti
olemassa? Meillä ei ole näkynyt
vuosiin, liekö muuttanut jo eel-
täkäsin Ylivieskaan.

Hengellisiä
tilaisuuksia

Avoimet työpaikat Nivalassa: Per-
hepäivähoitajia, lastenohjaaja, liiken-
neopettaja, käsi- ja taideteollisuusalan
opettaja, konepuuseppiä, projektimyy-
jä, myyjiä joulumyyntiin.

Työvoimakoulutus: Yrittäjän am-
mattitutkinto, hitsaajan pätevöitymis-
koulutus, kone- ja metallialan perus-
tutkinto, koneistus, kone- ja metalli-
alan perustutkinto, levyseppä-hitsaaja,
koneistajan ammattitutkinto - CNC-
koneistus, levytekniikan ammattitut-
kinto, hitsaajan ammattitutkinto, puu-
sepänalan ammattitutkinto/puutuottei-
den valmistus, puusepänalan ammat-
titutkinto/ CNC/CAD/CAM -tekniik-
ka, teollisen pintakäsittelijän ammat-
titutkinto/puutuotteiden pintakäsittely,
metallialan valmentava jakso - metal-
lin perustiedot ja taidot, työturvalli-
suuskorttikoulutus, tulityökorttikoulu-
tus, metalli- ja rakennusalan ammatti-
taitokartoitus.
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Joulukadun avaus keräsi  paljon yleisöä
Joulukadun avaustapahtuma

keräsi perinteiseen tapaan suuren
joukon yleisöä torin seutuville ja
liikkeisiin. Joulupukki toivookin,
että mahdollisimman paljon jou-
lulahjoja ja -ruokia hankittaisiin
Nivalan omista yrityksistä.

Partiolaisten paraati sekä
muutakin yleisöä  marssi torille
soihtujen valaistessa pimeyttä.

Vaikka lunta ei ollut, joulu-
tunnelma oli avajaisissa muka-
na. Tonttuleikit, joulun rock-
bändit ja tietenkin joulupukki

antoivat oman panoksensa jou-
lukadun avajaisiin.

Edellisvuosien tapaan kaik-
ki saivat nauttia maukkaasta
joulupuurosta.

Nivalan ammattiopistoon jär-
jestetään ensi vuoden alussa aivan
uusi koulutusala, yhdistelmäajo-
neuvokuljettajan ammattitutkinto.
Koulutus on näyttötutkintoon val-
mistava koulutus, ja tutkinto suo-
ritetaan aikuisten näyttötutkinto-
na. Se on takoitettu  henkilöille,
joilla on kuljetusalan perustutkin-
to tai vastaava ammattitaito ja
suuntautuneisuus alalle sekä vä-
hintään B-luokan ajo-oikeus.

Idea lähti työelämän tarpeis-
ta, sillä kuljetusalalla on valtakun-

Tällä alueella ei ole ollut  yhtistelmäajoneuvokuljettajan koulutusta aiemmin, joten kysyntää
ammattitaitoisille kuskeille on työmarkkinoilla. NAO:lla on riittävästi opetuskalustoa, jonka
parissa tässä Jone Sandvik ja Kimmo Salo.

Näyttötutkinnolla uusi
ammatti aikuisille

nallinen pula työntekijöistä.
Runsaan puolen vuoden mittai-
nen 26 opintoviikkoa sisältävä
koulutus tarjoaa erikoistumisen
kappaletavarakuljetukseen ja
puutavaran kaukokuljetukseen.
Koulutus sisältää myös osiot
ajoneuvotekniikkaa, kuljetus-
tekniikkaa ja liikennetekniikkaa.

Tällaista koulutusmahdolli-
suutta ei tällä aluella ole ennen
ollut, joten kysyntää on riittänyt.
Kurssille mahtuu 12 henkilöä.
Nivalan ammattiopistolla on ka-

lustoa ja resursseja järjestää täl-
lainen koulutus. Kalustoon kuu-
luu yksi moduliyhdistelmä, puu-
tavarayhdistelmä  ja kappaletava-
ra ajoon oleva auto.

Vuonna 2009 tulee voimaan
käytäntö, että kaikkien vanhojen-
kin kuskien tulee suorittaa samat
näytöt. Ilmottautuneita on tullut
jo mukavasti, noin 20-30 vuoti-
aita, mutta vielä mahtuu mukaan.
Kurssi alkaa 8.1.2007 ja kestää
13.7.2007 asti.

Itsenäisyyspäivää juhlittiin
Kynttilöitä sytyttämässä Tiina Suhonen (vas.) ja Anna Harju.

Suomen 89. itsenäisyyspäi-
vää vietettiin  Nivalassa perintei-
sin menoin. Juhlapäivän vietto
alkoi jumalanpalveluksella kir-
kossa, minkä jälkeen oli käynti
sankarihaudoilla sekä juhlatilai-

suus seurakuntakodilla.
Itsenäisyyspäivän aattona

partiolaiset sytyttivät kynttilät
jokaiselle sankariristille sekä
kynttiläryhmän presidentti
Kyösti Kallion haudalle.

Partiolaisten taitoja tarvit-
tiinkin, sillä sateessa ja tuulessa
liekki tahtoi sammua, mutta tun-
nin urakan jälkeen kynttilät lois-
tivat kauniisti pimeässä illassa.

Kuva:
Tero Ylioja



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

Ostetaan
RAUTAROMUA
ja METALLIA

T:mi Kierrätysmetalli
P. 040-7203 972

Kaivinkonetyöt
14t tela-alustaisella
koneella

Kari Ollikainen
p. 050 361 2705

Lajittelupalvelu
Rahtipuintia ja viljan litistystä

sekä lautaskarhitusta

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

Laatuluhdissa, Kuutamon vieressä

Jalkojen-
        hoitola

Heidi Orasaari
Jalkojenhoidon AT, terv.huoltoala

Kalliontie 36, Laatuluhti Nivala
Puh. 040-590 4249

* Intialaista päänhierontaa *

Lukijan ajatuksia
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Haluan oikaista Jaakko Sal-
melan Nivalan Viikko -lehden
Lukijan ajatuksia - palstalla olleen
väittämän pelastustoimen kustan-
nuskehityksestä. Hänen mukaan-
sa ”palo- ja pelastustoimen kus-
tannukset ovat kohonneet alueel-
lisen organisaation aikana Niva-
lassa kuudessa vuodessa seitsen-
kertaisiksi”.

Alueellinen pelastuslaitos on
toiminut vasta vuoden 2004 alus-
ta, eikä kuutta vuotta kuten Sal-
mela kirjoitti. Vuosi 2006 on siis
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen
kolmas toimintavuosi.

Kaupungin nettomenot inves-
tointeineen viimeisenä Nivalan
kaupungin palolaitoksen toimin-
tavuonna 2003 olivat ao. talous-
arvion mukaan n. 504.000 ¤.
Kuluvan vuoden talousarvion
mukaan pelastuslaitos veloittaa
palvelujensa tuottamisesta Niva-
lan kaupungilta n. 640.620 ¤,
mikä sisältää myös investoinnit.
Kun summasta vähennetään pe-
lastuslaitoksen paloasematiloista
Nivalan kaupungille maksama
vuokra, n. 40.000¤/vuosi, jää
kaupungin nettomenoksi melko
tasan 600.000¤. Nettomenojen
kasvua tuossa on 19 % ja se on
tapahtunut kolmen vuoden kulu-
essa, ei yhdessä vuodessa.

Jos tarkastelujaksoksi otetaan
Salmelan esittämä kuusi vuotta
alkaen vuodesta 2001 loppuen
vuoteen 2006, tulee laskelmiin
kolme vuotta kuntakohtaista pe-
lastustointa ja kolme vuotta alu-
eellista pelastustointa. Tuon kuu-
den vuoden jaksolla kustannuske-

hitys on ollut seuraava:
- 2001 nettomenot Nivalan

kaupungin palolaitoksen talous-
arviossa oli euroiksi muunnettu-
na 414.714 ¤, summa sisältää
myös investoinnit.

- 2003 vastaavat nettome-
not oli Nivalan kaupungin palo-
laitoksen talousarviossa noin
504.000 ¤. Kasvua tuossa kol-
men vuoden jaksossa kuntakoh-
taisen järjestelmän aikana oli si-
ten 21,5 %. Kuntakohtaisen pa-
lolaitoksen aikana menojen kas-
vu oli siis suurempi kuin nyt alu-
eellisen laitoksen aikana, koska
aluelaitoksen kolmen ensimmäi-
sen toimintavuoden aikana kas-
vu oli vain 19 %. Tässä prosen-
tissa ei kuitenkaan ole huomioitu
sitä, että pelastuslaitos palautti
vuosien 2004 ja 2005 maksu-
osuuksia kaupungillemme yh-
teensä noin 30.000 ¤.

- Kuuden vuoden (2001 -
2006) tarkastelujaksolla kaupun-
gin nettomenot pelastustoimen
osalta kasvoivat siis 185.300¤
(44,7 %), eli keskimäärin 7,4 % -
yksikköä/vuosi. Tässäkään pro-
sentissa ei ole mukana palautettu
maksuosuus. Nivalan osalta pe-
lastustoimen menot eivät siis ole
kohonneet kuudessa vuodessa
(vuodesta 2001 vuoteen 2006)
seitsenkertaisiksi (eli 700 %!!)
kuten Salmela kirjoituksessaan
väitti.

Ja kuten edellä jo totesin, alu-
eellinen pelastuslaitos on toimi-
nut vasta kolme vuotta ja sinä ai-
kana Nivalan kustannukset ovat
pelastustoimen osalta nousseet

nettona vain noin 19 %. Lisäksi
kunnat saavat edelleen ns. yleises-
sä valtionosuudessaan avustusta
myös pelastustoimen ylläpitoon,
sitä vain ei ole korvamerkitty pe-
lastustoimelle osoitettavaksi, mut-
ta mukana kuntien tulopuolella se
joka tapauksessa on.

En etsinyt tähän yhteyteen Ni-
valan kaupungin talousarvion lop-
pusummien kasvuprosentteja vas-
taavalta ajalta vertailuksi, joten en
voi tässä yhteydessä suhteuttaa pe-
lastuslaitoksen menojen kasvua
yleiseen kuntatalouden kasvuun.
Kuitenkin esitettäessä pelastustoi-
men kustannuskehityslukuja on
muistettava, että pelastustoimeen
kohdistuu ihan samat yleiset kus-
tannus-paineet kuin muuhunkin
kuntatalouteen.

Omat erityispiirteetkin meillä
toki on. Niistä eräänä mainittakoon
valtion-hallinnon ohjauksessa to-
teutettu valtakunnallinen viran-
omaisradioverkon kehittäminen ja
rakentaminen. Tämän Virve-ver-
kon ylläpidon valtiontuki supistui
merkittävästi 2004 vuoden alussa
ja siitä tuli pelastuslaitoksellemme
juuri alkutaipaleelle n. 120.000 ¤
vuosittainen lasku, jota kuntakoh-
taiset palolaitokset eivät vielä jou-
tuneet lainkaan maksamaan.

Pelastuslaitoksen ensimmäisten
vuosien taloutta ovat rasittaneet
myös alueelliseen järjestelmään
siirtymisestä aiheutuvat kustannuk-
set kuten henkilöstön palkkausten
yhtenäistäminen ja sopimuspalo-
kuntien sopimuskorvausten yhte-
näistäminen. Taloutta on rasittanut
myös melko kovat investoinnit.

Osa niistä on sellaisia, jotka kun-
nat jättivät toteuttamatta kun nä-
köpiirissä oli pelastustoimen alu-
eellistaminen ja siten noiden in-
vestointien siirtämismahdollisuut-
ta aluelaitoksen vastuulle moni
kunta käytti hyväkseen.

Alueellisen järjestelmään siir-
ryttäessä paloasemarakennuksis-
ta alettiin myös maksaa kunnille
tuloa tuovaa vuokraa, mikä näkyy
pelastuslaitoksen kustannuksissa
n. 700 000 euron vuosittaisena
menoeränä. Tämä raha palautuu
kunnille vuokratulona, kun se en-
tisen kuntakohtaisen järjestelmän
aikana oli kunnan talousarvion
sisällä rahan siirtoa taskusta toi-
seen.

Yksi erityispiirteemme on jat-
kuvasti kasvavat hälytysmäärät.
Niihin emme valitettavasti voi
vaikuttaa kovin nopeasti ja vali-
tettavasti on hälytystehtäviä joihin
emme voi lainkaan vaikuttaa, töi-
tä hälytysmäärien vähentämisek-
si kuitenkin tehdään koko ajan.
Kulunut ”hullu maastopalokesä”
osoitti todella konkreettisesti
myös sen miten toimintamme ja
työmme on ihmisten tekemisten ja
tekemättä jättämisten lisäksi hy-
vin riippuvaista myös luonnon-
olosuhteista. Hälytysmäärillähän
on oma vaikutuksensa kustannuk-
siin.

Mitä tuolla kaupunkimme
maksuosuudella nivalalaiset sitten
saavat? Käytännössä se näkyy te-
hostuneena palotarkastus-, valis-
tus sekä neuvontatyönä kun palo-
asemamme henkilöstön hallinnol-
liset työtehtävät ovat alueellisen

järjestelmän ansiosta vähentyneet.
Olemme myös kyenneet entistä pa-
remmin hyödyntämään koko alu-
een henkilöstön erityisosaamista.
Tehtäväkenttämme on nykyään
niin laaja ja tekninen, ettei yksit-
täinen viranhaltija kykene enää
millään hallitsemaan kaikkia teh-
täviemme edellyttämiä osa-aluei-
ta täydellisesti.

Kaupungin kustannuksia pe-
lastustoimen osalta tarkasteltaessa
on muistettava, että pelastustoi-
meen tehtävät kalustoinvestoinnit
eivät näy enää Nivalan kaupungin
talousarviossa erillisinä piikkeinä
investointimenoissa, vaan tuo yksi
maksuosuus sisältää myös inves-
toinnit. Eikä mahdollisen Nivalas-
sa tapahtuvan suuronnettomuuden
torjuntakustannukset kohdistu
enää yksin Nivalan maksettavak-
si, kuten entisessä järjestelmässä
tapahtuisi.

Pelastuslaitoksen Nivalan pa-
loasemalle tehdyistä ja tehtävistä
investoinneista todettakoon tässä
joitakin merkittävimpiä:

- Uusi, n. 25.000 ¤:n pelas-
tusvälinesarja. Vanha 80-luvulla
hankittu ei ole enää riittävän teho-
kas nykyaikaisista henkilö- ja
kuorma-autoista liikenneonnetto-
muuksissa suoritettavaan pelastus-
toimintaan.

- Kuluvan talven aikana on
Nivalan paloasemalle tulossa uusi,
noin 230.000 ¤ arvoinen sammu-
tusauto, jossa on merkittäviä pa-
rannuksia nykyiseen ensilähdön
autoon verrattuna.

- Yksi pienajoneuvomme
uusiutuu tämän talven aikana ja

ensi vuonna uusitaan näillä näky-
min kaksi muuta pienajoneuvoa
(vm. -92 ja -99 olevat).

- Vuonna 2008 vaihtuu sil-
loin 25-vuotias toinen sammutus-
automme noin 15 -vuotiaaseen ja
viimeistään 2011 uusiutuu silloin
25 -vuotta täyttävä säiliöautomme
kokonaan uuteen.

Lisäksi kuluvana vuonna olem-
me saaneet 5 kuukauden ajalle vah-
vistusta vakinaiseen henkilöstööm-
me ja päässeet tekemään töitä vii-
dellä viranhaltijalla. Siitäkään ei
tule ylimääräistä lisälaskua kau-
punkilaisille, eikä pelastuslaitok-
selle, kun kyseessä on ollut laitok-
semme sisäinen virkasiirto.

Ja mitä tulee siihen, että Niva-
lan kaupungin päättäjät olisivat
”myyneet” 2003 silloisen palolai-
toksensa, ei pidä paikkaansa. Alu-
eellisten pelastuslaitosten muodos-
taminen oli kunnille lakisääteinen
velvoite. Paluuta entiseen kunta-
kohtaiseen pelastustoimen järjestä-
miseen ei siis ole, entistä palolai-
tosta ei voi ”ostaa” takaisin. Enkä
ainakaan itse sitä kannata sillä alu-
eellinen järjestelmä on osoittanut
tuovansa valtavasti synergiaetuja,
jotka näkyvät erityisesti parempi-
na palveluina ja palvelumahdolli-
suuksina kuntalaisiin päin.

Jokilaaksojen Pelastuslaitos
Nivalan paloasema

Jarmo Haapanen
palopäällikkö

Pelastustoimen kustannusten kehitys Nivalassa



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.

AutoLasi Palvelua

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.

Arilta mm.

Ostetaan

Vuokrattavana

Myydään

Nivala
toimii 85 euroa vuosi 2007.

Loppuvuosi ilmaiseksi.

Vastaukset
kysymyksiin

1. Ruotsalainen kansantanssi.
2. Timotei.
3. Hermokaasuja.
4. Washingtonin.
5. Jenny Lind.
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KUOHITA•ELO•PUHE
A•T•L••J•Y••E•A•
•ATSALEA•KROATIA
K•A•H••UPEA••••L
OPASTE•H••D•A•TA
O••UU•LOMAILU•AT
TARKATA•••O•TELI
A•UK•I•OMA••T•I•
•ALAREUNA••MA••H
A•E••N•K•MUUALTA
LATO•AVIOERO•O•S
A•T••T•J•L•TYRNI
SEIS•ALA•U•O•U•S

Krypton
ratkaisu ja
voittaja

Edellisen ristikon avainsana
on Sulake. Vastauksia palautettiin
jälleen erittäin runsaasti. Aino
Aalto -juomalasipakkauksen voit-
ti Helena Petäjä Sievistä.

Palkinnon voi noutaa toimis-
tolta.

Iloa silmälle
lämpöä kodille

Ikkunat yli 30 vuoden kokemuksella.

Ullavantie 10, 69600 Kaustinen
puh. (06) 8611 197, fax (06) 8612 808

YSIKAKS’ NIVALA RY

Harjoitusajat. Tässä ovat kaikkien joukkueiden talvikauden harjoitusajat.
AMMATTIKOULULLA
T-96-98 ja 99/00   la. 11.30-13.00 T-93  ma. 19.00-20.30
B-tytöt      su. 15.00-16.30 P-95, -96/97  ke.  16.30-18.00
P-92/93      su. 13.30-15.00 Edustus, miehet su.  16.30-18.30
TUISKULASSA
P-98/99    ma. 18.30-20.00 P-94  la.   14.30-16.00
Edustus miehet    ke.  18.30-20.00

NIVALAN TUISKULASSA
lauantaina 16.12. klo 20-01

NEGATIVE
dj. Ana

Lippu 15 euroa Työvuoro: suunnistus

Nivalan kaupunginhallitus
päätti lausuntonaan puoltaa Ari
Viian taksilupahakemuksen hy-
väksymistä.

Oulun lääninhallituksen tilas-
tojen mukaan Nivalassa on 16 tak-
silupaa, Haapajärvellä 13, Reisjär-
vellä 7, Pyhäjärvellä 18 sekä Kär-
sämäellä 7 lupaa. Keskimäärin
Pohjois-Pohjanmaan maakunnas-
sa taksilupia on noin 1,69 tuhatta
asukasta kohden. Nivalassa suh-
deluku on 1,46.

Taksiluvalle
puolto

 Kuolinpesän KOTI-IRTAIMISTOA puh.
044 0946667

MOOTTORIKELKKA Lynx 5900-87,
ajettu 1400km, parireki. Puh. 044
0946667

3-vuotta käytössä ollut PAKASTIN-
KAAPPI. Uutta vastaava. 250 euroa.
Puh. 040 7688140

JÄÄKIEKKOVARUSTEITA: rintapanssari
Jofa 9800 koko 160-180 cm, polvisuo-
jat Pallas 12", polvisukat Koho 14",
kyynärsuojat Pallas 134 Sr. Puh. 08-
443465.

ARABIA vuosilautaset A. Alariesto hal-
kaisija 30 cm v. 1980-1985 6 kpl:n
sarja. Yht. hinta 400 euroa. Arvokas
lahjaidea. Puh. 050 3221108

AKVAARIO 100 l. Sis. varusteet : suo-
datin, lämpömittari, ilmapumpun, ko-
risteet. Hp. 100 euroa. Puh. 044
2872107

SOHVAKALUSTO 3+1+1 istuttava
plyyssiverhoilu. Ruskea, hyväkuntoinen.
Puh. 044 2872107

OMAKOTITALOTONTTI Pihlajanperäl-
lä. 0,5 ha, lohkottu, puustoinen. Puh.
040 4168033

Hevosvetoinen PARIREKI, vanha, hal-
pa. Puh. 0400 293000

Pontiac JENKKIFARMARI Parisienne
vm-86, vaihdelaatikossa vikaa, lähes
uudet talvirenkaat. Käyntikuntoinen.
Hp. 900 euroa. Puh. 045 6522147

KOIVUHALKOJA isokokoista ja kui-
vaa. Puh. 0400 458002

KANGASPUUT 120 cm, vipupuut hy-
vät, kaikki “tykötarpeet mukaan”. Puh.
040 5967112.

VOLVO v70 2.5 D -03 /tax free) aj.
480 tkm, automaatti, huoltok., täys-
nahkasisustus, aluvant. ym. lähes kaik-
ki varust. Metall. sin. Paljon kilometre-
jä edessä, hieno ja hyvin pid. Volvo.
H. vain 10.900,-. Puh. 046-8473054.

Elementtirakenteinen PIHAVAJA 2,2 m
x 2,8 m. Paketti sis. kaikki puuosat. Voi
kulj. h-auton peräkärryssä. Puh. 0400-
490 006.

Vanhoja IKKUNOITA: koko noin  lev.
100 kork. 120 karmeineen, yksin tai
kaksinkertaiset, 7 kpl. Puh. 440344 tai
050 5920557

Lasten jatkettava SÄNKY. Edullinen ja
hyväkuntoinen. Puh. 044 5441904

Pieni OMAKOTITALO enint. 5 km kes-

kustasta tai vuokrataan pieni OK-
talo. Puh. 050 3440288.

Onko kellään toimiston SERMEJÄ ti-
lanjakajaksi. Puh. 443 133.

TELEVISIO Scart-liittimellä. 21-28”
max 50 euroa. Puh. 050-3290728.

OMAKOTITALO Nivalasta, myös si-
vukylät huom. Tupakoimattomalle,
työssäk. pariskunnalle. Ei lemmikke-
jä. Puh. 050 9379920.

Halutaan vuokrata 3-4 h+k+(s) Ni-
valasta mahdollisimman pian. Puh.
40-4159924.

Vuokrattavana saunallinen KERROS-
TALOYKSIÖ 41m2, keskustassa. Heti
vapaa. Puh. 040 7504257.

KAKSIO saunalla hissitalossa. Heti
vapaa. Yht.otto 044-2531028.

YKSIÖ keskustassa 30 m2. Puh.
440878.

H alutaan
vuokrata

pidetään torstaina 14.12.2006 klo 9.00 alkaen Nivalan
kaupungintalolla. Asiana on mm. talousarvio  2007 ja
taloussuunnitelma vuosille 2008 -2010.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitus-
osoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 18.12.2006 hallinto-
johtajan työhuoneessa .

Nivalassa 7.12.2006
Veikko Linna
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Kaupunki tiedottaa

NIVALAN KAUPUNGIN-
VALTUUSTON KOKOUS
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KYSY SÄHKÖ-
TYÖTARJOUS

SÄHKÖ-
SUUNNITTELU-

PALVELUT

* sähköpiirustus Cad 11,4
* elektroniikka-asennukset

* asennustarvikkeet
* asennukset

* omakotitalot
* teollisuus

* loma- ja vapaa-ajan asuminen
* maatilat jne.

SÄHKÖASENNUS SAUKKO
Puh. 050 494 1168

Välikyläntie 620, 85500 Nivala


