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• BMW 525d abs-jarrut, eritt. siisti -01
aj. 330 tkm, abs., huoltok. 18.900,-

• Ford Transit 2.5 DSL -95
350 tkm., 2-renk. yksi omistaja 4.400,-

• Ford Focus 1,6 ghia -01
aj. 82 tkm, met.väri, ohj.teh. 13.500,-

• Mitsubishi L300Dies, aj.143 tkm -01
airbag, penkinlämm, ohj.teh. 8.500,-

• Opel Vectra 2.0 Dti aj. 258 tkm. -97
hyvä 100 hevosv. tdi kone 5.900,-

• Peugeot 405 1.6B aj. 220 tkm. -92
2-renkaat 980,-

• Renault Laguna 1,8 16 v. sport -00
aj. 137 tkm, huippuhieno malli 9.900,-

• Renault Megane 1.6i -97
aj. 246 tkm, huollettu, hyväk. 4.900,-

• Toyota Avensis 1,8 SOL -98
aj. 175 tkm, huoltokirja 9.900,-

• Toyota Yaris Verso D4D -02
aj. 91 tkm. webasto, met.väri 14.900

• Toyota Corolla 1.6 16v XLi 3D -96
103 tkm, hyvä väh. aj., 1 omist. 6500,-

Volkswagen Bora 1.6i 16 v -03
aj. 68 tkm, eritt. siisti, 1-om. 15.900,-

Volkswagen Golf Variant 1.9 -00
TDI 115 hv. 6 v. huollettu ym. 14.900,-

Volkswagen Polo Classic 1.4 i -97
aj. 192 tkm., hyväkuntoinen 5.900,-

• Volkswagen Vento 1.9 TD -97
aj. 282 tkm., siisti 5.900,-

• Volvo 245 2.4 Turbodiesel -80
paku, aj. 540 tkm. 2.900,-

• Volvo V70 D5 aut. aj. 150 tkm. -02
autom.-ilmast, luistonesto ym. 29.900,-

• Volvo V70 D5 aj. 155 tkm. -04
puolinahkasisusta, huoltok. 31.500,-

• Volvo S60 2,4 140 hv -01
aj. 123 tkm., 1 om, uud.talvir. 18.900,-

• Volvo XC70 D5 Autom. -03
aj. 152 tkm., kattol, -kaiteet 40.900,-

• Volvo S60 2.4 T 200 hv -01
aj. 163 tkm., eritt, siisti 20.900,-

TERVETULOA KAUPANTEKOON!

Autot värikuvina osoitteessa www.kaarlela.fi 

Autoliike
T. Kaarlela Ky
Ruutihaantie 9, Ylivieska

050-572 8228,
045-110 2197,

08-410289

Nivalan Viikon voi lukea kokonaan internetissä
www.nivalanviikko.fi 

TosiPitkä asuntolaina on myös TosiVakaa

laina-aika jopa 60 vuotta
kiinteä korko jopa 20 vuotta

Handelsbanken
KOKKOLA - Mannerheiminaukio 2

Puh. 010 444 5330
kokkola@handelsbanken.fi 

Vaihtoauto on
vaihtoehto

Toyota Avensis 1,6 VTT-i -03

4-ov. aj. 44 tkm, ilmast, 2-renk. .........18.900

Volvo V70 2,5 D aj. 316 tkm.  -00

2. renk. ILMASTOINTI, rek. 7. h.  .........15.900

Toyota Corolla 1,4 VTT-i  -02

5 ov. aj. 105 tkm, ilmast. m.sin.  .........13.900

Nissan Primera 1,8 wagon  -01

aj. 149 tkm, 2-renk. ilmast.  ...............10.900

Saab 9-3 2,0i 5 ov.  -99

aj. 146 tkm, ilmast, 2 renk.  ...............10.900

Ford Mondeo 1,8 STW  -00

aj. 144 tkm, 2-renk. ilmast.  .................9.900

WW Passat 1,8 Comfort  -98

aj. 205 tkm, siisti, 2-renk., m.har.  ........8.950

Ford Focus 2,0 4 ov Ghia  -99

Seat Cordoba 1,9 Tdi farmari  -00

aj. 249 tkm, 2 renk., siisti.....................6.900

Opel Astra 1,6 HB 5 ov  -98

aj. 249 tkm, 2 renk., kats. 01/07 ....... 3.500,-

MP:t + Mönkijät + Mopot + MK:t
Polaris Sportsman 500 EFI +v uusi 9.990

Polaris Fusion 600 Race uusi 8.990

Polaris Fusion 900 CFI  -05 6.900

Polaris Hawkeye 300 4WD uusi  5.900

Yamaha VT 700 4x WP-iskari -01 5.900

Polaris XC500 SP RACE  -04 4.980

Gagiva Mito 125  -05 4.500

Yamaha YFM 350 4WD  -91 3.490

Rieju RRX50 enduromopo  uusi 2.490

Lynx Enduro Racing  -97 2.400

Kysy tai katso netistä myös 

muut mp- ja mk-vaihdokit 

sekä vaihtoautot!

Tulolantie26, Ylivieska

www.autotalosavusalo.fi 

Ilkka Savusalo 040- 507 1201

Jorma Savusalo 0400- 818 800

Matti Koski 040-507 1200

Palvelemme ma-pe 8-17, la. 10-14
Eikä tässä kaikki, kysy puh. 08-4112 300

www.nivalanviikko.fi 
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Alkoholipolitiikasta ja etenkin 

alkoholiverosta on kuluneen 

vuoden aikana keskusteltu pal-

jon ja on aihettakin. Vuonna 

2004 hallituksen päätös alentaa 

alkoholiveroa oli onneton pää-

tös. Alennusmyynnin sinetöinti 

oli selvä signaali: Suomen kansa, 

nyt voitte juoda enemmän. Kulu-

tus lähti ennakoidusti kasvuun. 

Taustaa. Kulutuksen voimak-

kaaseen kasvuun vuonna 2004 

vaikutti kolme syytä:

1)  1.1. 2004 poistettiin Suo-

meen toisista EU-maista mat-

kustajien verovapaasti omaan 

käyttöön tuomia alkoholijuomia 

säädelleet kiintiöt. 

2)   Virosta tuli 1.5.2004 EU:

n jäsen. Alkoholin matkustus-

tuonti on lisääntynyt etenkin 

Virosta. 

3)  Alkoholijuomien valmis-

teveroja alennettiin 1.3. 2004. Vä-

kevien alkoholijuomien veroja 

alennettiin 44 %. Veronalennus 

vaikutti odotetusti enemmän 

vähittäismyyntihintoihin, koska 

verojen osuus niissä on suurempi 

kuin anniskeluhintojen. Kulutus 

lisääntyi kaikissa lääneissä. Ruot-

sissa ja Norjassa on käyty enene-

vässä määrin ostamassa Suomen 

puolelta edullista alkoholia. 

Seurasin suurella mielenkiin-

nolla, kun alkoholiveron alennus 

oli eduskunnassa ja siitä äänestet-

tiin. Pieni oli niiden kansanedus-

tajien joukko, jotka äänestivät: EI  

alennukselle. 

Valitettavasti vastapuolen  

raadollinen päätös voitti. Ostin 

pöydälleni surunvalittelukukat, 

niin rankasti surin.   

Alkoholin aiheuttamat haitat 

ovat valtavat. Mitä kaikkea on 

tapahtunut veron alennuksen 

jälkeen? Negatiivistä kehitystä 

kuvaavat luvut eri elämänalueilla 

ovat synkkää luettavaa. Ne luvut 

elävät sairaaloissa, kodeissa, so-

siaalitoimessa, kaduilla jne. Pari 

esimerkkiä: Verrattaessa vuosia 

2003 ja 2005 sairaaloissa alkoholi 

päädiagnoosina kirjattujen hoi-

tojaksojen määrä lisääntyi 2200:

lla eli 9:llä prosentilla. 

Lasten huostaanottojen 

määrä kasvaa 700:lla vuodessa. 

Taustalla ovat pääasiassa van-

hempien päihteiden käyttö ja 

mielenterveysongelmat.

Joulun ja uudenvuoden väli-

päivänä kuuntelin radiosta lääke-

tieteen tohtori Mikko Vienosen 

haastattelun, aiheena alkoho-

li. Olipa harvinaisen suoraa ja 

kaunistelematonta puhetta. Si-

teeraan vapaasti paloja Vieno-

sen puheesta:--- Alkoholi on 

hermomyrkky. 

On uskomatonta, että tilanne 

on synnytetty poliittisin päätök-

sin. Jos veroa ei olisi alennettu, 

en usko, että koko kansa olisi 

ryhtynyt alituisesti Tallinnassa 

viinakaupassa käymään. 

 Onko poliittisesti houkutte-

levaa pitää kansa kännissä? Väi-

tetään, että ei ole vaihtoehtoja. 

Väitetään, että veron alennus ei 

ratkaise alkoholiongelmaa.

Haastattelu huipentui Vie-

nosen kysymykseen: Sanotaan: 

"Kansantaloudella menee parem-

min ja paremmin". Ihmisillä me-

nee huonommin ja huonommin. 

Onko yhteiskunta kansantaloutta 

varten vai ihmisiä varten?

Seuraavan hallituksen on kor-

jattava tehty virhe ja korotettava 

reilusti alkoholiveroa. 

Saisinpa ostaa vielä 

onnittelukukat. 

Marja-Terttu Nuolioja      
Nivala

Alkoholipolitiikkaa

Putkeen koottaisiin viemäriliet-

teet koko Kalajokivarren asuk-

kailta. Maan sisään rakennetaan 

putki, minkä virtaa tehostetaan 

pumppuvoimalla. Lämmintä 

vettä sekaan pumppaamalla var-

mistetaan vielä, ettei liemi jäähdy 

jäykäksi tuolla 100 km:n matkal-

la. Jos putki voitaisiinkin  upot-

taa Kalajoen pohjaan, ei tarvitsisi 

repiä auki rannoille rakennettuja 

teitä, salaojia, pihoja,  tulvapen-

kereitä jne.

Jokivarren asukkaat laskevat 

putkeen kaikki sekaisin, kuten 

tähänkin asti on viemäreihin 

kaadettu. Raskasmetalleja ja 

myrkkyvesiä ei tähän suureen, 

yhteiseen tilasäiliöön ole lupa 

päästää. Kymmeniä vuosia sit-

ten, lähellä Helsinkiä olevassa 

navetassa, emäntä jatkoi maitoa 

Vantaan joen vedellä. Kiinni sii-

tä jäi.

Torven toinen pää on vain 

pohjanlahden rannassa, missä 

ryhdytään tarkastelemaan, mitä 

yläjuoksulta tulee. Mereen ei sen-

tään Suomessa saa sontia, kuten 

Pietarin miljoonakaupunki tekee.

Viron laivat lopettivat itämereen 

tiputtelun, kun Suomimedia pa-

ni ne ojennukseen. Putinin Ve-

näjä antoi Suomelle luvan tulla 

tekemään heille puhdistamoita, 

onhan suomalaiset joskus itsekin 

asuneet Viipurissa.

Pohjanlahden rannalla nyt 

sitten aletaan lajittelemaan ka-

lajoen varsiaukkaiden jätöksiä. 

Kiintoaine kasataan aluksi isoon 

kasaan, kuten Nivalassakin on 

tehty Kuoppatien varrella ole-

vassa puhdistamossa. Otaksun, 

että homma tulee näin myös 

jatkumaan. Paikka on todennä-

köisimmin Kalajoen kaupungin 

alueeseen kuuluvassa meren 

rannassa.

Kalajokisilla on hienot rannat, 

kaupunki elää särkkiensä veto-

voimalla. Onkohan turistikun-

ta halukas sittenkään antamaan 

paikkaa yläjuoksun asu-jien vie-

märijätteiden vastaan ottolaitok-

selle. Veikkaan, että antavat pai-

kan. Kalajokiset ovat järkeviä, 

entinen  emäpitäjä kun on.

Kalajokiset osaavat kyllä las-

kea, mitä tulevat saamaan. Karut 

hiekkakankaat saavat nyt hal-

vallahyvät lannoitteet. Viemäri-

jätteen lajittelu ei tule olemaan 

halpaa lystiä. Mutta lajittelutu-

los, puhdistamoliete on tulossa 

arvokkaaksi kangasmetsien lan-

noitteeksi. Kun metsistä kerätään 

risut ja kannotkin energiaksi, tar-

vitaan korjuun jälkeen ravintei-

ta niiden tilalle. Lämpölaitosten 

tuhka menee suometsien lan-

noitteeksi. Puhdistamolietettä 

ei tarvitse Golf-kentille levitellä, 

eikä maantien varsinurmikoille. 

Arvokkaalle lannoitteelle on pa-

rempaa käyttöä. Viemärijätteestä 

otetaan kaasut talteen. Hajuton 

lannoite voidaan levittää vaikka 

hiekkasärkkien lähellä oleviin ki-

tukasvuisiin  merenrantamänni-

köihin. Raskasmetalleista on nyt-

kin turha puhua.Niitä ei kukaan 

saa hukkaputkeen laskea

En meinaa millään jaksaa us-

koa, että tällaista ollaan tekemäs-

sä. Maksetaan siitä, että saadaan 

antaa kalajokisille arvokas lan-

noite ilmaiseksi. Jätteestä puhu-

minen on turhaa, koska on kysy-

mys raaka-aineesta. Tuhkakin on 

jo tullut lannoitelain piiriin.

Rautaromusta jo on kauan 

kilpailtu, kuka saa hakea ne pi-

hasta pois.

Likakaivot tullaan tekeme-

mään uudelleen lähes joka paik-

kaan, missä biokaasun raaka-ai-

netta syntyy. Kärrymiehiä kyllä 

löytyy, jotka säiliön tyhjentävät. 

Traktorilla ajelevat likakaivon 

tyhjentäjät omistavat itsekin lie-

telantaloita, joista tullaan otta-

maan kaasut talteen.

Haja-alueiden asukkaiden on 

suodatettava jätevetensä. Kun ve-

sistöön ei saa laskea, kuin puh-

taita, käytössä olleita vesiä, niin 

miksi niitä ei voi edelleenkin 

päästää Kuoppasillan alla suo-

raan Kalajokeen?

Jos ei muut saa laskea näitä 

asioita, kuin konsultit, niin mik-

si ei lasketa sitten tätäkin: Kaava-

alueellekin tehtäisiin sakkakaivot 

joka kiinteistöille, johon ulosteet 

kerätään ensin. Arvoonsa nouse-

va lannoitteen raaka-aine ajetaan 

jo pitäjässä olevalla kalustolla 

rakennettavaan, tai jätevesilai-

toksesta muokattuun biokaasu-

laitokseen. Karjanlannastakin 

otetaan kohta kaasut talteen en-

nen peltoon levitystä. Navetois-

tamme kerättävät lantamäärät 

ovat aivan toista, mitä vc-pytyistä 

lähtee. Karjaväki käsittelee suuret 

lantamärät navetan takana. Nyt 

ei tuohon ihmissontaan uskalle-

ta koskea Nivalassakaan, vaan ne 

pitää lajitella jossakin muualla.

Yläjuoksun metsiin ne puhdis-

tamo lietteet tullaan sieltä Kala-

joelta kaasuenergian talteenoton 

jälkeen ajamaan. Ostamme sieltä 

vielä omat sontamme takaisin.

Vaikkei sääli yhtään auta, 

mutta ei voi muuta kuin sääliä, 

niiden osaa jotka joutuvat tule-

vina sukupolvina nämä  ratkai-

sut maksamaan. Alkavat olla 

jo eläkkeellä ne päättäjät, jotka 

Revon Sähkön möivät. Kuitenki 

saavat jo nähdä ja kuulla, miten 

typerän päätöksen tekivät. Saavat 

myös nähdä, miten äkkiä heidät 

ja heiddän lapsensa joutuvat vie-

lä kovemmin maksamaan ja it-

kemään ja maksamaan. Mikään 

pakko ei olisi ollut tuota kaup-

paa tehdä. Kalajokiset vastustivat 

viimeiseen asti yhdessä Nivalan 

kunnan edustajien kanssa Revon 

Sähkön myyntiä.

Kalajokiset saavat nyt hyvi-

tyksen monen kunnan hölmöi-

lystä. Pääsevät vielä sakottamaan 

jokaikinen kerta, kun käymme 

vessan narusta nykäisemässä.

Ennen pitkää käy, että ko. 

hukkaputki on myyty ulkolaisil-

le sijoitusyhtiöille. 

Nivalan kaupungissa pitää 

kyllä paremmin laskea, kannat-

taakotuohon lähteä?

Eskonen 

Iso hukkaputki on syntymässä

Jos Nivalan poliittiset päättäjät 

tekivät oopperapäätöksen ensim-

mäisen kerran yhtä   köykäisesti 

kuin nyt liittyessään terveyden-

hoitoalan  yhteistyöhön Ylivies-

kan suuntaan, ovat päätökset ar-

papeliä. Siinä ei paljon selvitellä 

asioita, vaan tehdään päätös ”mil-

tä tuntuu” periaatteella.

Nyt kyllä päätös näyttäisi 

järkevälle, vaikka Haapajärven 

suunta sai rukkaset yllättäen.

Oopperassa päätös ei ollut jär-

kevä ja pulahevonen tuli kalliiksi, 

koska kaikkea ei tehty talkoilla.

Voi vain ihmetellä, miten 

projekti sai elää omaa elämään-

sä kuluista välittämättä niinkin 

pitkän ajan.  Jos tällainen olisi 

tapahtunut yksityisellä puolella, 

vastuuhenkilöt olisivat saaneet 

kenkää.

Yhteinen rahahan on ”ei ke-

nenkään” rahaa ja siksi siitä ei 

niin välitetä. Ollaan valmiita 

maksamaan sillä mielettömät-

kin oppirahat. 

Nämä oppirahathan maksavat 

kuitenkin kunnan vähäosaiset, 

koska heidän kustannuksellaan 

yleensä säästetään. Ihmetyttää, 

että ne puolueet, jotka muka ovat 

vähäosaisten asialla, kannattavat 

juuri eniten oopperaa eli tekevät 

työtä niin sanotusti eliitin hyväk-

si. Missähän ne ovat nämä oop-

peran tuomat työpaikat?

Eiköhän juuri oopperan tuo-

ma lovi kiihdyttänyt Vilkunan 

koulun lakkauttamista eli taas 

lapset jäivät kakkostilalle täs-

sä kunnassa. Katsokaapa vain, 

miten kunnassa menetellään. 

Vedetäänkö pienipalkkaisten 

työnkuvaa vain tiukemmalle? 

Aika näyttää sen.

Kaikkihan me haluaisimme 

toteuttaa omia harrastuksia jul-

kisella rahalla, jos sitä saa helpos-

ti. Rahaa saavat usein ne, jotka 

eniten  ”huutavat”.

Nivala menee taloudenpidos-

sa huonompaan jamaan kuin Yli-

vieska. Näin ollen Nivalan pitäisi 

kiireesti, ilman keinotekoisia ai-

kaviiveitä, valmistella liittymis-

tä Ylivieskaan. Se on tulevai-

suuden kannalta ainut kestävä 

vaihtoehto. Ylivieska on kasvava 

kaupunkikeskus ja sinne inves-

toidaan tulevaisuudessa rajusti. 

Uusi Ylivieska, johon kuuluisivat 

kylinä Nivala, Sievi, Alavieska ja 

ehkä Kalajoki ja Oulainen; toisi 

varmuutta tälle alueelle ja hyö-

dyttäisi Nivalaakin ja estäisi sen 

taantumisen.

Miten käy oopperan tulevai-

suuden? Sehän on loistava, jos 

kunnan ei tarvitse panostaa sii-

hen, vaan yksityiset yritykset ot-

tavat säätiöpohjalta vetovastuun. 

Riittää, kun kunta luovuttaa puit-

teet ja projektia johdetaan yksi-

tyisen yrityksen tapaan.   Voihan 

kunta aina taata lainoja oopperal-

le ja säätiö maksaa takaisin saatu-

aan voittoa esityksistä. Onko se 

mahdollista? Kannattaako jossa-

kin ooppera?

Palataanko asiaan viimeis-

tään sitten, kun päätöksiä teh-

dään suurkuntana leveimmillä 

harteilla ?

T. Aide

Oopperasta Ylivieskaan

Nimipäivät  

Sunnuntai  
7.1.2007

Sunnuntai: Aku, Augusti, 

August

Maanantai: Titta, Hilppa

Tiistai: Veikko, Veli, Veijo

Keskiviikko: Nyyrikki

Torstai: Kari, Karri

Perjantai: Toini

Lauantai: Nuutti

Suurin lahja on hyvän kodin an-

tama turvallisuudentunne. Se on 

suojavalli kaikkia sekä sisäisiä et-

tä ulkoisia vaaroja vastaan.

 Dietrich Bonhoeff er

1. Kuka perusti Göteborgin 

kaupungin?

2. Kuka kirjoitti Suomen 

itsenäisyysjulistuksen?

3. Mihin saariryhmään Jamaika 

kuuluu?

4. Missä päin Suomea oli noitien 

polttaminen yleisintä?

5. Keiden jälkeläisiä ovat 

sambot?

Vastaukset sivulla 4

Herra on meidän kilpem-

me, Israelin Pyhä meidän 

kuninkaamme!

Näyssä sinä kerran vakuutit 

palvelijoillesi: ”Minä olen valin-

nut nuorukaisen kansan joukos-

ta, olen pannut kruunun sanka-

rin päähän.

Minä olen löytänyt palvelijani 

Daavidin ja voidellut hänet py-

hällä öljylläni.

Minun voimani vahvistaa hän-

tä  ja käteni on hänen tukenaan.

Hän sanoo minulle: ’Sinä 

olet minun isäni, olet Jumalani, 

turvakallioni.’

Minä otan hänet esikoi-

sekseni, nostan kuninkaista 

korkeimmaksi.

Koskaan en ota häneltä pois 

armoani, minun liittoni kestää 

horjumatta.

Minä annan hänen sukunsa 

säilyä iäti, annan hänen valtais-

tuimensa pysyy niin kauan kuin 

taivas kaartuu maan yllä.”

Ps. 89: 19–22, 27–30

Kalenteri

Lukijan ajatuksia  

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  
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Reissumiehenä ympäri Suomenmaata
Reijo Myllylä Nivalasta valmistui 

vuonna 1982 Nivalan ammatti-

koulun, nykyisen ammattiopis-

ton,  kaksivuotiselta rakennus-

linjalta kirvesmieheksi. Siitä asti 

on piisannut erilaisia urakoita 

elämän varrella. Vaikka työ reis-

suhommissa on aika rankkaakin 

pitkien matkojen vuoksi, Reijo 

on tykännyt työstänsä.

 - Taloja rakentelen  kovalla 

työtahdilla ilmastointiasennus-

ten lisänä. Useampi talo nousee 

vuodessa. Reissun päälle kun läh-

tee tuonne Etelä-Suomeenkin, ei 

sitä muuta ehdi kuin töitä painaa 

niin paljon kuin ehtii ja silloin 

tietenkin on sitä aikaa paneutua 

työlle, kertoi Reijo.  

- 90- luvun alussa aloitin Hai-

karan Matilla ilmastointitöitä 

tekemään. Siitä sitten innostuin 

niin että lähdin Sun Airille te-

kemään asennuksia enemmän. 

Monipuolista ja haastavaa työtä 

sekin on.

 Imastointiasennukseen kuu-

luu kaikenlaista hommaa esimer-

kiksi koneenasennukset, eris-

tykset, läpiviennit, paineistus ja 

säädöt.

- Edelleen olen Sun Airin 

hommissa. Enimmäkseen teen 

saneerausilmastointeja van-

hempiin omakotitaloihin. Ete-

lässä on aika hankalia asennus-

kohteita, välillä jopa 300 neliön 

omakotitaloja.

  Reijo onkin erikoisspesia-

listi näissä vaativissa kohteissa, 

sillä esimerkiksi suojelukohteet 

ja hirsitalojen ilmastointi tarvit-

sevat erikoisosaamista. Sun Airin 

muoviputkisto on tuonut onnek-

seen paloherkkien asennuskoh- teiden helpomman toteutuksen.

- Nyt olen ollut jonkin aikaa 

myös Nivalassa hommissa. Meil-

lä on tällä hetkellä urakka täällä 

Nivalassa yhdessä isommassa 

työkohteessa, puhaltelemme vil-

loja välikatolle. Vaihtelevaa tämä 

minun työ on. Töitä kyllä riittää, 

Reijo iloitsi.

KK

Joulunaikaan on aikaa välillä huokaista kotona ja hoidella Vili- poikaa.

Vesikolmio on pyytänyt selvi-

tyksen alueensa kuntien jäte-

vesipuhdistamojen kunnosta ja 

investointitarpeesta seuraavien 

kymmenen vuoden ajalta. Sel-

vityksen on laatinut professori 

Esko Lakso Oulusta.

Tutkimukseen kuului myös 

tutustuminen alueen neljään 

puhdistamoon 7.-8. joulukuuta. 

Nivalan puhdistamolla profes-

sori Esko Lakso totesi Nivalan 

puhdistamon olevan kiistat-

tomasti Kalajokilaakson paras 

puhdistamo, jonka kapasiteetista 

käytössä on vain neljäsosa. Nor-

maaleja vuosihuoltoja lukuunot-

tamatta Nivalan puhdistamolla 

ei ole minkäänlaista suurempaa 

investointitarvetta seuraavien 

kymmenen vuoden aikana. 

Professori Lakso esittää mm. 

Haapajärven jätevesien puhdis-

tamista Nivalan puhdistamolla, 

koska kapasiteettia riittää ja näin 

voitaisiin kustannuksia alentaa. 

Loppupäätelmässä todetaan, et-

tä myös tuotavan lietteen kuiva-

us onnistuu parhaiten Nivalan 

puhdistamolla.

Nivalan jätevesipuhdistamon 

hoitaja Jorma Erkkilä kertoi, että 

paikalla olivat kaikki asian kes-

keiset henkilöt Vesikolmion, Ni-

valan Vesihuolto Oy:n ja Nivalan 

kaupungin teknillinen johtaja.

Nivalan kuntapäättäjille esi-

teltiin kuitenkin joulukuun val-

tuuston kokoukseen aivan muita 

tuloksia ja valtuutetut jäivät sii-

hen uskoon, että Nivalan puh-

distamolla on loppu edessä tai 

miljoonien investoinnit. 

Professori Esko Lakson pe-

rusteellista ja asiantuntevaa sel-

vitystä ei vieläkän ole julkistet-

tu. Valtuuston päätös Nivalan 

jätevesipuhdistamon myynnistä 

saavuttaa lainvoiman 15. tammi-

kuuta. Onko tarkoitus pimittää 

tämä selvitys siihen saakka.

Asia haiskahtaa

Lukijan ajatuksia

Jätevesi
haiskahtaa

”Valkoisella arkilla oli tekstiä vain 

pari riviä: Tuomari On Jumalan 

käskynhaltija. Sinä käänsit Juma-

lan tuomion vääryydeksi ja olet 

tuomittu ikuiseen kadotukseem 

Tuomiosi luetaan pian. Allekir-

joituksena oli Oikeuden jakaja.” 

Eläkkeellä oleva tuomari tun-

nistaa tekstin kappaleeksi Olaus 

Petrin tuomarinohjetta. Hän on 

saanut uhkauskirjeen, jossa hän-

tä syytetään väärästä tuomiosta. 

Se onkin vakava asia, mutta it-

se hän ei usko syyllistyneensä 

moiseen. 

Jotkut muutkin saavat raama-

tunlauseisiin verhottuja uhkaus-

kirjeitä. Toiset niistä toteutuvat , 

toiset eivät. Näennäisesti uhreil-

la ei ole mitään yhteistä, mutta 

onko sarjamurhaaja sittenkin 

liikkeellä? 

Jenni Talvi on varsinaisesti 

vakuutusetsivä, mutta kun ys-

tävä pyytää häneltä neuvoa, hän 

ei voi kieltäytyä. Poliisi tekee 

tyypillisen tarkkaa työtä, mutta 

etenee tuskastuttavan hitaasti, ja 

uusi murha voi tapahtua milloin 

tahansa. 

Jenni Talvi sotkeentuu juttuun 

pahemman kerran. Hänen epäi-

lyksensä kohdistuvat  kauan sit-

ten tuomittuun  ja jo tuomionsa 

istuneeseen henkilöön. Tapah-

tuiko tuolloin oikeusmurha, mi-

kä muu voisi synnyttää sellaisen 

vihan aallon! Naisena Jenni Talvi 

on usein heikoilla, ja vain hyvä 

onni pelastaa hänet. 

Miljöö, jossa liikutaan, on kor-

kean tason bisnesmaailma, kova 

ja häikäilemätön. Tuuli Rannikko 

on itse työskennellyt pankki- ja 

fi nanssimaailman johtotehtä-

vissä, joten kuvaukset osuvat 

kohdalleen. 

Mielenkiintoisen efektin antaa 

historiallinen kuvaus Turun lin-

nasta. Juhlapaikkana se on verra-

ton, verraton myös kolkompien 

tapahtumien näyttämönä.

 Kammottavasta nimestään 

huolimatta kirja sisältää väkival-

taa vain minimimäärän. Perintei-

sen dekkarin tyyliin keskitytään 

rikosten selvittämiseen. Jänni-

tystä on tasaisesti, niin että kirja 

pitää lukijan hyvin otteessaan. 

Ratkaisu tapahtuu aivan viime 

sivuilla. Kirjailija onnistuu har-

hauttamaan lukijaa, eikä lopul-

ta ole selvää edes se onko tekijä 

mies vai nainen. 

Tuuli Rannikko on kokenut, 

varmaotteinen kirjailija. Hän on 

kirjoittanut aiemmin kymme-

nen teosta. Nykyisin hän asuu 

Lontoossa ja Cannesissa, mutta 

voitaneen silti laskea suomalais-

ten naisdekkaristien vahvaan 

kaartiin.

Raija Raudaskoski

Oikeutta 
omakätisesti

Veriura, rikosromaani

Tuuli Rannikko

Gummerrus 2006, 285 s.

Lukemista
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Joulua edeltävällä viikolla sain 

olla mukana parissakymmenes-

sä joulukuvaelmassa. Ala-asteen 

neljäsluokkalaiset toteuttivat 30 

oppilaan voimin perinteisen jou-

luevankeliumin, jonka nimenä 

oli Joulun salaisuus. Tunnelma 

tiheni kohtauksessa, jossa tietä-

jät saapuvat kuningas Herodek-

sen luo etsimään vastasyntynyttä 

kuningasta: ”Missä se juutalais-

ten kuningas on, joka nyt on syn-

tynyt? Me näimme hänen tähten-

sä nousevan taivaalle ja tulimme 

osoittamaan hänelle kunnioitus-

tamme.” Herodeksen esittäjän 

silmät kapenivat viiruiksi, ja hän 

siveli miettiväisesti leukaansa 

huudahtaen: ”Ei ole muuta ku-

ningasta kuin minä!”  Saavutettu-

aan mielenmalttinsa hän tekeytyi 

tietäjien ystäväksi pyytäen näitä 

lipevällä äänellä ilmoittamaan 

lapsen syntymäpaikan.

On mahdollista, että kunin-

gas Herodes ei olisi ainakaan 

näin varhaisessa vaiheessa saa-

nut tietää pienen poikalapsen 

syntymästä syrjäisen Betlehe-

min tallissa, elleivät idän tietäjät 

olisi ensin menneet suoraan Je-

rusalemiin. On luonnollista, että 

juutalaisten kuningasta etsittiin 

hallintokaupungista. Idän viisaat 

olivat tottuneet asioimaan hallin-

non virkamiesten kanssa, ja koh-

teliaisuuskäynti itse kuninkaan 

luona oli suuri kunnianosoitus.

Seurueen saapuminen ei jää-

nyt kuninkaalta huomaamatta. 

Kuningas Herodes pelästyi, ja 

hänen kanssaan koko Jerusalem. 

Jotain outoa oli maassa tekeillä, 

ja siksi pidettiin hätäkokous, jo-

hon kutsuttiin kansan ylipappeja 

ja lainopettajia. Ja heiltä saatiin 

vastaus polttavaan ongelmaan. 

Profeetta Miikan kirjasta löytyi 

Betlehemiä koskeva ennustus: 

”Hallitsija on nouseva ja kaitse-

va heitä Herran voimalla. Herra, 

hänen Jumalansa, antaa hänelle 

vallan ja kunnian. He saavat elää 

rauhassa, sillä hänen valtansa 

ulottuu maan ääriin saakka. Hän 

tuo rauhan.”

Vastasyntynyt Jeesus oli uh-

ka Herodes Suurelle, joka hal-

litsi Palestiinaa noin 33 vuoden 

ajan. Hänen valtakautensa oli 

suuren vaurauden aikaa, ja sen 

kuluessa käynnistettiin mittavia 

rakennusohjelmia. Herodes ei 

kuitenkaan koskaan saavuttanut 

kansan luottamusta, sillä hänen 

persoonaansa on luonnehdittu 

julmaksi ja särmikkääksi: kunin-

gasperheen sisäiset ristiriidat ja 

luonteen äärimmäinen väkival-

taisuus tekivät hänestä kunni-

oitetun mutta pelätyn johtajan. 

Keisari Augustuksen kerrotaan 

lausuneen vasallihallitsijansa 

edesottamuksia seuratessaan: 

”Olisin mieluummin Herodek-

sen sika kuin hänen poikansa!”

Tietäjät eivät olleet viekkai-

ta varkaita tai vääriä valtiaita, 

vaan vietyään vastasyntyneelle 

lahjansa he noudattivat Juma-

lalta saamaansa varoitusta ja 

menivät toista tietä omaan maa-

hansa. Idän viisaat olivat uskol-

lisia omalle tehtävälleen eivätkä 

sotkeutuneet valtapolitiikkaan: 

he seurasivat tähteä, osoittivat 

kunnioitustaan Jumalan Pojalle 

ja jatkoivat omaa tietään. 

Loppiainen päättää jouluna-

jan, mutta se ei päätä viestiä Ju-

malan suurista teoista ihmisen 

hyväksi. Hänen suunnitelmansa 

menevät kaiken muun yli, eikä 

mikään maallinen mahti voi es-

tää Kaikkivaltiasta toteuttamasta 

tahtoaan. Viestin viejät vaihtu-

vat, mutta Jeesuksen viesti kai-

kille kansoille pysyy: ”Minä olen 

maailman valo. Se, joka seuraa 

minua, ei kulje pimeässä, vaan 

hänellä on elämän valo.”

Pirkko Poisuo

Loppiaisviikonlopun hartaus

Tähden nähden

Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

MAANANTAI

Jauhelihakastike, perunat, jää-

vuori-tomaatti-persikkasalaatti, 

mustaherukkakiisseli.

TIISTAI

Maksapihvit, peru-

nat, voisulakastike, 

puolukka-aprikoosihyytelö.

KESKIVIIKKO

Nakkikeitto, juusto, 

raparperipuuro.

TORSTAI

Broilerpyörykät, perunat, 

kastike, mustaherukkahillo ja 

hedelmäkiisseli.

PERJANTAI

Lihakeitto, juusto, marjapuuro.

LAUANTAI

Punajuuripaistikas, perunat, 

juustokastike, kiinankaali-

tomaatti-mandariinisalaatti, 

boysenmarjakiisseli.

SUNNUNTAI

Stroganof, perunat, perunasa-

laatti, luumukiisseli.

MAANANTAI

Jauheliha-kasviskeitto, juusto, 

ruisleipä.

TIISTAI

Sitruunanmakuinen turs-

kaleike / hauskat kala-

pihvit, perunamuusi, 

punajuuri-omenasalaatti.

KESKIVIIKKO

Chili con carne, riisi, 

kaalisalaatti.

TORSTAI

Merimiespihvit, kiinankaali-sa-

laattivihannes-ananassalaatti.

PERJANTAI

Riisi-ohrapuuro, puolukka-va-

delmakeitto, leikkele, ruispalat.

Avoimet työpaikat 
Nivalassa
Kirjastovirkailija-kuljettaja

Laulunopettaja

Perhepäivähoitajia

Konepuuseppiä

Huoltomies/myyjä

Projektimyyjiä

Kokki

Siivooja

Työvoimakoulutus

Yrittäjän ammattitutkinto

Hitsaajan pätevöitymiskoulutus

Kone- ja metallialan perustut-

kinto, koneistus

Kone- ja metallialan perustut-

kinto, levyseppä-hitsaaja

Koneistajan ammattitutkinto 

- CNC-koneistus

Levytekniikan ammattitutkinto

Hitsaajan ammattitutkinto

Puualan perustutkinto

Puusepänalan ammattitutkinto/

puutuotteiden valmistus

Teollisen pintakäsittelijän am-

mattitutkinto / puutuotteiden 

valmistus

Teollisen pintakäsittelijän am-

mattitutkinto / puutuotteiden 

pintakäsittely

Metallialan valmentava jakso - 

metallin perustiedot ja taidot

Metalli- ja rakennusalan 

ammattitaitokartoitus

Työturvallisuuskorttikoulutus

Tulityökorttikoulutus

Lähetä kannanottosi, mielipiteesi 

ja havaintosi kätevästi tekstivies-

tillä. Numero toimii vain teksta-

reille, muut yhteystiedot löytyvät 

toisaalta tästä lehdestä.

Puhelinnumero on

044-9181363
Kyllä on ihimisillä rahaa syytää 

taivaalle uutena vuotena. Aa-

muun asti paukkaa, kaikki paikat 

roskaa täynnä. Höpöhommia.

Miksi keskustan pyörätiet on 

uraisia ja peilijäällä ollut jo vii-

kon kuka hiekottaa ja lanaa vai 

hoitaako kukaa? Nim. Pari kertaa 

kaatunu.

Vanhusten ilona ollut kissa koki 

tuskallisen kuoleman. Samoin 

muutama muukin kissa. Oliko 

myrkkyateriat tarjolla kissoille.

Joulun jälkeen saa kirpputorilta 

ja kierrätyskeskuksesta osaa tosi 

hyviä tavaroita halvalla.

Joulumieltä Karvoskylällä ku 

joulupäivän aamuna aikuisin 

tupakit viettiin porstuasta, liekö 

tonttu ollut  asialla...

Nykyään pitää ajatella vähän 

omaa nurkkaansa laajemmalle 

yhteistyötä, jos aikoo menestyä. 

Kunnatkin jo hierovat yhteistä 

asiointia toisten kuntien kanssa. 

Nim. Entinen yrittäjä.

Munamankelia vaan ja kahavia 

alaleukaan. Siinä eläkeläisen 

onni. Kun et vain erehdy mietti-

mään elämän tarkoitusta.

Makkaratiellä outo tapa kuset-

taa koiria naapurin postilaatikon 

viereen...

Korpirannalla ne koirat kiinni 

tai koiratarha on seuraava paik-

ka niille.

Pätkätyö on petkutusta. Jos olet 

yli 2 viikkoa kuukaudessa työssä, 

et saa liitolta mitään.

Miksi muutaman autoilevan 

nuoren porukka saa terrorisoida 

koko keskustan alueella roivaut-

telemalla kahtapuolen tietä ja pit-

kin tien vierustoja?? Huom. Van-

hemmat / Poliisit / Autokoulut.

Kiitos terveyskeskuksen henkilö-

kunnalle. Jos vois sairaana sanoa, 

että oli mukava käydä. Paljon on 

sairauksia ihmisillä, hirviän pa-

haa fl unssaa ja katkenneita kä-

siä ja jalkoja, kun on niin tosi 

liukasta.

Miten on mahdollista, että nuori 

terve mies on työttömänä vaik-

ka Teollisuuskylässä on jatkuvasti 

auki paikkoja???

On sukupuoleen kohistuvaa syr-

jintää mainos, että äitien tekemää 

ruokaa. Suomessa kojin ulkopuo-

liset työtkin on äitien tekemää.

Ei laihuttamisesta kannata mak-

saa, sitä saa aivan ilimaseksi lai-

huttaa ja vielä säästää ruokaku-

luissa ko lopettaa appamisen.

Miettikää vielä sitä jätevesiasiaa, 

miten me sivukyläset kalliita pu-

histamoja rakennetaan, josta sit-

ten pitäs yhteisputkeen yhistää.

Tää sukupolvi on pilannu ilmas-

ton, ei tällais ennen ollu eikä tätä 

voi korjata.

Joulukuun säätila Nivalassa

••••••SUKKULA••S
••••••I•E••E•IMU
••••••ISKU•POLIO
••••••V•S••R•M••
PUHTI•ITIKKA•ILO
I•U•VALE•V•••T•R
LATVA•Ä•SAHA•ULA
A•I••••PARKA•L•V
KILJUA•U•T•VUONA
U•U•••ALUSMAA•••
VESOA••A•I•••K•K
A••L•K••••TENAVA
•OLOTILA•ESTOTON
VH•T•R•••T•U•A•T
AIE•LISÄKE••ILTA
T•R•A•E••LEUKA•A
KOOTA•O••Ä•NK•••
A•T•PISTO•LIUKUA
TOISIN•I•••ON•••
A•N•S•LEO•KNALLI

Krypton
ratkaisu ja

voittaja

1. Kustaa II Aadolf

2. E.N Setälä

3. Isoihin Antilleihin

4. Pohjanmaalla

5. Intiaanin ja neekerin

Viime kertaisen ristikon 

ratkaisu. 

Palkintona olleen Aalto -la-

sipakkauksen voitti arvonnassa 

Seppo Kumara Maliskylältä.

Tekstarit  

Vastataan pois  
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Tosikauan sitten 

Kartanon saunan takana

pienessä savikolossa,

olime valtameren laineilla,

paattina käytöstä poistettu

maakuopan ovi.

Sieltä juostiin pellonlaitaa

Marin tuvalle. Karattiin –

joskus saatiin sokerinkipene.

Mari kehotti menemään kotia

ennekö Kusti kerkiää tulla

hokmannitippa pullonsa kanssa.

Kivaranmummu

Siellähän se

navettapolulla

kuu oli kirkkain.

Sillä se on rauhan polku.

Se on todella romanttinen,

eikä siinä kerkiä

vasikanjuoma kiulu jäähtyä.

Kivaranmummu

Lukijan runo Nivalan kaupunki

MAASEUTULAUTAKUNTA

Maatalouden kehittämismäärärahasta myönnettävät v:n 

2006 avustukset haettavana;

- Alkionsiirtotoiminnan tukemiseen

Maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan.

Hakemukset 12.1.2007 mennessä maataloustoimistoon.

Lisätietoja p. 4491255.

MYYTÄVÄNÄ

 ÖLJYKATTILA

uusi poltin. Kaikki tarvikkeet käytetty

3000 litran säiliön yhteydessä!

Puh. 044-509 0970

Riitojen ja rikosten sovittelu 
on kaikkien osapuolten etu

Laki rikosasioiden ja eräiden rii-

ta-asioiden sovittelusta on ollut 

voimassa vuoden verran. Toi-

minnan rahoittaa valtio.

Oulun läänissä sovittelupal-

velut tuottaa Oulun Seudun 

Setlementti ry, joka voitti asias-

ta käydyn tarjouskilpailun. Lää-

ninhallitus ja OSS ry solmivat 

sopimuksen, joka astui voimaan 

viime kesäkuun alussa.

Oulun Läänin Sovittelutoi-

men keskustoimisto sijaitsee 

Oulussa. Aluetoimistoja on kaik-

kiaan neljä ja ne sijaitsevat Kajaa-

nissa, Pudasjärvellä, Raahessa ja 

Ylivieskassa.

Nivala kuuluu Ylivieskassa 

sijaitsevan Oulun Eteläisen alue-

toimistoon. Sen toimialueeseen 

kuuluu 17 kuntaa Nivala-Haapa-

järven, Ylivieskan ja Siikalatvan 

seutukunnista.

Kun sovittelunohjaajien työ-

paikat julistettiin haettavaksi, 

hakemuksia tuli kaikkiaan 127. 

Aluetoimistoissa työskentelee 

yksi ohjaaja, keskustoimistossa 

sovittelunjohtaja, kaksi ohjaajaa 

ja toimistosihteeri.

Oulun Eteläisen Ylivieskassa 

sijaitsevassa toimistossa sovitte-

lunohjaajana toimii Kaisa Mäke-

lä. Hän on koulutukseltaan sosio-

nomi (AMK) ja työskennellyt 

mm. sosiaalitoimessa ja nuorten 

työpajalla projektityöntekijänä.       

Sovittelu hoidetaan aina kah-

den henkilön voimin, joten Kaisa 

Mäkelällä on apunaan koulutet-

tuja, vapaaehtoisia sovittelijoita. 

Nivalasta heitä löytyy yksi. Tam-

mikuussa Ylivieskassa käynnistyy 

ilmainen Sovittelun peruskurssi, 

johon vapaaehtoisiksi sovitteli-

joiksi haluavia toivotaan myös 

Nivalasta.

Neuvottelut 
hyvässä hengessä
Riita- ja rikosasioiden sovittelu 

on puolueeton ja maksuton pro-

sessi, jossa asianosaiset kokoon-

tuvat vapaaehtoisesti yhteen 

ulkopuolisen sovittelijan avulla 

keskustelemaan rikoksesta tai 

riidasta ja siitä, mitä sen joh-

dosta pitäisi tehdä. Sovittelussa 

ei ratkaista rikosoikeudellista 

syyllisyyttä. Jos sovittelu ei tuota 

tulosta, asia käsitellään normaa-

lia reittiä oikeudessa.

Poliisin esitutkintalomak-

keessa on rastitettava kohta, 

haluaako osapuoli sovittelua. 

Jos kaikki osapuolet sitä halua-

vat, asia tulee sovittelutoimiston 

hoidettavaksi. 

- Toiminta on vielä melko uut-

ta, koska työni alkoi vasta viime 

elokuussa. Sovitteluja on kuiten-

kin jo ollut, Nivalassakin muuta-

mia. Minulle sovitteluehdotukset 

ovat tulleet poliisin kautta, mut-

ta sitä voivat ehdottaa muutkin 

osapuolet, esimerkiksi alaikäisen 

vanhemmat. Neuvottelut käy-

dään yleensä hyvässä hengessä, 

koska asianosaiset ovat siinä mu-

kana vapaaehtoisesti.

- Virallisen syytteen alaisessa 

jutussa syyttämättä jättäminen 

tai syyttäminen on syyttäjän kä-

sissä sovittelusta huolimatta. Me 

emme voi käräjiltä vapautumista 

varmasti luvata, mutta sopu ja so-

vittelu yleensä otetaan oikeuskä-

sittelyssä huomioon. 

Soviteltavien asioiden kirjo 

on laaja. Vakaviakin rikoksia on 

soviteltu. Perheväkivaltatapauk-

sessa laki asettaa rajoituksia siten, 

että uhri tai tekijä ei voi ehdottaa 

sovittelua vaan ehdotuksen tu-

lee tulla syyttäjältä tai poliisilta. 

Myöskään pieniin lapsiin kohdis-

tuneita vakavia rikoksia ei voi so-

vitella, vaan ne käsitellään oikeu-

dessa, Kaisa Mäkelä sanoo.

Sovittelusta paljon 
hyötyjä
Suomessa riita- ja rikosasioiden 

sovittelua on tehty jo pitkään eri 

instanssien toimesta. Toiminta 

kertoo, että sovittelusta on mo-

nenlaista hyötyä sekä uhrille, te-

kijöille että koko yhteiskunnalle. 

Nuorten tekijöiden kohdalla so-

vittelukokemus saattaa kääntää 

kokonaan sivuraiteelle luisumas-

sa olevan elämäntilanteen oikeil-

le raiteille. Raskaan käräjäproses-

sin käyminen ja siihen liittyvien 

asioiden hoitaminen on kallista, 

joten siltä välttyminen tuo puo-

lestaan yhteiskunnalle säästöjä.

- Kun tekijä ja uhri kohtaavat 

kasvotusten, se on tekijälle kova 

paikka, jopa kovempi kuin kärä-

jillä oleminen. Siellä kun ei pal-

jon keskustella ja naureskellakin 

voi. Saman pöydän ääressä kun 

istutaan, uhri saa usein myös an-

teeksipyynnön, mitä ei käräjillä 

kuule.

- Myös korvausten saaminen 

sovittelun tuloksena on uhrille 

jopa varmempaa kuin käräjien 

päätös asiasta. Hyvitys voidaan 

neuvotella muunakin, kuin pelk-

känä rahana, esimerkiksi vahin-

kojen korjaamisena, työnä tai 

muuna palveluna. Sovittelulla on 

suuri kasvatuksellinen vaikutus, 

kun siinä joutuu ottamaan vas-

tuun omista teoistaan, Kaisa Mä-

kelä kertoo.

Vahingonkorvauskysymyksis-

sä vanhemmat eivät ole vastuus-

sa alle 15-vuotiaankaan teoista, 

vaikka niin yleisesti luullaan. 

Kuitenkin jos asia on lapsesta 

saakka hoitamatta, on se ehtinyt 

kasvaa jo paljon korkoa siihen, 

kun nuori pääsee palkkatuloihin 

käsiksi. Siksi monet vanhemmat 

haluavat hoitaa myös vahingon-

korvaukset kuntoon, ja siihenkin 

sovittelupöydässä on löydettävis-

sä molempia osapuolia tyydyttä-

vä ratkaisu.

Sovittelu on oikeuden ulko-

puolinen tapa käsitellä rikos- ja 

riita-asioita. Sovittelu soveltuu 

hyvin nuorille, jolloin alaikäisen 

kyseessä ollessa asian käsitte-

lyssä on aina huoltaja mukana. 

Sovittelu on kuitenkin tarkoi-

tettu kaiken ikäisille. Tyypillisiä 

sovitteluun tulleita rikoksia ovat 

omaisuusrikokset, vahingonteot 

ja pahoinpitelyt.

Maritta Raudaskoski

Kaisa Mäkelä toimii Oulun eteläisen aluetoimiston sovittelunohjaajana.  Nivala  kuuluu tämän 

toimiston toimintapiiriin. Toimisto sijaitsee Ylivieskassa, mutta sovittelut tehdään tarvittaessa 

asianosaisten kotipaikkakunnilla.
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MYYDÄÄN

VAIHDETAAN

OSTETAAN

Nissan Sunny 2.0 dsl -92 2.900,-

Ford Escort 1.6i -96 3.100,-

MB 190 2.0 bensa -89 2.550,-

MB 190 2.0 bensa -88 2.300,-

Nissan Sunny 1.6i -91-92 á 1.600,-

VW Golf 1.8i -92 2.900,-

Audi 80 1.6 -89 1.600,-

Ford Escort 1.3 -89 650,-

kats. 11/06

* M-kelkkoja 2 kpl

Lynx ja Skidoo -95, -98

T:mi R. Alahäivälä
Visatie 10, Ylivieska

puh. 040-558 7389

www.raimonautot.fi 

Kirjoittajayhdistys Inspis ry jär-

jestää perinteisen uusien laulujen 

konsertin  tammikuun 14. päivä-

nä Haapajärven teatterisalissa.

Konsertissa kuullaan kaikki-

aan 17 uutta, ennen esittämätön-

tä laulua. Sanoittajat ovat tavan 

mukaan Inspiksen jäseniä ja ak-

tiivisimpia ovat olleet Nivalan ja 

Haapajärven kirjoittajat. Muu-

tamat ovat antaneet sanoilleen 

myös sävelet. Pääasiassa säveltä-

jät ovat alan ammattilaisia.

Tällä kertaa konsertissa esiin-

tyvät yksinlaulajat säestäjineen 

Inspiksen alueelta, Kanteletar-

ryhmää lukuunottamatta, joka 

esiintyy kuuden jäsenen voimin. 

Juonto on myös mainitun ryh-

män käsissä edellisen konsertin 

tapaan.

Lauluissa henkii mm. kotiseu-

tu,  rakkaus, ystävyys ja lapset ja  

loppupuolella on muutama hen-

gellinen laulu.

Tervehdyspuheen pitäjäksi 

on lupautunut kotiseutuneuvos 

Juha Eronen ja päätöspuheen 

pitää Inspiksen puheenjohtaja 

Eeva Pitkäkangas

Uusien laulujen
konsertti 

Haapajärvellä

• Vuonna 2006 myönnettiin en-

nätysmäärä uusia fi -verkkotun-

nuksia, 35 572 kappaletta. Kasvua 

edellisvuoden ennätystulokseen 

oli 47 prosenttia.

Maaliskuun alusta yksityis-

henkilöt saivat oikeuden hakea 

fi -verkkotunnuksia esimerkiksi 

omalla nimellään. Yksityishenki-

löille myönnettiin vuoden aikana 

noin 7 900 fi -verkkotunnusta.

Kaikkiaan fi -verkkotun-

nuksia on voimassa yli 130 000 

kappaletta. Tunnukset myöntää 

Viestintävirasto.

Fi-verkkotunnusten myöntä-

misestä, uusimisesta ja siirtämi-

sestä perittävä 52 euron suurui-

nen verkkotunnusmaksu laski 48 

euroon 1.1.2007 alkaen. Verkko-

tunnus on voimassa 3 vuotta. 

Parhaat palvelut  

EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ
TÄLLÄ SIVULLA

Ilmoitus Nivalan Viikon Parhaat palvelut -palstalla
maksaa vain 5,50 €/viikko + alv!
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Päätoimittaja
Maritta Raudaskoski
Puh. 040-841 9213

Ilmoitusmyynti
Mika Moilanen
Puh. 040-416 8958

Osoite
Kalliontie 25, 85500 Nivala

Sähköposti
toimitus@nivalanviikko.fi 
ilmoitukset@nivalanviikko.fi 

Internet
www.nivalanviikko.fi 

Ilmoitushinnat
Etusivu 1,00 €/pmm

Takasivu 0,95 €/pmm

Sisäsivut 0,85 €/pmm

Nivala toimii
-yhdistyspalsta 85 €/vuosi

Kodin kirpputori
yksityishenkilöille ilmainen

Kustantaja
Camlind Oy

Sivunvalmistus ja taitto
Nivalan Viikko

Painopaikka
Pyhäjokiseudun Kirjapaino

Jaetaan lauantaisin jokaiseen kotiin Nivalassa Hinnat ilman arvonlisäveroa

Vaimo-kulta pyydän sulta,

älä oveasi lukkoon laita multa.

Älä peräkammariin itseäsi lykkää,

etkö yhtään minusta nyt enää tykkää.

Nykyään vain rukkasia vispaat,

mulle niitä illan tullen viskaat.

Nukuttiin me ennen kylki kylkeämme vasten,

oltiin isä,  äiti lasten.

Sain viereltäsi herätä,

ja voimia näin uuteen päivään kerätä.

Jos dementia sulla oisi, sen yskän

ymmärtää ehkä minäkin jo voisin.

ettet muistais viereeni nyt tulla,

että aviomieskin oisi sulla.

Tunteni ne yhä ovat aitoja ja suuria,

miksi välillemme kasvattaa nyt muuria.

Yksinäisyys mua usein vaivaa, 

suru sydäntäni painaa.

Viat jotka minussa nyt huomaat,

ei ne ole iän tuomaa.

Ne aina olleet osa minua,

mutta rakkauden huumassa ne nuorena

ei häirinneetkään sinua.

Olen ukko tällainen, vikoihini pinttinyt,

tapoihini talttunut.

Valassamme luvattiin ylä- sekä

alamäen yhdessä näin kulkea,

nyt vain oven taakse tahdot minut sulkea.

Eikö ole tärkeää kun yhä elän, huokaan,

vaikka hieman yskäsen ja kuorsaan.

Pyydän vaimo kulta jos vain joskus

suukonkaan mä saisin sulta.

Sekin jotain oisi, että unelmoida voisin.

Saisit pumpulista palleroiset korviisi nyt laittaa,

jos mun univirret herkkää kuuloasi haittaa.

Partavettä sipaisen mä korvan taa,

hajuhaitatkin näin katoaa.

Tuon sulle tullessani ruusun kukkasen,

annatko sä jälleen mulle rukkasen?

Ellei tämäkään nyt auta,

niin iän myötä järjestyy ne lääkkeet tähän.

Kunhan jaksamme nyt odotella vähän.

Haju, kuulo sekä näköaisti 

ne iän myötä heikkenee, ja joskus katoaa.

Tunne aisti arvokkain ja herkin silloin jäljelle 

vain jää.

Tuttuun käteen silloin tarttua jos voisime.

Ja muistojemme kanssa onnelliset oisimme.

Inkku

Ikämiehen toivomus

Viljellään huumoria
- Miksi kutsutaan sitä, joka ei ole 

hevonen eikä ihminen vaan siltä 

väliltä?

- Satulaksi.

- Silmälääkäri rouva Lepistölle, 

jonka juuri oli tutkinut:

- Anteeksi että kysyn, mutta 

kuinka te löysitte tänne?

-  Osta Skoda, renkaat ja loota. 

Helppo koota!!

-  Oletko kuullut että Liisa kuoli 

aamulla sydänhalvaukseen.

- Miten se on mahdollista? Pa-

ri päivää sitten hänen mie-

hensä sanoi että hän on täysin 

sydämetön.

-  Ilmoitus lehdessä: ”Aviomies ja 

kissa kateissa — Palkkio kissan 

palauttajalle.”

- Me Benjihyppy Oy:ssä takaam-

me, että meidän köytemme ei 

katkea tai seuraava hyppynne 

on ilmainen.

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

Niva-Kaijan koulun vanhemmat
Vanhempainyhdistys kokoontuu koululla ti. 9.1.07 klo 18.30. 

Tervetuloa.

Nivalan Metallityöväen Ammattiosasto 353. Ammattiosastolle on 

avattu omat kotisivut jäsenten käyttöön osoitteessa

http://www.nivalanmetalli353.net

Käykäähän tutustumassa ja jättäkää kommenttia, kiitos!

- Toimikunta.

Karvoskyläset huomio!
Uusia asukkaita kylälle, löytyykö tonttimaata. Kylä tarvii asukkaansa 

ja koulu oppilaansa. Ota yhteyttä heti 0400-815 447, 044-541 6859, 

044-351 4255.

YSIKAKS' NIVALA RY

METALLI

Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

NISSAN SUNNY 1.4 vm-94  
3-ov. Puh: 050 5146236.

OMAKOTITALO keskustas-
sa, rak-79, 103m2 + auto-
talli + varasto 40m2. Tontti 
799m2, kaukolämpö. Puh. 
040 5915492.

POLKUPYÖRÄ, uusi miesten 
/ naisten 18-vaihteinen, 26” 
renkaat. HP 115 euroa. Puh. 
040 4123551

RUNKOPATJASÄNKYJÄ 2 
kpl, korkealaatuisia lähes 
käyttämättömiä. Puh. 0400 
863 313.

LOIMILANKAA 1,5 kg rul-
lissa, 10 euroa/kg. Puh. 044 
0966189. 

Traktorin 3-akselinen MAAN-
SIIRTOKÄRRY. Teliveto, 
etummainen akseli nou-
see.Hyvä lämpölava ja etu-
kippi, hydrauliset jarrut ja 
perälauta.
Tehty vasta scanian rungos-
ta.H 13900 euroa (verollinen)    
050-9298402.

Vuoristolampaan VILLA-
LANKAA, luonnovalkoinen 
hinta vain 10 euroa / kg Puh. 
440000.

Mig Bimax 162 HITSAUSLAI-
TE, lanka/kaasu, 150 Amp. 
KOMPRESSORI Strong Line, 
150 l, 3 kw, käyttämättömiä. 
Puh. 0400 941628.

LADA SAMARA vm. -89, ei 
katsastettu, siisti, maalat-
tu. Hp. 450,- Puh. 044 551 
6446.

MOOTTORIKELKKA Lynx 
5900 vm -87, ajettu 1400 
km. 
HAITARI Weltmeister, pia-
nokoskettimilla. Puh. 0400 
941628

JÄÄKAAPPI-PAKASTIN , 
uutta vastaava. Puh. 050 
4030367.

Uusi, lähes käyttämätön MO-
POSKOOTTERI Fude Classic 
vm-06 aj. 100 km, hp. 500 eu-
roa ja CROSSIMOPO Yama-
ha 50 cc 4-8 -vuotiaalle. Puh. 
050-383 8718.

Halutaan vuokrata  

KOLMIO keskustasta Puh. 
046 8472564.

YKSIÖ tai pieni kaksio. Puh. 
040 708 6207.

Vuokrattavana  

LOMAOSAKE Paljakassa 4-6 
hengelle.
Harrastusmahdollisuudet 
lähellä.
Soita. 040 7431 095.

YKSIÖ 43 m2, 300 euroa/kk. 
Puh. 442254.

Ostetaan  

Annetaan  

Kadonnut  

Löydetty  
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ILMOITA ILMAISEKSI
Nyt yksityishenkilöt voivat ilmoittaa Kodin kirpputorilla aivan ilmaiseksi. 

Ilmoitukset tulee jättää Nivalan Viikon toimistoon 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.

Kodin kirpputori  

00€€
Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:
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Kiinnostaako hauska 
ja mielenkiintoinen 

työ kansainvälisessä 
hyvinvointiyrityksessä?

Itsenäinen Herbalife-jälleenmyyjä

Nadja Raisala
040-7099 3771

http://raisala.wellink.fi 
raisala@wellink.fi 

www.kipa.fi

790

900

290

ENNAKKOTILAUS
ALKANUT

KIRJA-
ALE

Nouda kuvasto!

Pidisjärventie, Nivala
Puh. 044 013 1177

Puhtaasti Parasta! Paljakan kevät
myynnissä nyt!

12 rinnettä; pisin 1340 m, pipet, reilit, boxit, snowpark, korkeusero 190 m, 7 hissiä, 3 lasten hissiä. Hissikapasiteetti 8000 hlö/h. Rinne- ja lumi-info www.paljakka.fi tai (08) 755 120

Kainuun XIV Kyläpäivät Paljakassa 26.-27.1.2007.

laskettelureissulle Paljakkaan!
Matkareitti: KMatkareitti: KMatkareitti: KMatkareitti: KMatkareitti: Kokkola-Kokkola-Kokkola-Kokkola-Kokkola-Kannus-annus-annus-annus-annus-Ylivieska-Nivala-Haapajärvi-Pyhäsalmi-Kärsämäki-Pyhäntä-KYlivieska-Nivala-Haapajärvi-Pyhäsalmi-Kärsämäki-Pyhäntä-KYlivieska-Nivala-Haapajärvi-Pyhäsalmi-Kärsämäki-Pyhäntä-KYlivieska-Nivala-Haapajärvi-Pyhäsalmi-Kärsämäki-Pyhäntä-KYlivieska-Nivala-Haapajärvi-Pyhäsalmi-Kärsämäki-Pyhäntä-Kajaani-Pajaani-Pajaani-Pajaani-Pajaani-Paljakkaaljakkaaljakkaaljakkaaljakka

79b

Tule edulliselle kahden päivän
laskettelureissulle Paljakkaan tammikuussa!

Bussimatkat, lasketteluliput (la päivä+ilta, su 4 h), 2 x ruoka rinneravintola
Ski Börrissä, majoitus 4-7 henkilön mökeissä. Matkaopaspalvelu paikan

päällä. Katso lisätietoja www.paljakka.fi H
in

ta
 v

a
in

:

Omalla autolla 69b. Ilmoittautuminen 2 viikkoa ennen matkaa.

Lisätietoja www.paljakka.fi ja puh. (08) 755 120.

Kaamosviikot
11.1.-17.2.

Mökit alkaen

275b/viikko

100b/viikonloppu

Kaamospaketti
Majoitus 4-10 hlön mökeissä,

hissiliput rinteeseen,

alk. 29b/hlö/vrk
(väh. 4 hlö/mökki)

Tule ja koe iloisen ilmeen Paljakka!
Kokoukset, koulutus- ja virkistys-
päivät, lomat edullisesti ja mukavasti
lähellä Paljakasta

Monipuoliset rinteet, lähes 2000 km:n
kelkkareitistö, hyvinhoidettu latuverkosto
upeissa vaaramaisemissa, viihtyisät
majoitus- ja ravintolapalvelut

PS. Kevään parhaat viikot myydään nyt!

Lunta riittää:

rinteet ja hiihtoladut

HUIPPUKUNNOSSA!

Katso lisätietoja:

www.paljakka.fi
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Sähköpostiosoitteemme

ilmoitukset@nivalanviikko.fi 
toimitus@nivalanviikko.fi 


