
Sunnuntai 17.12.2006 - N:o 47      2. vsk. Kaupunkilehti jokaiseen kotiin Nivalassa

Rauno Vihtari
p. 040 960 4811, 445 271

fax 445 295

• saunat • huvilat • omakotitalot ym.

Ilona 2 x 60

Myydään RT 2 h+k+s, 64 m2.

Tilava rivitalokaksio hyvällä paikalla. H. 64.500 euroa.
ESITTELY su. 17.12. klo 13.30-14.00

Saratie 6 E 15
Tiedustelut: 0440-575 757, Kotilinkki Oy Lkv

Nokia 1110i
Edullinen ja helppokäyttöinen
peruspuhelin klassisella muotoilulla

39,80€
(raj. erä 10 kpl)

Hintaesimerkki 24 kk: Elisa Paketti: Elisa Puhepaketti 70 166€ ja Sony Ericsson W850i 408€ yht. 574€. Erikseen: esim. Elisa Reilu: 238€/24 kk ja Sony Ericsson W850i 549€, yht. 787€. Säästösi: 213€. Hintaesimerkki 24 kk: Elisa Paketti: Elisa Puhepaketti 70 166€ ja Nokia N73 Music Edition 480€ yht. 646€. 
Erikseen: esim. Elisa Reilu: 238€/24 kk ja Nokia N73 Music Edition 670€, yht. 908€. Säästösi: 262€. Avausmaksu uusille Elisa Paketti -asiakkaille 0€. Elisa Oiva: Avaus uusille asiakkaille 2,90€. Puhelin 7,96€/kk, Elisa Oiva 1,99€/kk. Elisa Paketti ei sisällä puheluita. Elisa Oiva: puhelut ja teksti-
viestit 0,079€/min/kpl, hinnat koskevat norm. hintaisia kotimaan matkapuheluita. Puheaikatarjous arvo 47,40€ on voimassa 8.12.2006–6.1.2007 uusiin Elisa Oiva 12 kk, Elisa Oiva Ykkönen 12 kk tai Oiva-hinnoiteltuun Elisa Paketti -matkapuhelinliittymiin. Tarjous ei koske muita Elisa Paketti 
-liittymiä eikä toistaiseksi voimassa olevaa Elisa Oiva -liittymää. Tarjous ei koske Kolumbuksen tai Saunalahden liittymiä tai tarjousaikana suljettuja ja samalle asiakkaalle uudelleen avattuja liittymiä eikä liittymätyypinvaihtoja määräaikaisesta liittymätyypistä toiseen. Jos liittymän käyttäjänä 
on eri henkilö kuin omistaja, voidaan samalle asiakkaalle myöntää tarjous useampaan avattavaan liittymään. Käyttämättä jäänyttä etua ei korvata liittymän irtisanomisen yhteydessä. Numeronsiirtotapauksissa tarjous koskee sellaisia liittymiä, jotka avataan asiakkaalle 60 vuorokauden 
kuluessa sopimuksen tekohetkestä. 40€:n S-lahjakortti vanhasta matkapuhelimesta, kun tekee uuden Elisa paketti -sopimuksen.Tarjous koskee asiakkaita, jotka tekevät uuden sopimuksenpakettihinnoitellusta (ei Oiva-hinnoitellusta) Elisa Paketti liittymästä (Elisa Puhepaketti 70, 250, 400, 
700 tai 100, Tekstaripaketilla tai ilman). Tarjous ei koske muita Elisan, Kolumbuksen tai Saunalahden liittymiä. Tarjous myönnetään yhteen samalle asiakkaalle tarjousaikana tilattuun Elisa Paketti-liittymään. Mikäli liittymän käyttäjänä on eri henkilö kuin omistaja, voidaan samalle asiakkaalle 
myöntää tarjous useampaan avattavaan  liittymään. 

40€ S-lahjakortti
toimivasta puhelimesta ja laturista, 
vaihdossa mihin tahansa Elisa Pakettiin
(poislukien Oiva-liittymä)

Ylivieska

Asemakatu 2
puh. (08) 420 500
ma-pe: 10-17.30

la: 10-14

Hanki Elisa Paketti 24 kk+Elisa Oiva tai Elisa Oiva 12 kk,

saat puheaikaa 600min (50 min/kk)

Elisa Paketti

23,90€/kk
Sis. Sony Ericsson W850i, Elisa Puhepaketti 70, Sony Ericsson MPS-60 -kaiuttimet,
30 kappaleen lataus. 24 kk sopimus ja sim-lukitus. 24 kk kok.kustannus 574€.

Sisältää 
Sony Ericsson
MPS-60 -kaiuttimet
         (arvo 39 €) 

neelappak 03 asilE suatal atsiskobekuJ )€07,74 apoj ovra(elisa.net/jukeb
ok

si
Sony Ericsson
W850i
Virtaviivainen Walkman®
-liukukansipuhelin laadukkaalla
musiikkisoittimella ja kameralla.
Sh. 549 €, puhepaketilla 408€.
Heti omaksi!

Elisa Paketti

26,90€/kk
Sis. Nokia N73 Music Edition, Elisa Puhepaketti 70,
Sennheiser-kuulokkeet, 30 kappaleen lataus. 24 kk sopimus ja sim-lukitus.

Nokia N73
Music Edition
Huippumusiikkiominaisuudet ja
laatukamera kompaktissa koossa.
2 Gt-muistikortti.
Ilman liittymää 670 €.
Heti omaksi!

Sennheiser PMX 40 -kuulokkeet
(arvo 29 €) tai Nokia MD-4 -kaiutin

neelappak 03 asilE suatal atsiskobekuJ )€07,74 apoj ovra(elisa.net/jukeb
ok

si

www.nivalanviikko.fi

Vip edustaja
Pirjo&Hannu
Kumpumäki

 P.040 769 7463
 P.040 769 7432
  Kiitämme asiakkaita
  kuluneesta vuodesta ja
  toivotamme hyvää joulua
  ja onnellista uutta vuotta
  2007!

 www.moundhills.com
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Nimipäivät

Ajatus

Sunnuntai

Kysytään
pois

       Sunnuntai 17.12.2006

Vastaukset sivulla 9

Ajassa

Sunnuntai: Raakel
Maanantai: Aapo, Rami, Aappo
Tiistai: Iiro, Iikka, Iisakki, Isko
Keskiviikko: Benjamin, Kerkko
Torstai: Tuomas, Tommi, Tomi,
Tuomo
Perjantai: Raafael
Lauantai: Senni

1.Mitkä kasvit ovat levän ja
sienen yhdistelmiä?
2. Mitä tehdään varstalla?
3. Mikä kappalemitta vastaa
kahtatoista tusinaa?
4. Missä sijaitsee Rauma-joki?
5. Minkä maan virallinen kieli in
urdu?

Paras tapa tuhota vihollisesi, on
tehdä hänestä ystäväsi.

    Abraham Lincoln

Näin pikkujoulujen aikaan
muistikuvia oikeista pikkujou-
luista.  Nykyisin pikkujoulut
tahtovat luisua alkoholin voi-
malla väärille urille.  Toisin oli
ennen.

Pikkujoulujen vietto kuului
Nivalan Osuuskaupan perintei-
siin 1950-1960 luvuilla.  Jou-
lujuhliin osallistui osuukaupan
koko henkilökunta perheineen,
vauvasta vaariin.  Mieliinpainu-

Osuuskaupan pikkujoulut

van ohjelman suunnitteli vuosit-
tain osuuskaupan apulaisjohtaja
Eemil Piippo.  Hän olikin pikku-
joulujen kantavana voimana eläk-
keelle siirtymiseensä saakka.
Ohjelmaa oli hartaista jouluai-
heista iloisiin lasten leikkeihin.
Jouluevankeliumin lukijana Pe-
lon Aake oli mitä soveliain.
Evankeliumin luvun säestyksenä
kuultiin kanteleella soitettua har-
rasta musiikkia.

Kultuuriakin oli, lausuttiin
mm. runoja.   Kuvassa ”Kaksi
vanhaa varista” runon lausuu
Huippulan Arja, isäni on vierel-
lä ”statistina”.

Ruokatarjoilu oli ohjelma si-
nänsä.  Kinkku, laatikot ja tort-
tukahvit tarjoiltiin pöytiin vie-
raiden nautittaviksi.  Osuuskau-
pan nuorista miehistä meikattiin
tarjoilijat, jotka kantoivat run-
saat ateriat pöytiin.  Itsekin pää-
sin tähän armoitettujen jouk-
koon kuusikymmenluvulla.
Tunnistan kuvasta vain muuta-
man, seisomassa vasemmalta:
Reijo, Tenho,  nimeä ei tule

mieleen,Vilho Kivioja, istumassa:
toinen vasemmalta Ahti Junttila,
Aulis sekä allekirjoittanut.

Joulupukki kävi pikkujoulus-
sa joka kerta, luonnollisesti.
Kaikki saivat myös joululahjan.
Joulukortteja läheteltiin työtove-
reille pöytiin.  Joulupukilla oli
kova urakka tonttujen avustuksel-
la jakaa nämä lahjat ja kortit.  Jou-
lujuhlat olivat kodikkaita perhe-
tapahtumia.  Huomattava on, et-
tei niissä koskaan tarjottu alkoho-
lia.  Ei suuremmin käytetty omia-
kaan juomia.  Ykköspilsneri oli
vahvin juotava.

Juhlissa jaettiin myös ansio-

merkit pitkään talossa palvel-
leille sekä määrävuosien täytyt-
tyä myös eri markkamäärille
kirjoitetut osuuskaupan lahja-
kortit.  10-vuoden palvelukses-
ta sai 100 markan, 20 v. 200
markan ja 30 vuotta palvelleil-
le annettiin 300 markan kortit.
SOK:n kultaiset ansiomerkit
myönnettiin 25 ja 40 vuoden
palveluksista.

Toivotan lukijoille Rauhal-
lista Joulua sekä Onnea Vuodel-
le 2007!

Olli Jaakola, Oulu
olli.jaakola@orsigee.inet.fi

Ojalan myymisestä löytyi asiakirja
Ojalan talo liittyi Nivalan

Järvikylän Maalaisliiton paikal-
lisosaston toimintaan oleellises-
ti. Toiminta on ollut vilkasta ja
paikallisosasto myös omisti ta-
lon.

Oulun maakunta-arkistosta
on löytynyt vuonna 2004 asia-
kirja, jossa on päätös Ojalan
myymisestä, jonka julkaisem-
me tässä:

”Pöytäkirja tehty Nivalan
Järvikylän Maalaisliiton Paikal-
lisosaston yleisessä kokoukses-
sa Essolassa 25.11.1927. Pu-
heenjohtajaksi valittiin Ilmari
Similä ja kirjuriksi Yrjö Kuk-
konen.

1;si Paikallisosaston

omistama talo Ojala päätettiin
myydä tontteineen tarpeettoma-
na.

2;si Myyntiä valvo-
maan ja toimeenpanemaan valit-
tiin Jaakko Ainassaari, Jaakko
Saukonoja ja Jaakko Ainasoja.

Pöytäkirja luettiin ja hyväk-
syttiin.

Ilmari Similä
puheenjohtaja

Yrjö Kukkonen
kirjuri

Otteen oikeaksi todistavat:
Martti Similä, Jenny Similä.

Martti Similä. Ilmari Similä.

Jaakko Ainassaari.

Perjantai 22.12.
Talvipäivän seisaus

Minä kuuntelen,
mitä Herra Jumala puhuu.
Hän lupaa rauhan kansalleen,
omilleen -
älkööt he enää eksykö
mielettömyyteen!
      Hän antaa apunsa niille,
      jotka häntä palvelevat,
      ja niin meidän maamme saa
takaisin kunniansa.
Laupeus ja uskollisuus kohtaavat,
oikeus ja rauha suutelevat toisiaan.
      Uskollisuus versoo maasta
      ja oikeus katsoo
alas taivaasta.
Herra antaa kaiken hyvän,
maa antaa satonsa.
      Herran edellä kulkee oikeus,
      se valmistaa Herralle tien.

Ps. 85: 9-14

Maritta Raudaskoski

Maataloustuethan ne ovat
puhuttaneet viime aikoina.
KHO:n päätöksen mukaan kun
kuntien olisi pitänyt julkistaa
suurimpien maataloustukien
saajat, mutta kaikki kunnat ei-
vät niin tehneet.

Oikeusasiamies Jacob Sö-
derman sanoi tietävänsä, että
kuntien maataloussihteereitä on
jopa painostettu, jotta he eivät
tietoja julkistaisi. Söderman
sanoi selvästi, että virkamies on
virkamies ja lailla julkisiksi sää-
dettyjen tietojen antamatta jät-

täminen on epäilty virkarikos.
Itseäni maataloustukien saajat

eivät kadehdita yhtään. Enem-
mänkin saisivat saada, jos sillä
taataan laadukkaan kotimaisen
ruoan saaminen.

Ja kyllähän meistä Suomen
kansalaisista aivan jokainen saa
monenkinlaista tukea, sitä vain
pitää niin itsestään selvänä ettei
huomaa koko asiaa. Kunnalliset
ja julkiset palvelut maksaisivat
aivan toisissa mittasuhteissa, jos
niitä ei tuettaisi verovaroin. Ote-
taan esimerkkinä vaikka lasten
hampaiden hoito ja oikominen.
Tyttärelläni on alkamassa neljäs

hampaiden oikomisvuosi. Ham-
maslääkärissä käydään kuukau-
sittain, eikä yhtään laskua ole
vielä tullut. Ei myöskään pakol-
lisista säännöllisistä vierailuis-
ta terveyskeskuksen lääkärin
pakeilla.

   * * *

Nivalan Viikossa on viime
aikoina tapahtunut paljon. Uu-
siin tiloihin muutto oli mukava
ratkaisu. Tilaa ja valoisuutta tuli
reilusti lisää ja asiakkaatkin löy-
tävät paremmin meitä puhutte-
lemaan.

Postilaatikko on kylläkin hu-
kassa, sillä oven pieleen se ei
mahdu. Kun Siwan edestä katsoo
Hirvosenpuotiin päin, niin val-
keassa aidassa on ohjelappu mis-
sä kohtaa aidan takana laatikko
on. Ovat sen jo monet löytäneet-
kin, mutta jotkut etsivät vielä lin-
ja-autoasemalta. Ja se on täysin
minun syy: Kodin Kirpputori -
osastollakin oli vanha tieto linja-
autoasemasta, samoin muuallakin
lehdessä.

Nivalan Viikko on saanut
myös uudet nettisivut. Ne löyty-
vät osoitteesta www. nivalan
viikko.fi. Sieltä löytyy lehden il-
moitushinnastot, yhteystiedot ja
palautelomake, joka tulee suoraan
minun sähköpostiini. Internetissä
lehti on myös kokonaisena luet-
tavissa missä päin maailmaa ta-

hansa, missä vain nettiyhteydet
pelaa. Ja tietysti sivut voi tulos-
taa paperillekin.

Ne tosin latautuvat hitaasti,
kun laitomme ne liian raskaina
tiedostoina, mutta kokeilemme
ja etsimme hyvää ratkaisua asi-
aan.

Eikä ne uudistukset tähän
lopu. Tietokone- ja ohjelmisto-
kantaa on uusittu ja uusi grafiik-
ka odottaa käyttöönottoaan.

Tässä iässä tuollaisia muu-
toksia vastustaa ja käyttöönot-
toa pitkittää mahdollisuuksien
mukaan. Mutta ei auta - eläke-
ikään on vielä jokunen vuosi.

   * * *
PS. Kyllä me sinne antiik-

kinallekurssille oltiin tulossa,
mutta se oli loppunut ennen
kuin ehdittiin.
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oimittajan tarinoita
� toimittajan nimiMaritta Raudaskoski
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Heikkilän vuosi-
harjoittelijana
40 vuotta sitten

Sunnuntaina 18.12. on koko
päivän kestävä lumipyry. Harju-
ripoika on ollut kalenterin mu-
kaan iltaan asti Mehtäperällä,
Kalliolassa. Monena edellisenä
kesänä oltiin oltu Kalliolassa ja
Keskitalossa. Kummankin talon
maita on sekä Takanevalla, Ryö-
nässä, Haalla. Myös nimet Pus-
sinperä ja Hanninhaka tuovat
mielikuvia kesäisistä peltotöis-
tä, laitumista, hevosista ja leh-
mistä. Keskitalon Rooli -nimi-
nen karju oli juro uros, sikaro-
tunsa tehokas monistaja.

Monet meistä Mehtäperän
kesäpojista muistavat mielellään
Kalliolan hevoset Voima ja Kor-
vike. Kumpikin ruuna oli hyvä
ottamaan laukat, kun Takaneval-
ta ratsain lähdettiin. Korvike oli
Suomen valtiolta, sotaan otetun
ja sille polulle jääneen hevosen
tilalle. Pienen norsun kokoinen
ja mahtava voimiltaan oleva
Kalliolan Voima oli jo vanha he-
vonen, vaikka intoutui vielä an-
tamaan kiitolaukkanäytöksen
selkään nousseelle kesärengille.
Kun ei oltu hevosmiestaidoissa
mitään erikoisen hyviä, tuntui-
vat nuo vanhat, monien kuskien
valjastettavana olleet vanhat he-
voset turvallisilta. Ikäluokkam-
me jäi viimeiseksi sukupolvek-
si joka ehti tehdä tosi työtä suo-
menhevonen kaverinaan. Sen-
kään vuoksi ei ole kumma, että
meitäkin koskettaa syvältä vii-
me vuosina talteen kerätyt edel-
lisen polven kertomukset hevo-
sista sodassa.

Lammasaidalta kun kysyi,
”että mikä kipiä”, niin aina vas-
taus tuli monesta turvasta yhtä
aikaa, että pää. Yhtenä kesäaa-
muna tutkittiin, että laumasta
puuttuu lampaita yksi tai kaksi.
Onkohan täällä käynyt susi? Aita
on kuitenkin ehyt. Sitten kun ai-
dan vierestä löytyy verilammik-
ko, joku totetaa, että lammas-
haassa on käynyt kaksijalkainen
susi ja sillä on ollut puukko
vyöllä. Se etu tuosta EU.sta on,
että kun ruoka on halpaa, niin
kenenkään ei kannata enää lam-
paita varastaa. Lammasvarasta
ei kuitenkaan ennenkään Suo-
messa hirtetty, vaikka varkaus ei
kuitenkaan ole pieni asia.

Käräjillä

Nyt kun nuoret varastelevat
huvikseen ja jäävät kiinni, eivät
välitä ajatella tekonsa seurauk-
sia. Työtä hakiessa heiltä usein
kysytään: onko sinua tuomittu
mistään, oletko syyllistynyt ri-
koksiin? Siinä on paha mennä
valehtelemaan, että en ole teh-
nyt mitään. Käräjäsalissa voi-
daan vielä naureskella porukal-
la, mutta elämä vankiloissa ei
ole lystiä.

Syyttäjä vaati kylämme nuo-
rille miehille ehdonalaista van-
keutta, kun varasteluhommasta
oli isolla porukalla tehty kesä-
työ. Syyttäjä oli oikeassa, eh-
donalainen olisi ollut paikallaan.
Kun poikien naamoilla oli kärä-
jätuvasta poistuttaessa naurun-
virnistystä, esitutkinnassa ei ol-
lut selvinnyt, kuka tätä koko ky-
läämme varastelemalla mustan-
nutta porukkaa johti. Kun sitten
yksi äideistä oli käräjillä vaati-

massa pojalleen korvauksia kivus-
ta ja särystä, mitä varaspoika oli
kiinniotettaessa tuntenut, kuultiin,
että kiinniottajat ovat suurempia
rikollisia. Varastoon oli ikkunan
kautta menossa neljän kopla, kiin-
niottaja oli yksin vartioituaan
koko yön. Aamulla neljän aikaan
alkoi hälyttimet soimaan, kun
tämä oman kylän nuorisoporuk-
ka tuli jatkamaan tätä yöllistä vii-
konlopputyötä. Varastoon oli
sama porukka murtautunut jo
monesti.

Luettehan pojat kuitenkin vie-
lä tässä olevat rivit, niiden myötä
haluan kuitenkin toivottaa teille
hyvää joulua.

Äideistä

Teillä on pojat vielä elämä
edessänne, sitä ei kannata päästää
noin menemään. Teillä on myös
vielä jokaisella oma äiti. Entinen
Porin poika oli pääsemässä jou-
luksi pois vankilasta. Kotimökki
oli radan varressa, jota pitkin va-
pauteen vievä juna menisi. Poika
kirjoitti kotiin, että jos hän saa sin-
ne vielä tulla, laittakaa merkiksi
pieni valkoinen vaate veräjän vie-
reen. Onnellinen äiti ripusti kaik-
ki vähänkin valkeat vaatteet, mitä
mökistä löytyi aidalle ja pihakoi-
vun oksillekin.

Joulun lapsesta

Suutarin Ville oli ollut Ame-
rikassa seuramatkalla puhujana.
Seuroissa oli ollut suurrikollinen,
iso mies. Oli kysynyt, että onko
se totta, että sinä annat hänelle-
kin anteeksi. Kun Ville oli saar-
nannut Joulun lapsen Jeesuksen
nimessä ja veressä kaikki synnit
anteeksi, oli mies vielä kysynyt,
uskallatko vielä toisenkin kerran
antaa anteeksi. Ville oli saarnan-
nut toisenkin kerran ja sanonut,
että hänen on annettava niin mo-
nesti anteeksi kun sinä vain ky-
syt.

Ville oli hämmästynyt, kun
suuri mies oli lähtenyt hypellen ja
iloisena kevein askelin. Tämän
voi Joulun lapsi tehdä syntejään
katuvalle vielä tänäänkin. Tulkaa
hyvät ihmiset seuroihin. Rauhan-
yhdistyksen penkeillä on tilaa kai-
kille, sali on uusi, mutta voitte
juuri sieltä löytää tänä jouluna
Betlehemin tallin hajun.

Vielä Mehtäperälle,
Kalliolaan ja
Keskitaloon

Keskitalon kahvipöydässä
kuuli emännän puhuvan Englan-
nin pääministereistä Harold Mc-
Millhanista ja Winston Curchillis-
ta. Pohjoismainen Neuvosto, jon-
ka kokouksesta Kerttu-täti oli
saattanut juuri tulla, oli myös asia,
josta kuultiin muiden hänellä kä-
sillä olevien tehtävien lisäksi.
Oulun uudesta yliopistosta tuli
usein puhe. Meitä poikia ei kuun-
telijana väheksytty. Molemmat
tädit puhuivat nuoremmille, kuin
olisimme olleet heidän kanssa sa-
malla tasolla puheena olevassa
asiassa. Nyt myöhemmin olen
ymmärtänyt heidän vaikuttaneen
ajatteluuni ja mielipiteisiini.

Kaino-tädin Kalliolan tuvas-
sa kertoma kuvaus meille pojille
presidentinlinnasta marraskuulla
1939 on hyvin mieliin painuva.
Täti kertoo, kuinka isä tulee Tuk-
holmasta lausuen ensi sanoikseen
tyttärelleen: me olemme yksin.
Olen lukenut, kuinka presidentti
Kallio oli järkyttynyt kun viralli-
nen Ruotsi ei tullut talvisodan syt-
tyessä Suomen avuksi.

Nivalalaisen talonpojan ja
naisen arvomaailma on aitoa,
mitä Kallion sisarukset halusivat
siirtää nuoremmille. Yhteiset ruo-
kailu- ja kahvitauot ovat olleet
myös keskusteluhetkiä. He osal-
listuivat myös itse, kuin se suin-
kin oli mahdollista, samoihin töi-
hin mihin he meitä nuoria laittoi-
vat. Kaino-tädin kanssa on nave-
toitu Kalliolassa joululomilla.
Takanevan heinät seivästettiin
kerran loppuun kuin hiljaisella
sopimuksella. Siihen pellolle niitä
ei pyhän yli levälleen jätetty.
Usein sana ”isoäiti” oli Kallion
sisarusten puheessa. Kaisa Kalli-
on elämästä tehdyt kirjat kannat-
taa lukea. Suomen lähihistoria,
joka henkilöityy noissa vastuun-
kantajaihmisissä, kiinnostaa nuo-
rempia sukupolvia.

Maanantaina 19.12. lumipy-
ry ei ole asettunut. Kolleen säh-
kölinjalla kaadettuja puita on jää-
nyt vielä levälleen. Kolleen iso-
jen kuusien suojassa ei tuule niin
paljon kuin Kiekon kymmenien
kilometrien pituisella aavalla.
Hiitolan ja Kolleen maastossa en-
silumi pysyy hyvin ja säilyy ke-
väällä pitempään kuin muualla.
Alue on hyvä paikka hiihtoladul-

le. Maastossa ei ole kovia nousu-
ja eikä laskuja. Jäiselläkin ladulla
tohtii hiihtää pelkäämättä nurin-
menoa. Mukavan näköistä on, kun
pikkulapset opettelevat hiihtoa.
Hiitolaan on hyvä tulla lasten
kanssa. Samaa latua kiertää ohi
kilpahiihtäjiä ja viidenkympin
pukkaajia. Kaikki mahtuvat hyvin.

 Monet sanovat pitävänsä hiih-
tämällä ja muulla lenkkeilyllä ve-
ren sokeriarvot kurissa. Rasituslii-
kunta on myös parasta stressin
poistoa. Amerikan ulkoministeri
Condolena Rice käy joka aamu
juoksulenkillä.

Tulevan sähkölinjan paikalle
tulevat puut on läjätty päivän ai-
kana loppuun. Isäntä on sunnun-
tai-iltana mennyt Helsinkiin. Maa-
nantai-iltana on Hautalassa Niska-
kankaan pikkujoulu. Hautalan
Eino on käskenyt Harjuripojan
tulla pukiksi. Yksin ei ole uskal-
lettu lähteä. Takalon Teuvo on ol-
lut kaverina, jompi kumpi on tie-
tenkin ollut pukin muorina.

20.12. tiistaina on haettu hei-
niä Nevalta. Joko rekikelit on al-
kaneet ja hevoset otettu heinän
ajoon? Voihan olla, että traktoril-
la on jouluheinät haettu kun ajo-
korttikin on jo hankittu.

Olisi Nivalan poliisimiehet
hyvin voineet sakottaakin, kun
kortitta on kesät ajettu. Kyllä sitä
näköjään ihan reilusti Sarjankylän
tielle mentiin. Olihan tuo hyvä, et-
tei sattunut isompia vahinkoja
yleisellä tiellä. Lunta on tullut, että
paikoin on jo isot kinokset. Sosi-
aaliministeriöltä odotetaan kuulo-
laitteen hankinta-avustusta. Kou-

luun menijälle on luvissa uusi
kuulolaite.

21.12. keskiviikkona ajetaan
lisää heiniä jouluksi. Jouluviikon
päivänvalo on lyhyt, taivas muu-
tenkin harmaassa pilvessä. Käyn
iltasella kotona ja kuulen ketä tu-
lee jouluna käymään syntymäko-
dissamme. Jouluväki tulee kuu-
lemma vasta aatoksi. Vanhin vel-
jeksistä asui jo Orivedellä perhei-
neen. Olivat jo ehtineet sitä ennen
asua vähän aikaa Kestilässä, jos-
sa Veikolla oli metsäteknikon
paikka. Tuomarniemen metsä-
opistosta oli juuri valmistuttu sa-
malta kurssilta Kujalan Eskon
kanssa. Leena oli tullut Oulaisis-
ta Heikkilään emäntäkouluhar-
joittelijaksi. Vuosi on ollut 1959.
Tapaninpäivänä seuralla oli esitet-
ty viimeistä kertaa Pohjalaisia.
Leena taisi olla yleisön joukossa
seuraamassa, miten Veikko esiin-
tyi näyttämöllä Pohjalaisten Jus-
sina. Artturi Järviluoman voimak-
kaassa näytelmässä nimismiehen
ampumasta luodista kuolettavas-
ti haavoittunut Jussi näkee tule-
via: ”Näen kansan kulkevan kirk-
kahin otsin, ja tuo kansa ei kos-
kaan nöyrry ruoskan iskuja totte-
lemahan”. Näytelmä ajoittuu Ve-
näjän vallan ajalle ennen Suomen
itsenäistymistä. Lukemallakin
Artturi Järviluoman eteläpohjalai-
sia tekstejä voi moni nivalalainen
löytää oman luonteensa piirteitä.
Monien vanhemmat ja isovan-
hemmat tulevat suoraan eteläpoh-
jalaisista suvuista.

22.12. torstaina kalenterissa
lukee: huoltotöitä ja järjestelyä.
Syksyllä vielä, kun kesäharjurit
olivat talossa, koottiin kaikki ke-
säkamppeet katon alle. Nyt kun
talvi tulee pyrynä, on saanut kat-
sella mitä missäkin on ulkona, en-
nen kuin taas hanki peittää työ-
kalut alleen. Pajaria on myös oltu
siivoamassa. Iso remontti on jou-
luksi valmistunut.

23.12. Perjantaina on siivous-
töitä puolillepäivin. Ainakin tal-
lin tienoo ja ladon väliköt on sii-
voiltu joulukuntoon. Harjuripoi-
ka lakaisee samaa tallin käytävää,
missä aikoinaan vasta presidentik-
si valittu Kyösti Kallio on kuvat-
tu. Uusi presidentti on tavallisis-
sa nivalalaisen isäntämiehen
kamppeissa, hevosta suitsista pi-
dellen. Hevonenkaan ei ole mi-
kään jalo ratsu tuossa kuvassa,
vaan rehellinen Heikkilän työhe-
vonen. Toisia tuo kuva ihastutti
kovasti, toisia ei yhtään. Kuva-
aihetta käsitellään myöskin Kai-
sa Kallion elämäkertakirjassa
Sunnuntain lapsi.

Perjantaina tulee postia. Kuu-
lolaitteen hankinta-avustuksen
asemesta tulee 70 markkaa kerho-
taimirahoja. Kujalan Esko on
markkinoinut viimeiset kaksi
vuotta aikaisemmin kasvatetut
kuusentaimet. Nelivuotiaat taimet
istutettiin metsiin syksyllä 1965.
Taimikasvatus oli hyvä tulo ker-
holaisille.

Perjantaina kotitalousharjoit-
telijat lähtevät. Heidän harjoitte-
lunsa oli alkanut tammikuun alus-
sa. Marjatta Haikola oli Sievistä,
Marja-Liisa Syväluoma olikin ja
on edelleenkin Ylivieskassa. Hä-
nen miehensä on katsastanut vuo-
sien mittaan Harjuripojan autoja.
Aina ei ole heti ensi kerralla hy-
väksytty-leimaa tullut vaan pitkä

vikalista. Kun sitten suunnitte-
lin rekkakorttia joku vuosi sit-
ten, tuumasi katsastusaseman
päällikkö Urpo Mähönen, että
eikö sinulla ole siellä jo tar-
peeksi muuta hommaa. Se oli
viisaan neuvo Harjuripojalle.
Kyllä rekan ajo on nuorten
miesten työtä.

Jouluaatto 24.12. on men-
nyt kotona touhutessa. Sisaruk-
sia käy menomatkalla appe-
loihinsa. Veikon porukka poik-
keaa Oulaisiin mennessä. Iso-
sisko miehensä kanssa suun-
nistaa Ylivieskan Teikkoperäl-
le. Pikkuinen Tiina-tyttökin on
jo saanut olla isänsä ja äitinsä
hoivassa. Kun äitinsä oli Ou-
laskankaan sairaalassa koko
talvikauden, hoidettiin vauvaa
Oulun postimerkkikodissa.
Oulaskankaan ylimmästä ker-
roksesta katseltiin siskon kans-
sa Ylivieskan radiomaston
vilkkuvaa valoa. Totesin sisa-
relle, että tuo sama valo vilkut-
taa kotona Nivalassa vinttika-
marin ikkunaan.

 Me nuoremmat veljekset,
joilla ei ole vielä perheestä tie-
toa, olemme hyvillämme, kun
saamme olla vielä joulunajan
syntymäkodissa. Vaikka se oli
jo toisen veljen perheen koti,
oli mukava saada olla siellä
jouluna ja muulloinkin. Ihmis-
ten yksinäisyys ja orpous jou-
luna on kuulemma kaikkein
raskainta.

Aattona on käyty vanhem-
pien haudoilla. Isosisko, oltu-
aan jo vuoia perheineen Etelä-
Suomen kaupungeissa, koki
uuden hautausmaan kappelis-
sa pidetyssä jouluaaton har-
taushetkessä kotoisen joulu-
tunnelman. Täpötäyteen kap-
peliin kokoontuneiden kylä-
läisten vaatteet tuoksuivat tu-
tusti navetalle. Joulusaunat
lämpesivät.

Aattoillan hämärtyessä on
Vesa-Hermannin kanssa toi-
mittu joulupukin sijaisina.
Heikkilän saliin kokoontuneil-
le on käyty lahjat jakamassa.
Kyllä tuo joulu aina tuo myös-
kin ajallisessa, aivan aineelli-
sessakin mielessä meille ihmi-
sille iloa. Mitä jos tänä vuon-
na, kun on pimeää ja maa mus-
tana, vettä sataa, ellei jouluva-
lot syttyisi. Eivät yhtään liian
aikaisin ala palamaan nuo va-
lot pihoilla ja kaduilla.

Joulupäivän iltana on läh-
detty Tapio-veljeltä lainatulla
Simca 1000:lla Raaheen. Ve-
salla on siellä uusi työpaikka
Rannikon Maidolla. Oli val-
mistunut Hämeenlinnan meije-
rikoululta samalta kurssilta
Pauli Saapunki -nimisen pojan
kanssa.

Raahessa on kyläilty Eetu
Mattilan kodissa. Hauskoja jut-
tuja riitti, kun Eetu ja Vesa-
Hermanni niitä kilpaa kertoi-
vat.

Raahessa on ajeltu valmis-
tumassa olevalla terästehtaal-
la, jossa Eetu Mattila saattoi
olla jo työssä.

Hyvää Joulua toivottaa

Harjuripoika
Lampailta jos kysyi, mikä kipiä, vastaus tuli heti että pää. Mehtäpe-
rän lammashakaan meni kaksijalkainen susi, jolla oli puukko vyöl-
lä. Lammasvarkaita ei Suomessa hirtetty. Piiskauspaalu on Nivalas-
sakin ollut käytössä. Onko sen paikka ollut Kiimakedolla?
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Ateriapalvelun
uokalistaR

Avoimia
työpaikkoja

Peruskoulujen
& Lukion

uokalistaR

MAANANTAI
Kanakeitto, juusto, ruisleipä

TIISTAI.
Uunimakkara, perunamuusi, pork-
kana-pikkelssisalaatti

KESKIVIIKKO
Riisipuuro, kinkkuleike

TORSTAI
Pipari, mehu

Keskellä arjen uurastuksen
olemme adventtiajan ytimessä. Pit-
kän syyskauden jälkeen olemme
aivan lähellä vuoden suurta juhlaa.
Koko adventtiaika on valmistautu-
mista Jeesuksen syntymäjuhlaan.
Vaikka kirkkovuodessa adventti on
hiljentymisen, paaston ja rukouk-
sen aikaa, ei ympärillämme oleva
todellisuus oikein tue rauhoittu-
mista. Mainokset ilmoittavat oi-
kean joulun löytyvän vain tietyis-
tä liikkeistä, ja juhlan tuntu saadaan
tuosta toisesta kauppaketjusta.
Jopa seurakunnissamme joulu tun-
tuu kovin etupainotteiselta konsert-

Hartaus sunnuntaiksi 17.12.

Saat kutsun elämään

teineen, puuroineen ja har-
tauksineen.

Toisaalta suuri juhla on le-
vittäytynyt ajallisesti, koska se
on tärkeä ja merkittävä. Joulu
puhuttelee, koskettaa, ilahdut-
taa ja lämmittää mieltä. Siksi
se ei voi olla ohi vain muuta-
massa päivässä.

Jokaisen adventtiajan kes-
kelle saapuu Rauhanruhtinaan
lisäksi myös monen rauhaa
häirinnyt henkilö. Hän on Jo-
hannes Kastaja. Johanneksen
askeettinen elämäntapa ja suo-
rasukainen julistus ei tunnu

millään sopivan yhteen joulun
odotuksen kanssa. Tuntuu sil-
tä, kuin hän kamelinkarvaisine
vaatteineen huutaisi kaupoissa
hyörivälle ihmisjoukolle! Tun-
tuu siltä, kuin hän paheksui iloa
ja riemua!

Tarkemmin asiaa tutkittu-
amme voimme havaita, että täs-
tä ei ole kysymys. Johannes
priorisoi – hän asetti asioita tär-
keysjärjestykseen ja oli kuuli-
ainen omalle tehtävälleen. Hän
oli merkki siitä, että profeetto-
jen ennustukset olivat täytty-
mässä. Johannes oli kutsuttu

kuuluttamaan katumusta ja paran-
nusta. Aika oli täyttynyt. Vapahta-
ja oli pian tuleva.

Johannes viittasi Jumalan Ka-
ritsaan, joka kantaa koko maail-
man synnin. Näin hänen sanansa
on meille rohkaiseva muistutus sii-
tä, että joulu ei ole vain kaunis ja
lämmin muisto tai kuvaelma, jon-
ka taustajoukoissa ja kulisseissa
me itse kukin hyörimme vuodesta
toiseen. Kristuksessa on meille
annettu pelastus. Kuinka suurta
vapautusta me saammekaan itsel-
lemme, kun tunnustamme miel-

tämme painavat asiat Hänelle, ja
saamme ottaa vastaan anteeksi-
annon ja pelastuksen sanan! Sitä
kannattaa juhlia – joulunakin.

 Nyt keskenänne myös
leipä jakakaa,

ihminen ihmiseltä Jumalan
lahjat saa.

Siis keskenänne myös leipä
jakakaa.

Kuuletko, kansa, saat kutsun
elämään,

kun saapuu kuninkaasi,
Messias nimeltään.

Vain hän Herra, hän kutsuu
elämään. (VK 12:5,6)

   Pirkko Poisuo

Avoimia
työpaikkoja

SYRJÄYTYNEIDEN
JOULUJUHLA

seurakuntakodissa to. 21.12. klo 12.00.

Jouluista ohjelmaa sekä joulutarjoilu.
Tule mukaan joulun viettoon!

Nivalan seurakunta/Diakoniatyö

SUNNUNTAI 17.12.
Stroganof, perunat, perunasalaatti,
luumukiisseli.

MAANANTAI
Jauhelihakastike, perunat, vihan-
nessekoitus, porkkanaraaste, mus-
tikkakiisseli.

TIISTAI
Uunikala, currykastike, muusi,
punajuuri-raejuustosalaatti, vadel-
makiisseli.

KESKIVIIKKO
Broilerikeitto, juusto, vatkattu mar-
japuuro.

TORSTAI
Lihapullat, perunat+kastike,
kaali-persikka-tomaattisalaat-
ti, appelsiinikiisseli.

Nivalan seurakuntakodil-
la järjestettiin hiljaisuuden
keidas ensimmäistä kertaa.

- Ajatus lähti viime ke-
väänä, kun mietittiin dia-
koniatyössä toimivan  Seija
Takalon kanssa, että pitäisi
saada hiljaisuuden päivä,
kertoi järjestäjänä toiminut
Vs. kappalainen Seija Juntti-
la.

Ajankohta näin joulun
alla on aivan mainio, että ih-
miset saavat rauhoittua ja
viettää pienen hetken kiireet-
tömyydelle. Joulunaika on
tunnetusti hössötystä ja kii-
rettä. Aamu yhdeltätoista
ovet aukesivat vieraille ja ai-
kaa oli käydä ilta kahdeksaan
asti, jotta työssä käyvätkin
ehtivät tulla piipahtamaan
rauhan tyyssijaan. Vieraita
kävikin tasaseen tahtiin pitkin
päivää.

- Ihmiset kaipaavat välil-
lä lepoa ja tarvetta olla rau-
hassa. Oikealla asialla ollaan,
kun kirkko järjesti tällaisen
tapahtuman ja mukava itsek-
kin viettää tällainen työpäivä
missä ei ole kiire,  kertoi pas-

tori Sanna Jukkola.
Ihmiset saivat rauhassa hiljen-

tyä saliin tehtyjen alttareiden ää-
relle ja miettiä puhutteleeko altta-
rin teema. Taustalla soi kauniisti
rauhallinen Faize-musiikki, joka
sai mielen levolliseksi. Osan alt-
tareista olivat kauniisti ja näyttä-
västi somistaneet nuoret, joista
vastasi nuorisotyöohjaaja Hanne
Ruotsalainen.

Teetä, pipareita ja taateleita tar-
joltiin myös hiljaisuutta hakeville.
Upeista pöytäsomisteista ja teetar-
joilusta vastasi Katri Hosionaho.
Päivään sisältyi myös kaksi ru-
koushetkeä ja sielunhoitoa oli
mahdollista saada.

Katja Kokkoniemi

Hiljaisuutta ja rauhaa

 Leena Lepistö tunsi tarvetta rauhoittumiselle.

Pastori Sanna Jukkola oli ideoinut upean jouluhuoneen, jonka
seinään oli heijastettu Vaasan kirkon alttaritaulu nimeltä Pai-
menten kumarrus.

Kauniin pöytäsomisteen oli teh-
nyt Katri Hosionaho.

Nuoret olivat suunnitelleet osan näyttävistä alttareista.

PERJANTAI
Sianliha purjo-perunalaatikko,
punajuuri, huituvelli.

LAUANTAI
Kirjolohikeitto, juusto, man-
sikkakiisseli.

SUNNUNTAI
Jouluateria. Perunat, kastike,
laatikot, rosolli, luumukiisse-
li.

Avoimet työpaikat
Nivalassa

Kirjastovirkailija-kuljettaja, perhe-
päivähoitajia, konepuuseppiä.

Työvimakoulutus

Yrittäjän ammattitutkinto, hitsaa-
jan pätevöitymiskoulutus, kone- ja
metallialan perustutkinto, koneis-
tus, kone- ja metallialan perustut-
kinto, levyseppä-hitsaaja, koneis-
tajan ammattitutkinto - CNC-ko-

neistus, levytekniikan ammat-
titutkinto, hitsaajan ammatti-
tutkinto, puualan perustutkin-
to, puusepänalan ammattitut-
kinto / puutuotteiden valmis-
tus, puusepänalan ammattitut-
kinto / CNC/CAD/CAM-tek-
niikka, teollisen pintakäsitte-
lijän ammattitutkinto / puutu-
otteiden pintakäsittely, metal-
lialan valmentava jakso - me-
tallin perustiedot ja taidot, työ-
turvallisuuskorttikoulutus, tu-
lityökorttikoulutus.

toimitus@nivalanviikko.fi
ilmoitukset@nivalanviikko.fi
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Koulua sanotaan elävän
kylän merkiksi, mutta kyllä sitä
on myös kyläkauppa. Se toimii
monipuolisine palveluineen
kylän sydämenä ja säästää mo-
nelta kirkolla käyntireissulta.

Sillä on myös suuri sosiaa-
linen merkitys alueen ihmisil-
le. Kauppiaan kanssa voi vaih-
taa ajatuksia ja tapaahan siellä
kaupassa kylän muitakin ihmi-
siä.

Nivalassa toimii kaksi ky-
läkauppaa: T:mi Ruuskanpuoti
Ruuskankylällä ja Maliskyläl-
lä Tuija Lindholm Ky, jonka
kaupan kyltissä lukee kotoisasti
Lähikauppa. Ne kuuluvat Tar-
mo-lähikauppaketjuun, johon
Nivalassa kuuluu myös kolmas
kauppa, keskustassa Kalliosaa-
rentien varrella toimiva Pirtti-
puoti.

Kyläkauppojen säilyvyy-
den takaa vain se, että kylän
asukkaat käyttävät sen palve-
luita. Tappiokseen kun kauppaa
ei kannata kenenkään pitkään
tehdä.

Ruuskanpuoti

Kun SOK lopetti myymä-
länsä Ruuskankylällä 16 vuot-
ta sitten ja kauppa tuli myyn-
tiin, veli houkutteli Raijaa ryh-
tymään kauppiaaksi. Raija oli
ollut jo aiemmin tässä kaupas-
sa töissä, joten paikka ja ihmi-

set olivat tuttuja ja onhan Ruus-
kankylä kauppiaan kotikyläkin.
Välillä Raija oli muualla töis-
sä, viiden vuoden jakson Pire-
talla vaihdeompelijanakin.

- Maaliskuun 11. päivä tu-
lee 16 vuotta täyteen. Yksin
olen ollut tässä koko ajan. Ker-
ran tytär tuurasi viikon loman,
mutta muita lomia en ole pitä-
nyt. Kun laskee vuosilomat,
ylityöt ja pekkaspäivät, on mi-
nulla edessä pitkä vapaa-aika,
Raija nauraa.

Koska Raija on kaupassa
yksin, on torstai tunnin pari ly-
hyempi päivä, sillä silloin on
päästävä tukkuun hankkimaan
tavaraa ja muille asioille. Muu-
ten kauppa on auki yhdeksästä
viiteen.

- Toistakymmentä vuotta on
vielä työaikaa jäljellä eikä kau-
palle ole jatkajaa tiedossa, Raija
pohtii.

Ruuskanpuodissa tavarat
ovat erinomaisessa järjestyk-
sessä ja valikoima on monipuo-
linen. Palveluihin kuuluvat
myös asiamiesposti ja polttoai-
neiden myynti. Hyllyistä löytyy
työkaluja- ja tarvikkeitakin,
mutta kauppias tuntee senkin
puolen hyvin. Miten hän osaa
tilata vaikkapa traktorin öljyn-
suodattimia?

- Tilaan sen mukaan, mitä
kylällä on traktoreita, hän sa-
noo.

Tarjolla on myös katkaisu-
laikkaa, yleisimpiä pultteja ja
muita tavaroita, jotka monesti
saavat asiakkaat kiittelemään,
ettei tarvinnut niiden takia tehdä
20 kilometriä sivuunsa olevaa
matkaa keskustaan.

Vanha liikeiinteistö on kaup-
piaan oma, mutta asuntoa siinä
ei enää ole.

- Jos asiakas tarvitsee jotakin,
mitä ei ole, niin pyrin sen tietys-
ti hommaamaan. Kyllä tässä kau-
pan säilymisessä on kyläläisille-
kin haastetta, kauppas nauraa ja
kiirehtii palvelemaan heti aamu-
tuimaan kauppaan saapuneita
asiakkaita.

Maliskylän Lähikauppa

Pitkään on Tuija Lindholm-
kin pitänyt kauppaa Maliskyläl-
lä, sillä hänelle tulee kauppiaa-
na tammi-helmikuun vaihteessa
11 vuotta täyteen.

Tuolloin hän osti pitkään
kauppiaina toimineelta Viippo-
lan pariskunnalta kaupan. Toi-
minta alkoi vuokralla, mutta kol-
me vuotta sitten myös kiinteistö
siirtyi Tuijan omistukseen. Viip-
polan kauppiaspariskunnan huo-
lella vaalima rakennus on hyväs-
sä kunnossa ja tilaa on reilusti.
Tuija asuu kaupparakennuksen
yläkerrassa, joten työmatka ei
ole ainakaan pitkä.

- Minulla on aina lapsuudesta
asti ollut haaveena ruveta kaup-
piaaksi. Kun sain tietää, että Sar-
jankylän kauppaa tarjottiin myyn-
tiin, olin jo pudottanut tarjouksen
postilaatikkoon. Sitten kuitenkin
valitsin tämän kaupan ja olen
viihtynyt hyvin, Tuija Lindholm
sanoo.

Myös Maliskylän kaupassa on
monipuolinen valikoima tuottei-
ta sekä posti, veikkaus ja poltto-
aineen jakelu. Lisäksi kauppa te-
kee yhteistyötä Nivalan Osuus-
pankin kanssa, kun sen sivukont-
tori suljettiin Maliskylällä. Pank-
kipalveluihin kuuluu esimerkiksi
maksukuorien välittäminen ja
kassasta voi myös nostaa rahaa.

- Ei tämä mikään kultakaivos
ole, mutta minulle tämä on elä-
mäntapa, josta tykkään. Tässä on
hyvät mahdollisuudet toimia
vaikka koko kylän keskuspaikka-
na, mutta kun on yksin, niin on
pakko vähän valikoida, mihin
omat rahkeet riittävät.

Tällä hetkellä kaupassa on
kuitenkin reipas apulainen, kun
Jenni Heikkinen suorittaa oppiso-
pimuksella merkonomin tutkintoa
työn ohella.

Tuija Lindholm pitää kauppaa
auki aamu kahdeksasta ilta kuu-
teen.

- Jouluaaton aukiolon kanssa
olin kahden vaiheilla, mutta pää-
dyin siihen, että palvelen silloin-
kin asiakkaita, Tuija kertoo.

Raija Hosio on ollut Ruuskankylällä kauppiasyrittäjänä pian 16 vuotta. Tuija Lindholm on ollut Maliskylällä kauppiaana pian 11 vuotta ja viihtyy hyvin. Nyt kaupassa
on apuakin, kun Jenni Heikkinen on siellä oppisopimuksella.

Kauppa on kylän sydän

Kyläkaupat ovat tärkeä palvelujen tuottaja sivukylien asukkail-
le. Kyläkauppojen palveluihin kuuluu myös oheispalveluja, jot-
ka monipuolistavat tarjontaa.

Kari Saukko perusti Nivalan
Haikaraan uuden yrityksen ni-
meltä Sähköasennus Saukko.
Kari on tuttu Päivärinnan sähkö-
miehenä, jossa hän työskenteli
neljä vuotta, edelleen Kari on
yhteistyössä Päivärinnan sähkö-
liikkeen kanssa.

Oman yrityksen perustami-
nen on Karin mukaan ollut mie-
lessä jo pitemmän aikaa ja toivee-
na oli myös saada uusia haastei-
ta omalle työlleen. Tarkoitukse-
na on tarjota sähköpalveluita kil-
pailukykyiseen hintaan yksityi-
sille ja yrityksille. Omakotitalot,
maatilat ja teollisuus työllistävät

Karin. Myös sähkösuunnittelu
kuuluu palveluihin.

- Tarvittavat tavarat tilaan
itse tänne Haikaraan uusiin ti-
loihin asennustöiden tarpeiden
mukaan. Asiakkaat ovat hyvin
löytäneet tiensä tänne ja soitto-
ja on jo tullut ja pyydetty asen-
tamaan, Kari kertoo.

 - Poikamiehenä on hyvä
pyörittää yritystä. Aikaa on riit-
tävästi ja pystyy paneutumaan
työhön täysillä, naurahti Kari.

- KK -

Sähkömiehelle
riittää töitä

Kari Saukko on tyytyväinen uusiin toimistotiloihin, missä on hyvä
tehdä sähkösuunnitelmia, laskutuksia ja muita yrityksen pyörittä-
miseen liittyviä asioita.

Nivalan Yrittäjät ry:n sääntö-
määräisessä syyskokouksessa
7.12.2006 valittiin puheenjohta-
ja ja hallitus vuodelle 2007.

Syyskokous päätti seuraavas-
ti:  puheenjohtajana jatkaa Jani
Teppo Qstream Oy:sta. Hallituk-
seen uutena valittiin Jarmo Hai-
ju LaserComp Oy:sta Teuvo Kiis-
kilän tilalle. Muut entiset halli-
tuksen jäsenet jatkavat.

Hallituksen jäseninä jatkaa,
Tapio Uusitalo Nivalan Sairaan-

Yrittäjillä syyskokous
kuljetus Ky, Riitta Karvonen
Niva-Laskenta Oy, Reijo Lauri-
la Laurilan Kukka ja Hautaus,
Mikko Salmu Tuuparecords Oy
, Ritva Järvikuona Kuntokahvi-
la , Kari Valtanen Nihak Oy ,
Urpo Korkiakoski Upicar Oy,
Kaisa Alasaari Fysioterapiakes-
kus Lepoluhti , Martti Liuska K-
Supermarket ja asiantuntijajäsen
Markku Niskala Nivalan Osuus-
pankki.

Viime lehdessä olleessa uuti-
sessa kerrottiin Nivalassa olevan
taksilupia 16 kappaletta ja niiden
määrän olevan asukaslukuun ver-
rattuna alle läänin keskitason.
Tiedot oli poimittu suoraan kau-
punginhallituksen esityslistalta.

Lehden saaman tiedon mu-

Takseja on Nivalassa 18
kaan takseja on nyt kuitenkin 18
kappaletta.

Vielä elokuussa niitä oli 16,
mutta sen jälkeen lisäystä on tul-
lut jo kaksi kappaletta. Näin las-
kien taksien määrä asukaslukuun
suhteutettuna on maan keskita-
soa.
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Ostetaan

Monta kertaa jään mietti-
mään kuinka räjähdysalttiissa,
turvattomassa, levottomassa,
epäoikeudenmukaisessa, riiston,
väkivallan, sotien, terrorien maa-
ilmassa elämme. Missä viha ajaa
ihmisiä toisiaan vastaan. Onko
paha saanut vallan maailmassa,
kun se on menettänyt sille kas-
vonsa. Terrorisoituminen kun on
joka päiväistä: joka päivä jossain
räjähtää, pamahtaa, kuten ruu-
dusta näemme näitä kaikenlaisia
kuvia tuolta maailmalta, missä
ihmisten hätä, kärsimys, tuska on
suuri, mistä väkivalta ei näytä
loppuvan. Se on käymistilassa,
kuin leipäjuuri.

Niin kauan kun haaskat on
metässä, on hyeenoja lähellä,
sodilla kun ei ainakaan rauhaa
rakenneta. Rauhaa, rauhaa me
kaikki toivomme tähän levotto-
maan, epäoikeudenmukaiseen
maailmaan. Toivoa vain pitää,
että saamme Suomessa edelleen-
kin elää turvallisessa, vähiten
korruptoituneessa maassa kaikel-

ta rauhassa, Mutta missään lin-
tukodossa emme enää ole, tässä
epäoikeuden, terrorien väkival-
lan maailmassa.

Ihmetellä pitää kun elämme
taloudellisesti parasta aikaa, sil-
ti valtio on myynyt omistamaan-
sa omaisuutta, tuotantoyrityksiä,
kiinteisöjä muille maille vierahil-
le. Sanotaan vain sitten, että saa-
tiin hyvä hinta. Näin ei pitäisi
tehdä, se on aina häviöksi omal-
le maalle. Kauanko nämä eurot
sitten lämmittää, ainakin sen ai-
kaa kuin kusi sukassa. Mitäs sit-
ten myydään kun ei ole muuta
kuin tyhjät kädet. Kenen taskus-
sa niitä käsiä pidetään. Kohta saa
jo hatusta pitää kiinni, kun yh-
teisestä kakusta pala palalta
myydään. On se nähty että uusi
yrittäjäomistaja nostaa heti hin-
toja näissäkin sähkönhinnoissa.

Niin monin eri värein tätä
maailman taulua maalataan, kun
on luovuttu omasta itsemäärä-
misoikeudestakin tuonne erimie-
liselle Brysselin byrokratialle,

yhteisölle direkraatille, virkaval-
lalle, mistä meitä 80%:sti  mää-
rätään kaikenlaisella naurettavil-
lakin direktiiveillä, jotka meillä
päättäjät on kiltisti aina kaikki
hyväksyneet ja toimeen panneet.

Nyt kun elämme tässä kvar-
taali-, kansainvälisessä globaali-
taloudessa, maailmassa, nimel-
tään ahneus. Missä markkinata-
lous, teknologia ohjaa elämääm-
me, missä kaikki vaikuttaa kaik-
keen. Ihmiskunta kun on itsekäs,
se ajaa omaa etua -  kovuus ja
oman edun tavoittelu, kiittämät-
tömyys, että minun tarpeet on
ensin. MInulle kaikki ja heti. Se
on sitä tämän päivän globaalia.
Ahneus kun elää vain itselleen,
näkemättä rinnalla kulkevaa hei-
kompaa. Tämä ahneus polttaa
käsissä kuin kuuma rauta. Se on
pakottanut yrityksiä lähtemään,
siirtämään halvemman työvoi-
man maihin. Siellä kun voitot on
suuremmat. Tämä on sitä arjen
eskamistiaa. Kaikki yrityspat-
ruuna-johtajat eivät sentään

muuta, ei ainakaan kahvin Pau-
lingin yritys aio muuttaa, kuten
sen johtaja sanoi  tv:ssä, kun sitä
haastateltiin.

Tämä pohjoisten tuulien suuri
pieni maa toisille antaa suuria
optioita, ja toisilta vie, sillä pal-
jon enemmän on niitä jotka ker-
mat kermoo. Vähemmän niitä
jotka lehmät lypsää. Mutta vie-
läkin enempi on nyt niitä, joilta
varmat työpaikat on mennyt pal-
lin alta yritysten muuttaessa ul-
komaille. Kun meillä Suomesa
yritteliäisyys on aina ollut selkä-
rankana ja näin työpaikkojen py-
syessä vakaana omassa maassa
työn ollessa sitä parasta sosiaali-
turvaa. Kun meitä ikkunoista kat-
selijoita on monenlaisia ja jokai-
sen ikkunan  takana on tähti, kir-
kas joka loistaa valoa tähän kaik-
keen. Ja tähän pimeyden vuoden-
aikaan ei muutako aatosta jaloa,
valoa, positiivista mieltä kaikil-
le.

Martti Junttila

Meiltä ja muualta
Seimen luota

Hohdetta hangen tuon
tähdet taivaalla ilmoittavat
Joulun juhlaan korkeaan
pihapiiriin koristellun kuusen luo.

Seimen luokse vuostuhantein
Kynttilän valo meille juhlistain,
Juhlan tunnelman tuo.

Rakkaudella muistaen
maailmain kansoja,
pienokainen rauhan tähden suo.

Tähti syttyi taivainen
ilmoittain meille sanomain
syntynyt laps’ seimehen.
Itämaille kaukaiseen
ilon voimaa juhlistain,
Hän ain on meidän seuranain.

Jouluna 2003 kirjoittanut

Vilho Henrik Malila

Palopäällikkö Jarmo Haapa-
sen kirjoituksesta ei kyllä tullut
ainakaan allekirjoittanut hullua
hurskaammaksi. Tuskin moni
päättäjäkään, saatikka tavallinen
kuntalainen. Otetaan sen vuoksi
konkreettisia ja todettavia luku-
ja. Puhutaan Kivijuuren kaudes-
ta ja Haapasen tähänastisesta
kaudesta.

Nivalan kunnan tilinpäätös-
kertomus vuodelta 1995 sivu 11.
Palolautakunta ja suojelutoimi
kokonaismenot 1.296.620 mark-
kaa. Vuoden 2005 tilinpäätös
sivu 95. Toimintakulut

Jarmo Haapaselle ja Nivalan kaupunginhallitukselle
1.718.701,22 euroa eli
10.218.932 markkaa. Eli kym-
menessä vuodessa menot ovat
kymmenkertaistuneet.

Otin yhteyttä lähikuntien ta-
lousvastaaviin ja sain sieltä seu-
raavat luvut vastaavista meno-
kohdista. Pyhäjärvi 542.378 eu-
roa. Haapavesi 499.100 euroa.
Kalajoki 533.000 euroa. Näin il-
moitettiin näistä kunnista. Siis
keskimäärin vain yksi kolmasosa
Nivalan luvuista. Eroa on miljoo-
na euroa naapurikuntiin verrat-
tuna.

Sisäisiä siirtoja ja poistoja

kalustosta tehtiin jo 1995 vuoden
aikana. Lisäksi paloasemalla oli
vuokratuloja, kun kaupunginjoh-
taja ja palopäällikkö maksoivat
asunnoista vuokraa.

Jossain vuotaa siis pahasti.
Kaupunginhallitus etsii olemat-
tomia säästöjä koulujen lakkaut-
tamisilla ja teettämällä kalliilla
konsulttityöllä mitoituksia, voi-
taisiinko siivoojien työajasta ni-
pistää puoli tuntia. Eikö kaupun-
ginhallituksen pitäisi pyytää kuu-
kausittain raporttia palolaitoksel-
ta siitä, millaisilla mies- ja kalus-
tovahvuuksilla milläkin kolari-

paikalla on oltu. Ennen viranhal-
tijatkin katsoivat mikä on tarpeel-
lista ja kunnalle edullisinta, ei
näköjään enää.

Säästöjä ja kaupungin varoja
voisi etsiä muualta. Jäähallin toi-
mitusjohtaja kaipaili vuosikerto-
muksessa, että ei ole saatu yhte-
näkään vuonna halliyhtiölle kuu-
luvia mainostilamaksuja perittyä.
Tiettävästi kysymys on melko
suurista rahoista. Ihme, että ei
edes tilintarkastajat ole puuttu-
neet näinkin merkittävään asiaan.

Pannaan nyt samaan syssyyn
myös mielipide oopperasta. Pu-

laooppera ei jättänyt ketään kyl-
mäksi. Se jakoi Nivalan kahtia.
Surkea lopputulos ei ole ooppe-
ran ja maineikkaiden esiintyji-
en vika. Vika on yksinomaan
Nivalan kunnallisjohdossa. An-
netaan täysi valtuutus oopperan
taloudesta henkilölle, jolla ei ole
kokemusta tällaisen hankkeen
taloudellisesta selviytymisestä.

Kaupungin johto laiminlöi
seurannan ja oli ulkona kuin lu-
miukko. Lopulliset selvitykset
ovat vieläkin kesken, mutta toi-
vottavasti ne nyt selvitetään
kuntalaisten luottamuksen takia.

Jos moraali olisi vielä kunnias-
sa, luulisi vastuussa olevien pyy-
tävän vapautusta tehtävistään, sii-
hen saakka kunnes asiat on lopul-
lisesti selvitetty. Hävettää niiden
lahjakkaiden nivalalaisten laula-
jien puolesta. Tuli aiheettomasti
enemmän oopperan vihollisia
kuin ystäviä.

Jaakko Salmela
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Eläimellisiä tarinoita
Raisa Lardot
WSOY 2006, 193 s.

Varsinaisia faabeleita nämä
”Eläimellisiä tarinoita” -kirjan
kertomukset eivät ole. Ensinnä-
kään ne eivät ole satuja, sillä Rai-
sa Lardot tunnetaan omaelämäker-
rallisena kirjailijana. Toiseksi ne
eivät halua opettaa mitään, ellei-
vät sitten pane lukijaa tarkista-
maan omaa suhdettaan eläimiin.

Kirjan nimi johtaa hieman har-
haan, sillä esiin nousevat enem-
män inhimilliset tunteet kuin eläi-
melliset vietit. Viha, rakkaus, pel-
ko näyttelevät pääosaa ihmisen
elämässä. Kirjan nimi juontuu sii-
tä, että jokaiseen tarinaan liittyy
jokin eläin.

Tarinoissa, joita on kutsuttu
hauskasti ”raisoiksikin”, levittäy-
tyy eteemme kaksi eri maailmaa,
aikuisen ja lapsen. Lardot osaa
eläytyä mahtavasti lapsen osaan
kertoessaan muistoistaan. Silloin
käy selväksi, miten lapsi suhtau-
tuu eläimiin vailla ennakkoluulo-
ja, pelottomasti ja uteliaasti. ”Mi-
nun sisässäni on jo pitemmän ai-
kaa oleskellut mato. Ensin luulin,
että olen vahingossa nielaissut
vatsaani housujen kuminauhan.
Rupesin vetämään sitä ulos ja sitä
riitti, ainakin metrin verran tuli il-

man, että se katkesi kertaakaan...
Nyt on niin, että mamman sapus-
kat ovat välillä sitä luokkaa, et-
tei niitä niin vain vapaaehtoises-
ti söisi monikaan. Ellei mamma
seisoisi vieressä ja pakottaisi.
Madossa piili kenties ratkaisu.
Miten sen saisi oppimaan, että se
söisi vain kaikki pahanmakuisim-
mat ruoat ja jättäisi minulle esi-
merkiksi pannukakut ja hillot...
Miten mato valitsikin juuri minut
asuinpaikakseen?”

Aikuisille eläin on useimmi-
ten valitettavasti pelkkää ruokaa.
Lardot huomaa usein istuvansa
ravintolassa eläinperäisen ruoan
ääressä silloin, kun uusi ihmis-
suhde on syntymässä. Viisasta
sikäli, että ei tule huomaamattaan
lupautuneeksi herkkujen kokkaa-
jaksi kenties lopuksi ikäänsä.
Suhde eläimiin ja ihmisiin tuot-
taa lopulta samoja tunteita: iloa,
surua, huolta ja luopumisen tus-
kaa.

Lardot kirjoittaa eloisasti.
Hän värittää, liioittelee hieman ja
joskus lukija epäilee hänen lip-
sahtanen fiktion puolelle. Tämä
on ymmärrettävää, sillä aihetta ei
aina ole kovin paljon. Tuloksena

onkin miellyttävä ja rentouttava
lukukokemus.

Raisa Lardot on syntynyt so-
dan kynnyksellä. Viisivuotiaana
hän joutui lähtemään evakkoon
Vepsästä. Se kaikki näkyy hänen
aiemmassa tuotannossaan. Erilai-
suuden tunne on seurannut häntä
koko aikuiselämän ajan. Lapsuus
oli köyhä ja vaatimaton. Hän on
onnistunut kääntämään kovat ko-
kemuksensa voitokseen. Häneltä
on aiemmin ilmestynyt neljätois-
ta teosta.

Kirja päättyy kauniin harmo-
nisesti ja symbolisesti.

”Vatsa on täynnä, eikä ihme,
nythän on jouluaatto. Radiosta
kuuluu joululauluja. Muistan niis-
tä äkkiä eläimet. Pakko käydä na-
vetan puolella lampaita tervehti-
mässä. Ja samalla toivottaa kaik-
kea hyvää niillekin. Navetassa
kaikki on ennallaan. Paitsi että
lammasemo on synnyttänyt juuri
kaksi karitsaa. Erotan ne vaikka
onkin hämärä. Minua alkaa itket-
tää, varmaan koska on joulu. Toi-
nen karitsoista näyttää olevan val-
koinen ja toinen musta...”

Raija Raudaskoski

LUKEMISTA

Lentävä käärme ja
muita ”faabeleita”
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TUNNETUSTI EDULLISET
HAAPAVEDELTÄ

VW PASSAT .............................-98
160 tkm, siisti kunto ..............8.800
SEAT CORDOBA 1.4 .................-02
106 tkm ................................7500
NISSAN ALMERA 2.0 D ............-99
2-om., 200km .......................6800
OPEL VECTRA 1.6.....................-96
Uud.malli, hyvä kunto ............4900
PEUGEOT PARTNER 1.9 D .........-98
2 hlö p-auto ..........................4900
FORD MONDEO 1.8 16 V Farm. -94
Aj. vain 189 tkm....................3900
OPEL ASTRA 1.6 16 V ..............-95
Farmari, 180tkm....................3900
FORD ESCORT 1.8TD ..........-96/97
Rek. 2+3 hlö p-autoksi,
1 om. 250 tkm.......................4900
MITSU DELICA 4 WD 2.5 D .......-92
rek. p-autoksi ........................3900
VW GOLF 1.4 CL......................-92
Uud. korimalli, 220tkm...........2900
HONDA ACCORD 2.0 DX .........-93
............................................2900

Meiltä myös autovaraosat ja tarvikkeet
  edullisesti

JP-osa Pentti p. 040-554 7871,
Juha p. 0400-685 767

OSTO-MYYNTI-EDULLINEN RAHOITUS

KATSO NETISTÄ
www.juhanvaihtoautot.com

AUTOMYYNTI
JUHA AINASOJA

Hakakuja 1, Haapavesi Soita p. 0400-685 767
(myös ilt ja vkl) Vaihto/rahoitus/osto

YM. YM. YM.
VAIHTO-RAHOITUS-OSTO

Aittolan koululla järjestetty Kylä elää -tapahtuma sai väen liikkeelle.

 Kylällä seitsemän vuotta asunut Lauri Hankkila pitää Aittolaa
luontonsakin puolesta Nivalan kauneinpana asuinalueena, ja toi-
vottaa kaikki uudet asukkaat tervetulleeksi.

Onnistunut tapahtuma
Aittolan koululla oli viime

lauantaina vilskettä, kun sinne
oli järjestetty Kylä elää -tapah-
tuma. Yhdessä Aittoperän ja
Töllinperän väki oli ideoinut ja
järjestänyt monenlaista toimin-
taa. Yhtenä tärkeänä osana oli
esitellä rakennuspaikat Aitto- ja
Töllinperällä, jotka on Nivalan
ainoita alueita, missä on
kumpuileva ja vaihteleva maas-
to, melkoisia mäkiäkin löytyy.

Juhlapuheen piti kansan-
edustaja Markku Koski ja myös
Lauri Hankkila puhui tilaisuu-
dessa.

Tapahtumassa esiteltiin
Veräjä -hanke, joka tekee työtä
Nivalassa kylien kehittämisek-
si. Veräjä-hanke oli Kylä elää -
tapahtuman järjestäjänä yhdes-
sä kylien järjestelytoimikunnan
kanssa.

Tilaisuudessa oli myyjäiset,
arvontaa, musiikkia, lasten
maailma ja muuta mukavaa.

Myyjäisten tuotto oli hyvä,
300-400 euroa, mikä menee
koululaisten retkirahastoon. Ar-
pajaisten tuotto käytetään kylä-
organisaatioiden toimintaan.

Nivalan kaupunki tehostaa
myöhässä maksettujen maksujen
seurantaa.

Maksumuistutusten lähettämi-
nen ulkoistetaan 1.1.2007 luoton-
hallinnan ja perinnän asiantunti-
jayritys Intrum Justitia Oy:lle,
joka jo ennestään hoitaa viivästy-
neiden

laskujen perinnän. Maksu-
muistutuksesta laskutetaan lain-
mukainen, kohtuullinen muistu-
tuskustannus kuten aiemminkin.

Nivalan kaupunki päätyi laa-
jentamaan yhteistyötä Intrum Jus-
titian kanssa, sillä yhteistyö tuo
sekä taloudellisia säästöjä että te-
hokkuutta kaupungin taloushallin-
toon.

- Taloudelliset reunaehdot ovat
viime aikoina tiukentuneet huo-
mattavasti, ja rahakiertoa on siksi

tehostettava entisestään. Maksu-
liikenne toimii aukottomammin ja
selkeämmin, kun maksumuistu-
tuksista huolehtii luotonhallinnan
asiantuntija, Nivalan kaupungin
talousjohtaja Tarja Mursu kom-
mentoi.

Intrum Justitia on hoitanut
Nivalan kaupungin perinnän vuo-
desta 1998 asti, ja kaupunki on
ollut yhteistyöhän erittäin tyyty-
väinen. Yhteistyön laajentamisen
yhteydessä siirrytään sähköiseen
tiedonsiirtoon kaupungin ja Int-
rum Justitian välillä, mikä myös
osaltaan vähentää kaupungin työ-
taakkaa.

Intrum Justitia toimii lähes
200 kunnan yhteistyökumppanina
ja noudattaa toiminnassaan perin-
tälakia sekä hyvän perimistavan
ohjeita. Julkisen sektorin toimek-

siantoja Intrum Justitia on hoita-
nut jo 90-luvun alkupuolelta läh-
tien. Vuonna 1993 Intrum Justiti-
alle myönnettiin ISO-laatusertifi-
kaatti ensimmäisenä perintätoi-
mistona maailmassa. Intrum Jus-
titian ISO 9001:2000 -standardin
mukainen, koko palvelutuotannon
kattava laatujärjestelmä takaa toi-
meksiantojen tehokkaan ja asian-
mukaisen käsittelyn.

- Jos postiluukusta tipahtaa
Intrum Justitian maksumuistutus,
kannattaa lasku maksaa viipymät-
tä pois muistutuksessa olevilla tie-
doilla. Hoitamalla maksumuistuk-
sen eräpäivään mennessä välttää
velan siirtymisen edelleen perin-
tään, kertoo Intrum Justitian yh-
teyspäällikkö Erkki Mämmelä.

Kaupunki ulkoistaa maksu-
muistutusten lähettämisen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi
alueellisen jätevesiyhtiön osakas-
sopimuksen sekä uuden yhtiöjär-
jestyksen. Alueellista jäteveden
tukkuyhtiön perustamista pide-
tään järkevänä, koska tiukkenevat
jätevesien puhdistusvaatimukset
edellyttäisivät Nivalalta ja muilta
kunnilta merkittäviä investointe-
ja, mikäli haluttaisiin toimia vain
kuntien omien jätevesipuhdista-

Nivalan kaupunginvaltuusto
hyväksyi yksimielisesti hallituk-
sen esityksen Ylivieskan, Ala-
vieskan ja Sievin kanssa neuvo-
tellut periaatteet peruspalvelupii-
rin muodostamiseksi. Valtuusto-
jen kannanottojen jälkeen val-
mistellaan perussopimus kuntien
päätettäväksi. Tarkoitus on että
peruspalvelupiirin hallitus muo-
dostetaan heti ensi vuoden alus-
sa ja piirille haetaan johtaja avoi-
mella haulla.

Laki edellyttää sosiaali- ja
terveyspalvelujen hoidon järjes-
tettävän vähintään 20 000 asuk-

Nivalan kaupunginvaltuusto
hyväksyi ensi vuoden talousar-
vion sekä taloussuunnitelman
vuosille 2008-2010.

Kaupungin talous on edel-
leen kireää ja säästötoimet ta-
louden tasapainottamiseksi jat-
kuvat. Nivalassa on kuitenkin
paljon myönteisiä näkymiä, ku-
ten väkiluvun kasvu ja teolli-
suuskylän reippaasti nousujoh-
toinen kehitys.

Ensi vuoden veroäyri pysyy
ennallaan ja on 19,75. Verotuk-
sella ja tonttipolitiikalla sekä
hyvillä palveluilla Nivalasta
pyritään tekemään vetovoimai-
nen asuinkunta.

Kaupungilla on ensi vuon-
na juhlavuosi, joihin talousarvi-
ossa varauduttiin. Tuolloin Ni-
valan kunta täyttää 140 vuotta
ja on opetusneuvos Kerttu Saa-
lastin syntymän 100 vuotisjuh-
la.

Oopperatoimintaan tai oop-
peran säätiöpääomaan ei talous-
arviossa ole osoitettu varoja.

kaan alueilla ja esitykset niistä
täytyy olla valmiina ensi vuoden
kesäkuun loppuun mennessä.
Nivala, Sievi, Alavieska ja Yli-
vieska muodostavat noin 30000
asukkaan piirin, mutta on toden-
näköistä että myöhemmin piiriin
on tulossa myös muita Oulun
eteläisen alueen kuntia. Esimer-
kiksi Kärsämäen kunnanhallitus
on jo tehnyt päätöksen mukaan
lähdöstä.

Aiemmin neuvotteluja käy-
tiin Nivala-Haapajärven seutu-
kuntien kanssa, mutta ne eivät
johtaneet tulokseen.

Peruspalvelupiiri
alkaa muodostua

Kaikki usein tarvittavat lähi-
palvelut säilyvät kunnissa, mutta
harvemmin tarvittavia asioita voi-
daan hoitaa yhteisvoimin. Tavoit-
teena on laadukas ja kohtuuhintai-
nen palvelu.

- Neuvottelujen henki näiden
neljän kunnan kanssa on ollut erit-
täin hyvä ja helposti on löydetty
samat päämäärät. Se tiedetään,
että vaikeita asioita tulee eteen,
mutta niistä mennään yli, kertoi
kaupunginhallituksen puheenjoh-
taja Jarmo Vuolteenaho.

Nivala mukaan alueelliseen jätevesitukkuun
moiden varassa.

Myönteisen ympäristötekijöi-
den lisäksi ratkaisuun vaikutti
myös jäteveden käsittelyn hinta.

- Hinnat nousevat joka tapa-
uksessa. Jos liitymme tukkuyhti-
öön hinnat nousevat 50 prosent-
tia, mutta jos jäämme yksin niin
ne nousevat 100 prosenttia, oli
Nivalan Vesihuolto Oy:n toimitus-
johtaja Taimo Honkala selvittänyt.

Nivalan oma jätevedenpuhdis-
tamo kaipaisi myös korjauksia.
Heikki Häyrynen oli laskenut sen
korjaamisen tulevan pitkällä täh-
täimellä laskien kuitenkin hal-
vemmaksi, kuin liittymisen tukku-
yhtiöön. Hän pyysi asian jättämis-
tä pöydälle lisäselvityksiä varten,
mutta ei saanut kannatusta.

Hän jätti asiasta eriävän mie-
lipiteen.

Ei rahaa oopperalle
ensi vuoden budjettiin

Sen sijaan kuluvan vuoden lisä-
talousarviossa Pula!oopperan tu-
lojen alitus 217 408 ja menojen
ylitys 83 000 euroa hyväksyttiin,
eli yhteensä 300 408. Kaikki ta-
lousarviomuutokset yhteensä oli-
vat 324.408 ja ne katetaan vero-
tuloilla.

Asian käsittelyn yhteydessä
Kalervo Mantila jätti ponnen,
jossa sanottiin, että ennen kulu-
van vuoden tilinpäätöksen hy-
väksymistä ja vastuuvapauden
myöntämistä valtuuston tulee
saada sitä tyydyttävä selvitys
ooppera-asiasta. Ponsi sai kanna-
tusta kaikilta ryhmiltä.

Heikki Häyrynen esitti, että
lisätalousarvio muutoin hyväk-
syttäisiin, mutta ooppera-asian
kohdalta asia jätettäisiin pöydäl-
le, kunnes lopulliset selvitykset
ovat valmiit.

Paavo Raudaskoski muistut-
ti, että asiasta on vastuussa kun-
nanhallitus eikä sitä saa sälyttää
yhden ihmisen harteille.

Ei, jakelumme ei vieläkään kanna
paperilehteämme Japaniin.

Mutta internetistä sitä luetaan
ilmaiseksi sielläkin.

www.nivalanviikko.fi
P.S. Kerro kavereillesi kaikkialla maailmassa.



9

Arilta mm.

Tekstarit

044-9181363

Tekstarit

Nyt voit lähettää havaintosi
ja mielipiteesi kätevästi teksti-
viestillä. Numero toimii vain
tekstiviesteille. Muut yhteystie-
dot löytyvät toisaalta lehdestä.

P
a
l
k
i
n
t
o
-
K
r
y
p
t
o

Lähetä tai tuo vastauksesi 2.1.2007 mennessä Nivalan Viikkoon, niin olet mukana ar-
vonnassa, jossa on palkintona neljän kappaleen pakkaus Aino Aalto -juomalaseja.
Nivalan Viikon toimitus löytyy osoitteesta Kalliontie 25, 85500 Nivala. Tuttu vihreä
postilaatikko on talon päädyssä valkean aidan takana.

Nimi:

Osoite:

                         4   6   7   7   6   3   1           4

                         9       13          13      9   16  6

                         9   4   7   6       17  11  3   9   11

                         10      4           12      16

 17  6   5   15  9       9   15  9   7   7   1       9   3   11

 9       6       10  1   3   13      10              15      12

 3   1   15  10  1       8       4   1   5   1       6   3   1

 1       9                   17  1   12  7   1       3       10

 7   9   3   14  6   1       6       15      10  6   11  2   1

 6       6               1   3   6   4   16  1   1

 10  13  4   11  1           1       9               7       7

 1           3       7                   15  13  2   1   10  1

     11  3   11  15  9   3   1       13  4   15  11  15  11  2

 10  5       15      12              15      6       1       15

 1   9   13      3   9   4   8   7   13          9   3   15  1

 15      12      1       13          3   13  6   7   1       1

 7   11  11  15  1       11          8       2   7

 1       15      17  9   4   15  11      3   9   6   7   6   1

 15  11  9   4   9   2       9               11  2

 1       2       4       3   13  11      7   2   1   3   3   9

1=   2=   3=   4=   5=   6=   7=   8=   9=   10=  11=

12=  13=  14=  15=  16=  17=

No voi rähmä!
Muistinkohan
minä laittaa
postimerkkiä?

Auts!

... Ja sitten Möttönen.

Miksi talvisodan veteraanit
maksavat ruuasta enemmän kuin
muut asukkaat? Suvantokodissa.

Suurimmat kiitokset sille
ihanalle naiselle joka toit pienen
poikamme s-marketin parkkipai-
kalta kauppaan ti-iltana (toissa)
kun tämä oli herännyt kesken
uniensa autossa. Hauskaa joulua
ja Jumalan siunausta Sinulle!

Kaupungin nokat, älkää niel-
kö nokkimatta kaikkia täkyjä joi-
ta Ylivieska teille heittelee, ettei
tule jälkipolttoja, ne voi olla ki-
vuliaita!

Vilkunan koulu lakkautettiin
äänin 21-14, eli kaikki 35 valtuu-
tettua äänesti. Kukaan ei äänestä-
nyt tyhjää. Valtuuston pöytäkir-
jan voi lukea internetistä
www.nivala.fi

Kapakat kiinni ja nuoret ko-
tiin kylältä oikeaan aikaan, niin
loppuu se konttailu ja sekopäise-
nä tokkurointi. T.v. oikeamieli-
nen.

Hei kaupunkilaiset! Kuka
mukamas käy katsomassa kau-
punkitalon pihalla joulukuusta?
Olisi edes ollut keskellä kaupun-
kia jokaisen ihailtavana, olisi
vaikka siinä se ollut liikenneym-
pyrässä, olisi näkyny kaikille.

On se joulupukki olemassa.
Joka jouluaatto illalla tulee ja aa-
mulla lähtee. Nim. kokemusta on.

Nivala-Haapajärvi -seutukun-
nan piti tuoda huomattavia säästö-
jä, mutta Nivala on joutunut mak-
sajan asemaan tässä puuhastelussa
ja velka henkeä kohti on suurempi
kuin koskaan!

Kiitän kotisairaanhoitoa hyväs-
tä palvelusta ollessani toipilaana!
Terv. mummu syrjäkylältä!

Menin uteliaisuudesta Kylä
elää tapahtumaan Aittolan koulul-
le. Kyllä oli positiivinen kuva ky-
lästä ja koulusta! Iloisia ja ystäväl-
lisiä ihmisiä talo täynnä. Kaupun-
gin kannattaa kyllä Aittolan kou-
lua ja kylää mainostaa! Tässä on
kylä joka on kehittämisen arvoi-
nen!!

Ei yrityksen kannata toisia yri-
tyksiä syyttää, jos ei itse ole isku-
kunnossa. Terv. Entinen yrittäjä.

Kiitos kaivosjutusta, mutta ei
taida jatkoa ajatellen auttaa. Johta-
jakin jo otti lopputilin.
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Tekstiviestipuhelin tukkeutui
jälleen  ja kadotti  osan viesteistä.
Muistin mukaan yhdessä kiiteltiin
Aittoperän onnistunutta kylätapah-
tumaa, uuteen pizzeriaan oltiin tyy-
tyväisiä, oopperakin muistettiin
mainita ja näin kuntien ja kaupun-
kien säästöjen aikana jollekin oli
tullut mieleen, ettei vain työnteki-
jät puhu työaikana omia puheluja
tai käytä sähköpostia linkkinä sa-
larakkaaseen. Lisäksi toivottiin,
että koululaiset saisivat opetus-
suunnitelman mukaista opetusta
loman alkuun saakka, eikä vain
katsottaisi videoita. Toinenkin ke-
hotus lukea Vilkunan koulun ”lak-
kautuskokouksen” pöytäkirja ja
tehdä päätelmät sen jälkeen, tuli
myös.

Vastaukset
kysymyksiin

1. Jäkälät.
2. Puidaan viljaa.
3. Krossi.

Vastaukset
kysymyksiin

4. Norjassa.
5. Pakistanin.



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

10

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

Ostetaan
RAUTAROMUA
ja METALLIA

T:mi Kierrätysmetalli
P. 040-7203 972

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 *

Jalkojen-
        hoitola

Heidi Orasaari
Jalkojenhoidon AT, terv.huoltoala

Kalliontie 36, Laatuluhti Nivala

Puh. 040-590 4249

Tanja Junttila
Lahtelantie 54

Ajanvaraukset ma-to 9-18

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

UPM on tarkastuttanut
puunkorjuu- ja metsänhoitotoi-
miensa luontolaadun jo 11 ker-
taa.

Tapio on tehnyt tarkastukset
yhtiön metsissä ja metsäkeskuk-
set meidän hakkaamissamme
yksityismetsissä. Viime kesän
tulokset ovat valmistuneet ja
ovat paremmat kuin koskaan
ennen. Yhtiön omissa metsissä
kaikki tarkastuskohteet luokitel-
tiin hyviksi tai erinomaisiksi,
yksityismetsissä vastaavan luo-
kituksen sai 85 % kohteista.

Energiapuun korjuun jälkiä
on tarkastettu kolmen vuoden
ajan. Aluksi tuloksissa oli toivo-
misen varaa, mutta koko ajan tu-
lokset ovat parantuneet. Viime
kesänä 84 % energiapuun kor-
juutyömaista yhtiön metsissä

luokiteltiin luontolaadultaan vä-
hintään hyviksi; yksityismetsis-
sä tulos oli vieläkin parempi, 95
% oli hyviä tai erinomaisia luon-
tolaadultaan.

Näiden perinteisten laatumit-
tausten lisäksi metsäosasto tee-
tätti viime kesänä laajan, lähes
kaikkeen kenttätoimintaamme
kohdistuneen laatututkimuksen.
”Toukokuusta lokakuulle kestä-
neen kenttätutkimuksen aikana
mittasimme laatua metsätalou-
den eri töissä. Mittaukseen ar-
vottuja kohteita oli yli 800”, ker-
too metsäosaston laatupäällikkö
Kari Kuru.

Laatumittaukset koskivat
harvennushakkuita, maanmuok-
kausta, istutusta sekä taimikoi-
den perkausta. Lisäksi tässäkin
viiden metsäylioppilaan teke-

mässä tarkastuksessa selvitettin
uudistushakkuiden sekä energia-
puun korjuun luontolaatua.

Tulokset olivat lähes poik-
keuksetta hyvät. ”Töiden laatu
tosin vaihtelee melkoisesti. Myös
töiden ajoitukseen on syytä kiin-
nittää vielä enemmän huomiota.
Tämä koskee erityisesti taimikoi-
den perkauksia. Aiemmin hie-
man ongelmallisen energiapuun
korjuun ja siihen yhdistetyn
muokkauksen laatu on parantu-
nut selvästi. Vain kantokasojen
merkkauksessa ja varoitusmer-
kinnöissä oli jonkin verran puut-
teita”, Kuru kertoo.

Koneistutuksen laatu on sa-
malla tasolla miestyön kanssa.
Mittaukset osoittivat, että nuoris-
sa kuusentaimikoissa oli taimia

keskimäärin noin 1 750, olipa
kyse mies- tai konetyöstä, kun
ohjeittemme mukainen tavoite
on 1 800 tainta. Varhaisperkauk-
sen jälkeen kuusentaimia oli 10
% alkuinventointia vähemmän,
mutta lisäksi taimikoissa oli täy-
dentävää mäntyä ja lehtipuuta.

Yhdessä asiassa meilläkin on
parantamisen varaa: havupuutai-
mikoihin jää perkauksen jälkeen
liikaa lehtipuuta. ”Etenkin vart-
tuneissa männyntaimikoissa leh-
tipuun osuus on usein liian suu-
ri. Myöhemmän perkauksen jäl-
keen lehtipuuta voi olla jopa kol-
mannes, mikä on ehdottomasti
liikaa. Täystiheässä havupuun
taimikossa saa lehtipuita olla
eneintään 10 %”, Kari Kuru täh-
dentää.

Töiden laatu entistäkin parempaa

- Nämä kuusentaimet istutettiin kesäkuussa Koneurakointi R&P
Leinonen Ay:n Bräcke –istutuskoneella-, kertoi metsätalousesi-
mies Tuomas Kamula elokuun puolivälissä Reisjärvellä UPM:n
Rajakankaan tilalla. Yrittäjä oli hoitanut taimihuollon huolelli-
sesti ja istuttanut taimet riittävän syvälle. Niinpä pienet kuuset
olivat lähteneet hyvin kasvuun ja selvinneet elinvoimaisina en-
nätyskuivasta ja -kuumasta kesästä.

Koulutettu hieroja

EERO KOSKI
Soita 050 5230 762
Forum 2. kerros,
Toripiha 1, Nivala

 hieronta ja kaustislainen jäsenkorjaus
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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.

H alutaan
vuokrataMyydään

Ostetaan

0

Ilmoita ilmaiseksi!
* Nyt yksityishenkilöt voivat ilmoittaa Kodin Kirpputorilla aivan ilmaiseksi.

* Ilmoitusten viimeinen jättöaika viikonlopun lehteen on torstaina kello 16.00.
* Ilmoitukset voi tuoda tai postittaa Nivalan Viikon toimitukseen os. Kalliontie 25.

* Vihreä postilaatikko, mihin ilmoitukset voi jättää toimiston ollessa suljettuna
löytyy talon päädystä valkean aidan takaa.

* Ilmoitukset tulee jättää kirjallisesti tai sähköpostilla - ei puhelimitse.

* Tori-, ammattimainen marjanmyynti ym. kaupalliset ilmoitukset maksavat 5 euroa.

Vuokrattavana

Löydetty

Kadonnut

Annetaan

Sekalaista

Myydään

Nivala
toimii 85 euroa vuosi 2007.

Loppuvuosi ilmaiseksi.

Nivalan Metallityöväen Ammattiosasto 353
tarjoaa jäsenille jouluaterian su. 17.12.2006 klo 12-16 Nivalassa
Ravintola Puustellissa, Toritie 7, Haapajärvellä Sinikan
Lounaspalvelussa, Tarikantie 1.
Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta jäsenille ja heidän perheilleen toivoo
ammattiosaston Toimikunta.

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

Kaupunki tiedottaa

Kaupungintalo ja puhelinvaihde

sulkeutuvat pe 22.12.2006 klo 14.00.

Hyvää ja rauhallista joulua!

MTK-Nivalan Vuokatin lomapaikassa vielä paljon vapaita aikoja
talvikaudeksi 2006-2007. Varaukset nopeusjärjestyksessä, myös ei-
jäsenille. Katso www.mtk-nivala.fi tai soita p. 040 7587 123.

MTK  NIVALA

Täyttö esim. HP 28 / 3-väri
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• PUH. 044-440 0164 • TERVETULOA TUTUSTUMAAN! •

• HP • Canon • Epson • Brother • Olivetti • Lexmark • Dell • Xerox •

• • Kansankatu 60, 90120 OULU •

 VW Transporter 1.9 TDI -
97, aj. 220 tkm. Keskusluk.
kaukosäädöllä, sähkölasit,
varashäl., lämm. sähköpei-
lit, käynn.esto, stereot, 2-
renk. Siisti ja tehokas volk-
kari, (tax free). H. vain
5900 euroa. P. 046-847
3054.

Myytävänä JOULUKUUSIA.
Lapset mukaan. Puh. 0400-
736 078.

SOHVAKALUSTO 3+2, kan-
gasverhous. Hp. 50 euroa.
Puh. 443 693 tai 050-359
4175.

Myytävänä KAAPISTOJA.
Puh. 0400-736 078.

Ruostumaton vanhan ajan
PAINESÄILIÖ. Mukana säh-
köpumppu, hinta 50 euroa.
Nibe ES. LÄMMINVESIVA-
RAAJA 160 litraa. Hyvä, ei
mitään vikoja. Hinta 70 eu-
roa. Puh. 0440 966189.

Ajokuntoinen PV, ei rekiste-
rissä. H. 400 euroa. Crossi
MOPO h. 120. MPK h.
1700. Puh. 044-2610119.

Virva KANGASPUUT, työlev.
75 cm. Vähän käyt., kuin
uudet. Kaikki varust. muka-
na. H. 500 euroa. Uutta
vastaava LP-LANGANTE-
KOKONE, h. 900 euroa.
LOIMILANKAA 19 kg, 10
euroa kilo. Puh. 0440
966189.

Näkövammaisten KÄSITYÖ-
TUOTTEITA mm. koreja ja
harjoja. Puh. 0404-118
472.

Tarpeettomana vähän käyt.
iso PAKASTEARKKU. H. 60
eur. Puh. 0440 966 189.

PARISÄNKY 160 x 200,
uusi käyttämätön, väri vanil-
ja. Hinta 100 euroa. Puh.
0400 616861.

Vanhat LATTIALANKUT 20 ne-
liöm., siiv.komero k. 180+40
cm, lev. 50 cm, syv. 57 cm,
HYLLYKOMERO k. 180
cm+45 cm, lev. 60 cm, syv.
50 cm. Lavuaari. Käytetyt.
Puh. 040 8498 436.

My Lock-merkkinen SAUMU-
RI, uuden veroinen. Hp. 100
euroa. Puh. 050-597 5379.

Halutaan ostaa käytetty KUN-
TOPYÖRÄ. Puh. 040-760
2938.

Halpa YKSIÖ tai kaksio Niva-
lan keskustasta  mahd. pian.
Rauhalliselta paikalta. Puh.
040 536 2383.

Nivalaan muuttava pariskun-
ta haluaa vuokrata saunalli-
sen
rivitalo KAKSION, kolmion tai
pienen omakotitalon keskus-
tan läheisyydestä.
Ei lemmikkieläimiä.
p. 0442894555.

Halutaan vuokrata YKSIÖ.
Puh. 040-798 6207.

Hopeinen KAULAKORU, jos-
sa kaiverrus Ville 26.10.03.
Löytyy Nivalan Viikon toimis-
tosta.

Maliskylän Pirttimaanperälle
on ilmestynt puna-valkea KIS-
SA. Ei pelkää ihmisiä eikä
muita kissoja. Pyrkii sisälle ja
on nälkäinen ja viluinen. Puh.
040 526 2735.

SUZUKI PV 11.12. Ylivies-
kan tien varresta klo 13-
15.00. Uuden näköinen.
Rek: RF 112. Puh. 040-700
7998.

Tarvitsetko APUA AUTON
OSTOSSA? Jos et ole asian-
tuntija tai kiinnostunut au-
toista, saat luotettavaa, re-
hellistä, puolueetonta ja täy-
sin ilmaista apua. Soittele
puh. 045-1140637.



HUOMIO!
HIRVI-

SEURUEET

Lämmintä tarjolla!

Kempeleentie 7, 90400 Oulu
(08) 311 3344 • www.sparewheel.net

(norm. 420e)

TARJOUSPAKETTI!
MDS RC-4 kypärä,

Scott Safari Big -ajolasit ja
hengityksen ohjain, yhteensä

(norm. 172e)

Taipan on vedenpitävä ja
hengittävä takki
irroitettavalla sisävuorella.
Vyötärömalliset perushou-
sut. Polvissa liikkuvuutta
parantavat stretch palat.
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