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Nimipäivät  

Sunnuntai  
14.1.2007

Kalenteri

Lukijan ajatuksia 

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Sunnuntai: Sakari, Saku

Maanantai: Solja

Tiistai: Ilmari, Ilmo

Keskiviikko: Toni, Antton, 

Anttoni

Torstai: Laura

Perjantai: Heikki, Henrik, 

Henri

Lauantai: Henna, Henni, 

Henriikka

Jos sinulla on vakavia huolia, niin 

kulje ahtaissa kengissä. Silloin 

unohdat kaiken muun.

Salon Gahlin

1. Montako prosenttia suoma-

laista käyttää alkoholia?

2. Mikä meri sijaitsee Bosporin-

salmen ja Dardanellien välissä?

3. Mitä ovat jambi, anapesti ja 

spondee?

4. Missä maassa stasi toimi?

5. Mitä juhlaa muinaiset rooma-

laiset viettivät 17.12?

Vastaukset takasivulla

       Psalmi:

Laulakaa Herralle, ylistäkää 

häntä,

kertokaa hänen ihmetöistään.

      Ylistäkää hänen pyhää 

nimeään.

      Iloitkoot kaikki, jotka etsivät 

Herraa!

Turvautukaa Herraan ja hänen 

voimaansa,

etsikää aina hänen kasvojaan.

      Muistakaa aina hänen 

ihmetyönsä,

      hänen tunnustekonsa ja hänen 

tuomionsa.

Herra levitti pilven israelilaisten 

verhoksi

ja pani tulen valaisemaan yötä.

      He pyysivät ruokaa, ja hän 

lähetti viiriäisiä

      ja ravitsi heidät taivaan 

leivällä.

Hän avasi kallion, ja siitä kum-

pusi vettä,

vesi juoksi virtanaan pitkin kui-

vaa maata.

      Herra muisti pyhän 

lupauksensa,

      jonka hän oli antanut palve-

lijalleen Abrahamille.

Ps. 105: 2–5, 39–42

Vuodenvaihteessa kuntalaiset 

saivat joulutervehdyksenä vesi-

laitokselta ilmoituksen, että vesi 

ja jätevesitaksoja on korotettu. 

Jäteveden osalta maksu perustuu 

vahvistettuun jätevesilaskelmaan, 

joka muodostuu viemäriverkon 

ja puhdistamon poistoprosentis-

ta ja hoitokustannuksista. Olen 

kysellyt valtuutetuilla tätä vii-

meistä jätevesilaskelmaa, mutta 

kenelläkään ei tunnu olevan siitä 

hujun hajua.

Eikö tällaiset päätökset ni-

menomaan pitäisi julkaista ja 

perustella taksojen korotukset. 

Pyydänkin kaupungin teknillistä 

johtajaa esittämään tässä lehdes-

sä välittömästi tämän viimeisen 

laskelman, mihin perustuu tämä 

jätevesitaksan korotus. Samal-

la valtuutetutkin saisivat tietoa 

asiasta.

Halpa vesi ja jätevesi ovat kun-

nan imagoasioita, kun vastavuo-

roisesti maksamme sähkön siir-

tokustannuksina Vattenfallille 

kallista piiloveroa.

Nim. Kohti avointa 
kunnallispolitiikkaa

Jätevesilaskelma kuntalaisten tietoon

Siirto-
viemäri
on kallis

Miten Kalajokilaaksossa vielä 

uskotaan jätevesiasioissa pitkään 

siirtoviemäriin, kun muualla 

Suomessa niistä on luovuttu. Vii-

meksi Hankasalmen - Laukaan 

ja Vaajakosken yhdistävästä 44 

kilometrin mittaisesta siirtovie-

märistä luovuttiin. Kustannuk-

set olivat suunnitelman edisty-

essä kohonneet vuodesta 2001 

vuoteen 2006 kaksinkertaiseksi. 

Hankkeesta luovuttiin liian kor-

keiden kustannusten johdosta. 

Miten täällä vähäväkisissä 

kunnissa 140 kilometrin siirto-

viemäri olisi taloudellisesti kan-

nattavaa. Hankasalmella ja Vaa-

jakoskella päädyttiin kokonaan 

omien puhdistamojen raken-

tamiseen. Meillä on jo kaikissa 

kunnissa omat puhdistamot 

valmiina ja Nivalassa kaikista 

tehokkain ja paras.

   Nim. Kysyn vaan

����������	
����������
�������	
������
�������������������

�������	
������������������������������	���������������

�������	

��������������

�������������������	����
������
�������
�������
���������������������������������������������������������
�������	�������

�������	

��������������

�������������������	�������������
�����������������
��������
�����������������������
���������������������
�������	�������

�����������������������������������������������������
�
�����

������������������������������
��
������������������������������ �!" � #�#

���������� �!"���������

�!����#�����$�!�����������

���"�""���	
%��
�����

������������&�����
&�����������$�'(�))�&*&&*+�

,�����������#��%��������������)'�-�''����

�"��������.��������������/������������0�

������������	
����

osoita
 taitosi 

näyttöt
utkinnolla

Varastoalan erikoisammattitutkinto ja valmistava koulutus

Kehitä työn ja esimiestyön organisointitaitoja
Opi suunnittelemaan ja ohjaamaan varastotoimintoja
Hallitse materiaalivirrat kustannustehokkaasti ja logistisesti oikein

Tule mukaan aikuisten näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen!

Koulutus alkaa 23.4.2007 ja toteutetaan Oulussa.
Koulutuksen kesto on kaksi vuotta työn ohessa opiskellen.

Varastoalan erikoisammattitutkinto toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, 
yrityksen/osallistujan maksuosuus on 500 euroa.

Pidä kiirettä, sillä paikkoja on rajoitetusti. Ilmoittautumiset viimeistään 16.1.2007.

L I S ÄT I E D OT  J A  I L M O I T TA U T U M I S E T
Projektipäällikkö Pekka Väisänen
puh. 041 447 1351, pekka.vaisanen@ael.fi

»
»
»
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Lisätietoa kotisivuiltamme www.ael.fi
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Koulutussihteeri Tuula Haapakorpi
puh. (09) 5307 635, tuula.haapakorpi@ael.fi

Lukijan 

ajatuksia
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Minna Harjula ja Johanna Ho-

sionaho nauttivat selvästi työs-

tänsä. He edustavat taksikuskeina 

sitä kauniimpaa sukupuolta. 

Minna Harjula aloitti tak-

sikuskina kuusi vuotta sitten 

vuonna 2000. Nyt Minnalla on 

ollut oma taksi noin puoli vuotta. 

Sillä ajelee nyt Johanna  Minnan 

äitiysloman ajan “taksirenkinä”. 

Johanna on aloittanut työnsä 

joulukuun alussa. 

-Tämä on ollut minulle pitkä-

aikainen haave ja ajattelin sitten 

lähteä tenttimään ammattiajolu-

van, Johanna kertoi. 

Taksiliitto järjestää mahdolli-

suuden käydä kolme päivää kes-

täviä kursseja ajoon haluaville. 

Toistaiseksi tentit voi  suorittaa 

poliisilaitoksella, missä Johanna-

kin ne kävi suorittamassa. Minna 

on koulutukseltaan ylioppilas-

pohjainen kuorma-auton kul-

jettaja, joten oli ihan luontevaa 

lähteä ajelemaan taksia, koska 

kuorma-autokuskin homma on 

aika raskasta työtä. 

-Naiselle taksityö  sopii pa-

remmin, Minna sanoi. Tavallista 

ja mukavaa työtä tämä on naisel-

le, Minna naurahti. 

Johanna puolestaan kertoi, et-

tä luontevaa se on hypätä rattiin 

ja lähteä ajoon. Ennakkoluulot 

naisia kohtaan ovat karisseet, 

kun asiakas tulee kyytiin. Jos 

asiakkailla on huonoja päiviä, 

niinkuin meillä kaikilla joskus 

ja he näkevät, että nainen on 

ratissa, niin tulevat oitis hyvälle 

tuulelle. 

-Positiivista palautetta on vain 

tullut. Monesti olen kuullut asi-

akkaan iloisesti sanoneen, että 

käyhän tämä naiseltakin, naiset 

hymyilivät. Taksikuskeilla päi-

vät ovat normaaleja ainakin vii-

kolla, töitä piisaa hyvin kaikille 

kuskeille. Jatkuvasti taksin käyt-

tö lisääntyy, kun suuret ikäluokat 

vanhenevat. Sairaskyydit ja tak-

“Käyhän tämä naiseltakin”

sikyytikortin haltijat työllistävät 

paljon, myös kouluruokia ja ate-

riapalvelun ruokia kuljetamme 

taksissa paikanpäälle. 

-Oulu on aikalailla pisin matka 

mihin asiakkaita viemme, vaikka 

toki meillä on koko Suomenmaa 

alueena, kertoi Minna. Ajot tule-

vat meille tilausvälityskeskuksen 

kautta, välillä voi sitten hengäh-

tää ja käydä vaikka hoitelemassa 

omiakin asioita ja käydä levähtä-

mässä, kun ei ole ajoa. 

Kilometrejä vuodessa kertyy 

yhdelle autoilijalle 60 000- 100 

000 vuodessa, että aika vaihtele-

vaa on. Viikolla meillä yleensä on 

kaksi autoa yötuurissa ja viikon-

loppuna kun on vilkkaampaa ja 

porukkaa liikenteessä, luonnol-

lisesti takseja on sitten tarpeen 

mukaan enemmän tien päällä. 

Nivalassa päivystäviä takseja on 

tällä hetkellä asemalla 13 ja muu-

ten takseja on liikenteessä 18.

- Enempää ei kyllä takseja täl-

lä hetkellä Nivalaan tarvitse. Li-

sää työntekijöitä etenkin loma-

tuurajia tarvitsemme  mukavaan 

porukkaamme, naiset totesivat. 

  Johannan ja Minnan taksimatkat sujuvat mukavasti Minnan uudella Volvolla. - KK -    

Sähköpostiosoitteemme
ilmoitukset@nivalanviikko.fi 

toimitus@nivalanviikko.fi 
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Ketkä mahtoivat mennä naimi-

siin niissä vihkiäisissä, joista kuu-

lemme toisen loppiaisen jälkei-

sen sunnuntain evankeliumissa? 

Tirkistelemme tuokion Kaanaan 

häitä, joihin kutsun on saanut 

myös Jeesus läheisineen. Hää-

juhla sujuu ilman lisäselvityk-

sen tarvetta aina siihen saakka, 

kunnes viini loppuu kesken. Jee-

sus ihmeellisellä tavalla pelastaa 

tilanteen; hän saa veden muut-

tumaan viiniksi. Juhla voi jatkua 

eikä isäntäväki joudu häpeään.

Uusi kirkkovuosi on edennyt 

tilanteeseen, jossa on hyvästeltä-

vä joulun ja loppiaisen konkreet-

tiset, jopa sadunomaiset tapah-

tumat ja kertomukset Jeesuksen 

lapsuudesta. Kaanaan häissä 

Jeesus ilmaisee jumalallisen voi-

mansa, ja tuntemattomaksi jää-

neen vihkiparin muu hääilo jää 

väistämättä tämän tunnusteon 

varjoon.

Uskon kipuilu alkaa usein sii-

tä, kun ei näe eikä niin ollen voi 

uskoa. Nyt kun seimiasetelmat on 

korjattu takaisin seurakuntatalon 

varastoon, meidän pitäisi silti 

jaksaa uskoa, että seimi on yhä 

keskellämme ja voimme katsoa 

sitä ja maailman valoksi tullutta 

Vapahtajaa. Me elämme näke-

misen, tietämisen ja kontrolloi-

misen ajassa ja arvomaailmassa. 

Janoamme faktoja, todisteita ja 

uutta tutkittua tietoa siitä, jonka 

todellisuudessa voimme saada 

omaksemme vain uskolla. Tästä 

lähtökohdasta käsin meidän on 

vaikea kohdata hengellisyyttä it-

sessämme ja toisissamme.

Vielä vaikeammalta tuntuu 

uskoa silloin, kun Jumala ei 

automaattisesti teekään meistä 

onnellisia. Mukavia ja yllättäviä 

elämänkäänteitä me voimme ot-

taa vastaan jopa Jumalalta. Usein 

ihmisellä on kuitenkin hyvä olla 

syntipukki-Jumala, jota syyttää 

siitä, että menee huonosti ja elä-

mässä tapahtuu kohtuuttomia 

asioita. Kukapa jaksaisi miettiä 

sellaista Jumalaa, joka ei anna 

kaikkea tähän nyt heti. Muilta 

elämän alueilta olemme sen tot-

tuneet saamaan.

Jumala ei suostu pelinappu-

laksemme eikä automaattiseksi 

rukousvastaajaksi. Jeesuksen ih-

meet eivät tapahtuneet ihmeiden, 

vaan Jumalan voiman ja kunni-

an tähden. Jokaisessa ihmisessä 

voi tapahtua sellainen ihme, että 

elämä saa omasta näkökulmasta 

katsottuna uuden merkityksen 

ja sisällön, kun uskaltaa näh-

dä elämänsä vaiheissa Jumalan 

kädenjäljen.

Uuden kalenteri- ja kirkko-

vuoden ensi metreillä olemme 

samojen elämän peruskysymys-

ten kanssa neuvottomia ja huu-

damme auttajaa. Apua ja auttajaa 

hengelliseen etsintään, elämän 

tarkoituksettomuuteen tai syn-

nintuntoon ei löydy aineelli-

sesta elinpiiristämme. Omassa 

itsessämme on menneisyys ja 

tämä päivä, mutta ei vastauksia 

siihen, miten käy huomenna. 

Kun oma voima ei riitä, Juma-

lan voima voi olla kantava voima, 

josta ammennamme tähän päi-

vään ja tuleviin aikoihin. Tästä 

voimasta Kristus on tullut meille 

todistamaan.

Hanna Kuusela

Hartaus sunnuntaiksi 14.1.

Kuka sanoi tahdon?

Nivalan seurakunnan marras-

kuussa valittu kirkkovaltuus-

to valitsi kokouksessaan uudet 

luottamushenkilöt. 

Kirkkovaltuuston puheen-

johtajaksi vuosiksi 2007-2008 

valittiin Marja Helle'n-Valtanen 

ja varapuheenjohtajaksi Pekka 

Tölli. Kirkkovaltuuston sihtee-

riksi valittiin talouspäällikkö 

Annikki Klemola.

Kirkkoneuvoston varapu-

heenjohtajaksi vuosiksi 2007-

2008 valittiin Jukka Kukkola ja 

henkilökohtaiseksi varajäseneksi 

Kyösti Kangas. Puheenjohtajana 

toimii kirkkoherra ja sihteerinä 

talouspäällikkö.

Kirkkovaltuuston työjärjes-

tyksen mukaisen suhteellisten 

vaalien lautakunta vuosiksi 2007-

2010. Varsinaiset jäsenet: Hanna 

Järviluoma, Sakari Kiviniemi, 

Taisto Ruuska, varajäsenet: Arja 

Mäkinen, Paavo Hannula, Janne 

Pelo.

Kirkkoneuvosto vuosiksi 

2007-2008. Varsinaiset jäsenet: 

Juha Lepistö, Esko Peräaho, Elsa 

Löytynoja, Eeva-Kaisa Määttä, 

Ann-Lis Takalo, Reijo Jussilai-

nen, Eija-Riitta Niinikoski. Hen-

kilökohtaiset varajäsenet samassa 

järjestyksessä: Mikko Kujala, Ta-

pio Kangas, Sirpa Sarlin, Eeva-

Liisa Laurila, Hanna Järviluoma, 

Taisto Ruuska, Maija Jokitalo.

Jumalanpalvelus- ja musiikki-

työn johtokunta vuosiksi 2007-

2010: Juhani Latvala, puheenjoh-

taja. Varsinaiset jäsenet: Johanna 

Eerikkilä, Eero Saviluoto, Sirpa 

Heinonen, Aaro Peltosaari, Eli-

sa Savakko, Hilkka Päivärinta, 

Liisa Katajala. Varajäsenet: An-

ja Seppä, Veikko Kullas, Raija 

Konttila.

Lähetys- ja aikuistyön johto-

kunta vuosiksi 2007-2010: Pu-

heenjohtaja Esko Peräaho. Varsi-

naiset jäsenet: Sirko Järviluoma, 

Pirkko Egerlid, Sakari Kiviniemi, 

Tuula Järvi, Veli Heikkilä, Sinikka 

Vuori, Jari Vierimaa. Varajäsenet: 

Elina Hautalahti, Kaija-Liisa Pa-

lola, Silpa Häkkilä.

Diakoniatyön johtokunta vuo-

siksi 2007-2010: Puheenjohtaja 

Leo Jaakola. Varsinaiset jäsenet: 

Hanna Vähäaho, Uolevi Visuri, 

Hilkka Korkiakoski, Katriina 

Tyhtilä, Kyllikki Pakola, Marita 

Tölli, Teuvo Tölli. Varajäsenet: 

Riitta Hannula, Paavo Hannula, 

Janne Pelo.

Kasvatustyön johtokunta 

vuosiksi 2007-2010: Puheenjoh-

taja Kyösti Järviluoma. Varsi-

naiset jäsenet: Matti Ruuttunen, 

Markku Haikara, Hanna-Suoma 

Savolainen, Merja Jyrkkä, Anni 

Sarjanoja, Sampo Ylikoski, Elina 

Harjula. Varajäsenet: Aili-Maria 

Lähdemäki, Risto Moilanen, 

Marja-Terttu Nuolioja.

Apteekkari Lyyli Salmisen 

stipendirahaston ja Alopaeus -

rahaston hallitus vuosiksi 2007-

2010: Varsinaiset jäsenet: Pekka 

Vilkuna, Marja Helle'n-Valtanen, 

Kauko Kurvinen, Helinä Kaarle-

la. Hallitukseen kuuluvat lisäksi 

seurakunnan kirkkoherra ja ta-

louspäällikkö. Henkilökohtaiset 

varajäsenet vastaavassa järjestyk-

sessä: Sakari Kiviniemi, Juha Le-

pistö, Riitta Ahlholm-Ainassaari, 

Tuula Juvonen.

Kalajoen rovastikunnan yh-

teistyön johtokunta vuosiksi 

2007-2010. Varsinainen jäsen 

Martti Viljanen, varajäsen Sisko 

Järviluoma.

Seurakunnan uudet luottamushenkilöt
MAANANTAI

Kanakeitto, juusto, ruisleipä.

TIISTAI

Uunimakkara, perunamuusi, 

porkkana-pikkelsisalaatti.

KESKIVIIKKO

Cappelijauhelihapasta, 

tomaattisalaatti.

TORSTAI

Stoganoff , perunat, tuoresalaatti

PERJANTAI

Hernekeitto, juusto, rieska

Tekstarit 

Lähetä kannanottosi, mielipiteesi 

ja havaintosi kätevästi tekstivies-

tillä. Numero toimii vain teksta-

reille, muut yhteystiedot löytyvät 

toisaalta tästä lehdestä.

Puhelinnumero on

044-9181363

Joo työpaikkoja on tarjolla mut-

ta jos työttömänä pärjää parem-

min, ensin omat hommat ja sitten 

vieraan.

Kenen idea on tämä oman jäteve-

sipuhdistamon myynti. Valmis-

tellaanko tässä myyntipakettia 

ulkolaisille sijoittajille.

Jos ei ole lompakossa rahaa, on 

tyydyttävä terveyskeskuksen 

palveluihin, vaikka olis kuka 

hyvänsä.

Eikö traktorit vois ajaa Lento-

kentällä tien reunassa! Monelta 

vaaratilanteelta vältyttäisiin.

Turha päivittää keskustan pyörä-

teistä, sivukylillä pitää ite hom-

mata hiekat ja hiekotus. Talvi on 

nyt tämmöinen.

Valitkaa kassoille ihmisiä jotka 

osaa tervehtiä ja kiittää.

Tupakkatuotteiden sekä alkoho-

lijuomien myynnin voisi lopettaa 

kokonaan joka ikisestä maailman 

valtiosta mukaan lukien Suomi, 

huumeet myös pois koko maa-

ilmasta, ni johan alkaa Suomel-

lakin menemään loistavasti. Yh-

dessä paremman tulevaisuuden 

puolesta.

Kyllä harmittaa se yksi ääni joka 

jäi puuttumaan siinä erityistilin-

tarkastusäänestyksessä, siinä ois 

tullu selvyys, nyt jää varmasti 

monelle semmonen tunne että 

se ei selviä koskaan. Oopperasta 

on kysymys.

Taas joku on pantu suurella ra-

halla tutkimaan Nivalan liittä-

mistä Haapajärven, Pyhäjärven 

ja Reisjärven kanssa. Milloin 

kysytään Nivalan asukkailta ha-

lutaanko kyseistä liitosta?

Torstain Nivala-lehdestä luin, 

kuinka syytettiin opiskelijalää-

käriä epäpäteväksi vaikkei asia-

kas suostunut menemään edes 

lääkärin juttusille, sitten syyttää 

vielä rotusorrosta ja olemattomi-

en rahojen tuhlauksesta. Olisi hy-

villään, kun on Suomessa lähes 

ilmainen terveydenhuolto.

Putin pelastaa Suomen maaseu-

dun, kun ruuvaa EU:n öljyha-

nan kiinni. Kiireesti laki Suo-

meen, että jätteistäkin energia 

talteen. Ylivieskassa tehdään 

vielä sähköä Nivalasta kärrätyil-

lä keittiöjätteillä.

Nivalan kaupunginvaltuustossa 

ei ole kuin yksi valtuutettu joka 

ottaa asioista selvää itsekin, eikä 

usko heti, mitä virkamiehet ja 

konsultit sanovat.

Sinä Autoilija. Onkohan unoh-

tunut oikeat asenteet ajaessa. 

9.1. menin pyörällä töihin (mi-

nulla oli valot ja heijastinliivi) 

vastaan ajavista neljästä autosta 

yksi vaihtoi lähivalot. Huh. 10.1. 

kaksi autoa (toinen oli linja-au-

to) vaihtoi kaukovalot 100 metriä 

ennen kohtaamista. Jos et osaa 

pimeäajossa valojen käyttöä jätä 

auto kotiin.

Haapaperän koulussa on vik-

suja oppilaita kun osaavat ter-

vehtiä vastaantulijoita, viksuja 

koulukkaita.

Pitäkääppe kissanne kiinni. Kis-

sa tottuu hihinnaan samalla lailla 

kuin koirakin!

Kuka kuntaa johtaa? Konsulentit, 

virkamiehet vai joku tuntematon 

taho. Ei ainakaan valtuutetut ja 

kaupunginhallitus.

Autoilijat, vaihtakaa lyhyet valot 

päälle kun lenkkeilijä tullee vast-

taan, ei mukava kun tie katuaa 

eestä. (Jos ei oo heijastinta, niin ei 

tarvi vaihttaa!) Väisttääkkin vois 

kauemppaa, on vaarallista aijjaa 

ihan vierestä!

NIVALA

Tuotantoinsinööri, laulunopet-

taja, kirjastovirkailija-kuljettaja, 

perhepäivähoitajia, osa-aikainen 

projektimyyjä, projektimyyjä, 

karjanhoitaja, huoltomies/myy-

jä, konepuuseppä, puualan tuo-

tantotyöntekijä, pakkaaja, kokki, 

siivooja.

YLIVIESKA

Katsastusmies, koneinsinööri, 

suunnittelija konepajatuotan-

toon, hoitotyön päätoiminen 

tuntiopettaja, sairaanhoitaja, 

ajoneuvoyhdistelmänkuljettaja, 

levytyökeskuksen käyttäjä, le-

vyseppä-hitsaaja Rovaniemelle, 

särmääjä, kokki, kokki/keittä-

jä, kahvila/ravintolatyöntekijä, 

ravintolatyöntekijä, ravintolan 

tarjoilija.

HAAPAJÄRVI

Liikenneopettaja, kirppisyrittä-

jä, puuseppä, palveluvastaava/ 

siivooja.

SIEVI

Huoltamotyöntekijä, 

tuotantotyöntekijä.

SUNNUNTAI14.1.

Stroganoff , perunat, perunasa-

laatti, luumukiisseli.

MAANANTAI

Jauhelihakastike, perunat, pork-

kanaraaste, mustikkakiisseli.

TIISTAI

Uunikala, muusi, puna-

juuri-raejuustosalaatti, 

vadelmakiisseli.

KESKIVIIKKO

Broilerkeitto, juusto, 

marjapuuro.

TORSTAI

Lihapullat, perunat, kastike, 

kaali-persikka-tomaatti -salaat-

ti, appelsiinikiisseli.

PERJANTAI

Sianliha-perunaviipalelaatikko, 

punajuuri, huituvelli.

LAUANTAI

Kirjolohikeitto, juusto, 

mansikkakiisseli.

SUNNUNTAI

Palapaisti, perunat, italiansa-

laatti, puolukkarahka.
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Selvityksen tavoitteena on ollut 

esittää asioita joihin seuraavan 

kymmenen vuoden aikana tu-

lisi kiinnittää huomiota, esittää 

säästökohteita ja kuntien vä-

listä yhteistyötä. Alueellisesti 

on tarkasteltu kaikkia alueen 

jätevesipuhdistamoita.

Kalajoen osalta todetaan, ettei 

lähtevä vesi täytä kaikilta osin lu-

pavaatimuksia ja esitetään tietty-

jä korjauksia.

Ylivieskan osalta todetaan,  

että puhdistamo täyttää kaik-

ki lupaehdot, mutta meijerin ja 

teurastamojen lopettamisen jäl-

keen puhdistamolla on runsaas-

ti ylikapasiteettia. Ylivirtaumien 

aikana Ylivieskassa joudutaan 

tekemään ohituksia jokeen 

viemäriverkosta.

Haapajärvellä puhdistamo 

on tekniikaltaan vanhanaikaisin 

ja siellä on ongelmia mm. ilmas-

tuksessa ja lietteen haitallisena 

kertymänä ilmastuskanavaan.

Nivalan jäteveden puhdis-

tamo on vielä ylimitoitetumpi 

kuin Ylivieskan puhdistamo. 

Laitos on mitoitettu BOD kuor-

malle 1250kg/d, mutta nykyinen 

kuorma on vain 200-400 kg/d.

Puhdistamolle tulee teolli-

suusjätevesiä, joiden esikäsittely 

on järjestyksessä. Merkittävin 

prosessiin vaikuttava tekijä on 

Värisävyn 200-400 m3 lämpimi-

en jätevesien tulo puhdistamolle. 

Tämän johdosta puhdistamolle 

tulevien jätevesien lämpötila on 

kevättulvaa lukuun ottamatta yli 

10 astetta. Tämän johdosta lai-

toksella on kevätaikaa lukuun 

ottamatta nitrifi kaatio.

Vuonna 2000 laitoksella pa-

loi sähköpääkeskus. Laitoksen 

ohjaus ja automaatiojärjestel-

mää on osittain uusittu. Se kai-

vannee tulevaisuudessa lähinnä 

ylläpitoinvestointeja.

Vuonna 1990 laitokseen han-

kittiin Lapinlahdelta peruskun-

nostettu iso linko, jota käytetään 

osateholla. Sen käyttötuntimäärä 

viikossa on alle 20 tuntia. Liet-

teen kuiva-ainepitoisuus on 23 

%. Sen siirrossa kuljetuslavalle 

mattokuljettimella ei ole ongel-

mia. Ilmastuksessa käytettävien 

kiertomäntäpuhaltimien tilalle 

laitokseen on hankittu ylisuuri 

Vesikolmion tilaama selvitys alueen 

jätevesipuhdistamojen kapasiteetista ja puhdistustehosta 

valmistui joulukuun alkupuoliskolla. Siinä esitetään 

mm. Haapajärven jätevesien ohjaamista Nivalan 

puhdistamoon.

Nivalan puhdistamossa on runsaasti ylikapasiteettia 

ja sen tehoista on nykyisellään käytössä vain neljännes. 

Haapajärvellä puhdistamon osalta jouduttaisiin 

suorittamaan tiettyjä korjauksia ja parannuksia 

lupaehtojen täyttämiseksi. Nivalan puhdistamolla ei ole 

mitään suuria investointitarpeita lähimmän kymmenen 

vuoden aikana.

Nivalan ja Haapajärven yhteistyöllä saavutettaisiin 

merkittäviä säästöjä jätevesien käsittelyssä, toteaa 

professori Esko Lakso selvityksessään.

Nivalan puhdistamo paras

Haapajärven jätevesiä esitetään Nivalan puhdistamolle

Nivalan jätevesipuhdistamo on hyvässä kunnossa ja tehoista on käytössä vain neljännes.

turbopuhallin, joka käy pääosan 

ajasta minimikierroksilla ja täs-

tä huolimatta ilmastusaltaissa on 

happea yli tarpeen.

Lähinnä ylimitoituksesta joh-

tuen laitoksen käyttökustannuk-

set ovat kalleimmat tarkastelluista 

puhdistamoista eli 1,0 kWh/jäte-

vesim3. Ylivieskassa vastaava ar-

vo oli 0,37 ja Kalajoella 0,78. Yli-

vieskan matalaa arvoa selittävät 

erittäin laimeat jätevedet eli run-

saat vuotovedet. Myös Nivalan 

puhdistamolle riittäisi käyttöön 

vain toinen ilmastusallas, mutta 

se ei tuo nykytilanteessa säästöä 

ison ilmastuskoneen johdosta.

Nivalassa ei ole puhdistamon 

käytön kannalta hankalia asioi-

ta. Ilmastimien kalvot on uusit-

tu 2002. Selkeyttämöiden ket-

juja jouduttaneen lähivuosina 

uusimaan.

Haapajärven 
jätevesien välitön 
siirto Nivalaan

Ilman merkittäviä vuotovesiä 

Haapajärven jätevesimäärä on 

1000 m3/d ja BOD-kuorma 150-

400 kg/d. Nykyisellä mitoituksel-

la Nivalan puhdistamo pystyisi 

helposti käsittelemään tällaisen 

jätevesimäärän ja kuormituksen. 

Haapajärven jätevedenpuhdista-

mo voisi toimia vain tulva-aikoi-

na laimeita tulvavesiä puhdista-

en ja muulloin pienellä teholla. 

Tällöin olisi käytössä vain yksi 

ilmastusharja. 

Tässä tilanteessa Haapajärven 

puhdistamolla tehtäisiin vain 

välttämättömät ylläpitokorjauk-

set ja peruskorjauksen asemasta 

rakennetaan lopullista siirtoyh-

teyttä välille Oksava - Nivalan 

viemäriverkko. Puolet nykyisestä 

ilmastusaltaasta otettaisiin jäte-

vesien tasausaltaaksi. Oksavalta 

tuleva PEH 160-6 painejohto 

muutettaisiin toimimaan päin-

vastaiseen suuntaan. Jätevedet 

pumpattaisiin aluksi Nivalan 

viemäriverkon kautta puhdis-

tamolle. Mainitun painejohdon 

kapasiteetti on n. 12 l/s eli 650 

m3 laskettuna 15 tunnin aikana. 

Toisessa vaiheessa voitaisiin ra-

kentaa välille puhdistamo - Ok-

sava lopullinen siirtoviemäri se-

kä Nivalan viemäriverkon ohitus 

suoraan puhdistamolle. Tämän 

jälkeen Haapajärven puhdistamo 

toimisi jätevesien tasausaltaana ja 

sakokaivolietteiden vastaanotto-

asemana. Vesiensuojelullisesti 

tällainen ratkaisu olisi perustel-

tu, koska Nivalan puhdistamolla 

saadaan joka tapauksessa parem-

pi puhdistustulos kuin Haapajär-

ven puhdistamolla.

Välillä Haapajärven puhdista-

mo - Oksava pumppaus tapahtuisi 

myötämaahan, mikä usein aihe-

uttaa putkeen kertyvien kaasujen 

johdosta pumppauskapasiteetin 

alenemista lasketusta teoreetti-

sesta määrästä. Tämä voitaneen 

tilapäisesti hoitaa ylisuurilla 

pumpuilla, jotka estävät kaasu-

kellojen synnyn, käyttäen moot-

toriventtiiliä lähtöpumppaamolla 

sekä paineputken pään nostamis-

ta ylöspäin purkukaivolla.

Nivalan viemäriverkossa täy-

tyy selvittää viemärien ja pump-

paamojen riittävyys Haapajärven 

jätevesien siirtoreitillä. Haapajär-

ven jätevesiä ei voitane purkaa 

pienen kokoojaviemärin pää-

hän, jossa putken halkaisija on 

200 mm ja usein vielä vähäinen 

kaltevuus.

Nivalan puhdistamolla Haa-

pajärven jätevesien puhdistus 

aiheuttaisi erittäin vähän lisä-

kustannuksia Nivalan laitoksen 

koneiston ylimitoituksesta joh-

tuen. Haapajärven jätevesien 

puhdistuksen vaatima lisäener-

giantarve olisi vain luokkaa 0,1 

kWh/jätevesim3.

Nykyisten 
puhdistamojen 
yleistilanne

Yhteenveto: Tällä hetkellä toi-

mintavarmuudeltaan paras 

puhdistamo on Nivalassa. Myös 

Ylivieskan puhdistamolla mitoi-

tus on riittävä, mutta hiekanero-

tuksen puuttuminen ja kuivatun 

lietteen varastointi ja kuormaus 

voivat aiheuttaa lähivuosina in-

vestointitarvetta. Mitoitukseltaan 

tiukin, lähinnä jälkiselkeyttämön 

osalta, on Kalajoen puhdistamo. 

Täällä ovat myös heikoimmat 

puhdistustulokset. Haapajärven 

puhdistamolla ilmastusharjojen 

kestävyys tuo epävarmuutta. Kui-

tenkin molemmat harjat olivat 

käyntihetkellä toimintakunnos-

sa ja vain toisen ilmastusteho on 

yleensä riittävä.

Kaikilla puhdistamoilla on 

pitkäaikainen hoitaja, jolle on 

muodostunut omat puhdistamon 

käyttörutiinit. Näitä käytäntöjä ei 

liene syytä ainakaan kovin nope-

asti muuttaa.

Ferrosulfaatin syötön katkea-

minen aiheuttaa lähes välittömäs-

ti lähtevän veden fosforipitoisuu-

den kohoamisen puhdistamolta 

lähtevässä vedessä. Ferro on tek-

nisesti hiukan hankala syöttää. 

Syöttöpumput tulisi saada var-

matoimisiksi. Syötön ohjaus ta-

pahtuu tulevan virtaaman mu-

kaan. Syötön katkeaminen tulisi 

antaa hälytyksen. Syöttömäärän 

oikeellisuus tulisi mitata viikoit-

tain astiamittauksella ja annos-

teltavan kemikaalin väkevyys 

nesteen tiheyden mittarilla.

Kaikilla puhdistamoilla on 

uudehkot ja tiukasti mitoitetut 

sakokaivolietteiden vastaan-

ottolaitteet, joissa on hyvät ja 

toimivat Mämmelän välpät. Sa-

kokaivolietteiden vastaanottoa 

tarvitaan vaikka puhdistamo 

muuten jää pois käytöstä. Li-

säksi sakokaivolietteiden määrä 

kasvaa lähivuosina. Nykyisten 

vastaanottoasemien olennainen 

puute oli pieni “kivipesä” ja va-

rastotilan niukkuus, että sako-

kaivolietteet voidaan pumpata 

vähitellen prosessiin. Kun suun-

nitellaan puhdistamojen muut-

tamista jätevesien tasausaltaiksi, 

samassa yhteydessä suunnitel-

laan myös sakokaivolietteiden 

vastaanotto ja syöttö siirtovie-

märiin lähtien nykyisestä tilan-

teesta. Sakokaivolietteiden osalta 

tämä suunnittelu ja toteutus olisi 

syytä tehdä mahdollisimman pi-

an, koska nykyisellään sakokai-

volietteet aiheuttavat prosessiin 

kuormituspiikkejä.

Puhdistamojen ohjausjärjes-

telmät ovat osin uusittuja. Aina-

kin puhdistamojen hoitajat luot-

tivat niiden käyttövarmuuteen ja 

mahdollisuuteen saada osia rik-

ki menneiden komponenttien 

tilalle.

Tavalla tai toisella puhdista-

moilla tulisi pari kertaa viikossa 

seurata ilmastusaltaan lietepi-

toisuutta, että osataan pitää lie-

tekuorma sekä kesällä että tal-

vella sopivalla alueella. Halvin 

tapa lienee epäsuora kiintoaine-

mittari jokaiselle laitokselle. Sen 

tulee kalibroida kunkin laitoksen 

ilmastusaltaan tarpeisiin.

Laitosten välinen 
yhteistoiminta
Kaikissa puhdistamoissa on 

vain yksi lietteen kuivauskone. 

Lietteen kuivaus voi keskeytyä 

3-7 päiväksi laitoksesta riippu-

en. Lyhyimmän keskeytyksen 

sietää nykyisellä kuormalla Ka-

lajoen laitos ja pisimmän Niva-

lan laitos. Tänä aikana voidaan 

korjata merkittävä osa lietteen 

kuivauksen vioista. Esim. lingon 

laakerien tai koko kierukan uu-

siminen vaativat tätä pitemmän 

huoltoajan. Kuivaamatonta lie-

tettä ei enää nykyisin ainakaan 

laillisesti saa viedä minnekään 

puhdistamojen ulkopuolelle.

Nykyisellään kaikkia linkoja 

käytetään vain päiväsaikaan ja 

käyttötuntimäärät ovat alle 40 

tuntia viikossa. Niillä on kapasi-

teettia käsitellä myös ylimääräistä 

lietettä. Käytännössä kuivaama-

tonta tiivistettyä lietettä voidaan 

ottaa imuautolla tiivistämön 

pohjasta ja kuljettaa toiselle puh-

distamolle ja laskea tiivistämöön. 

Vastaanottavalla laitoksella on 

varauduttava tähän etukäteen 

kuivaamalla tiivistämöön tilaa. 

Tuotavan lietteen laatu voi aihe-

uttaa vastaanottavalla laitoksel-

la vähäisiä polymeeriongelmia, 

mutta ne eivät vaikuttane kovin 

paljoa kuivauksen tulokseen. 

Nykytilanteessa parhaiten tuo-

tavan lietteen kuivaus onnistuu 

Nivalan puhdistamolla. Lietteen 

siirtomäärä on 1-2 vaunulastia 

päivässä puhdistamoa kohti.



6

EDULLISTA 
NÄKYVYYTTÄ

TÄLLÄ SIVULLA
Ilmoitus Nivalan Viikon Parhaat 

palvelut -palstalla
maksaa vain 5,50 €/viikko + alv!

Parhaat palvelut  

-  Iso osa Keski- ja Pohjois-Poh-

janmaan ja Kainuun metsänomis-

tajista valitsi pinta-alaverotuksen 

ja maksoi veroa sen mukaisesti 

verosiirtymäkauden loppuun as-

ti. Verovuodelta 2006 he tekevät 

ensimmäistä myyntiverotuksen 

mukaista veroilmoitustaan.

”Metsätalouden tulojen ja me-

nojen muistiinpanojen merkitys 

korostuu myyntiverotuksessa. 

Kun tositteet ovat tallessa ja tar-

vittavat selvitykset ja merkinnät 

kirjattu muistiin, veroilmoituk-

sen tekeminenkin on sujuvaa”, 

selvittää UPM:n metsäveroasi-

antuntija metsäneuvontapääl-

likkö Heikki Kalvila.

Kaikki metsänomistajat kuu-

luvat nykyisin puun myyntitulo-

jen verotuksen piiriin, jossa met-

sätaloudesta saadun tulon verotus 

perustuu todellisiin tuloihin ja 

menoihin. Puun myyntituloja 

verotetaan kuten muitakin pää-

omatuloja, 28 %:n verokannalla. 

Käytännössä puukauppojen ve-

rorasitus jää useimmiten selvästi 

alhaisemmaksi, koska metsätalo-

uden menot ovat laajasti vähen-

nyskelpoisia. Tämä tuo metsän-

omistajalle, paitsi verosäästöjä, 

myös edellytyksiä puuston kas-

vukunnosta huolehtimiselle sekä 

tehokkaan ja tuottavan metsäta-

louden harjoittamiselle.

Vähennyskelpoisia menoja 

kertyy muun muassa metsäta-

louteen ostetuista tarvikkeista 

ja palveluista, kuten taimista, 

maanmuokkauksesta, istutukses-

ta, taimikonhoidosta sekä puun-

korjuusta ja metsäsuunnitelman 

laadinnasta. 

Myös metsätalouden matka-

kulut ovat myyntiverotuksessa 

vähennyskelpoisia. Metsäteiden 

rakennusmenot ja metsän oji-

tusmenot vähennetään poisto-

menettelyn kautta, kuten pää-

sääntöisesti myös metsätalouden 

koneiden hankintamenot. Meno-

ja ei voi kuitenkaan vähentää saa-

dun verovapaan tuen osalta.

”On tärkeää, että tulojen li-

säksi metsänomistajalle kuulu-

vat vähennykset tulevat myös 

ilmoitetuksi. Tässä korostuu met-

sänomistajan vastuu verotuksen 

oikeasta lopputuloksesta. Huolel-

lisuus onkin myyntiverotukses-

sa hyvää taloudenpitoa ", toteaa 

Heikki Kalvila.

Metsäverotuksessa
huolellisuus on

hyvää taloudenpitoa
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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

Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

120 cm leveä MÄNTYSÄNKY. Hp. 

50 euroa. Casio CTK-495 KOSKE-

TINSOITIN. Hp. 50 euroa. Puh. 040-

778 5319.

Polaria PEILIKAAPPI valolla ja pis-

torasia oik. reunassa. Uusi, h. 90 eu-

roa. Puh. 044-344 3463.

Naisten ja poikien KETTULAKKI. 

4-osainen satukirjasarja. POTKU-

KELKKA (koko 2) tai vaihto isom-

paan (koko 6). ym. ym. Kysy 08-443 

751.

Oras TERMOSTAATTIHANA + hie-

rova suihku, uusi. H. 180 euroa. Puh. 

044-344 3463.

VESISÄNKY vaimennetulla patjal-

la, uuden veroinen, runko valk., ver-

hoilu rusk. k-nahka. Uk: 193x223, sk: 

180x210. Hp. 400 euroa. Puh. 050-

543 1880.

Emmaljunga KAKSOSTEN RAT-

TAAT, t.sin., ilmakumipyörillä. Erit-

täin siistit. Hp. 200 euroa. Puh. 050-

542 6539.

Huqsvarna KUIVAUSKAAPPI, 60 

cm leveä. Vähän käyt., h. 220 euroa. 

Puh. 044-344 3463.

Euro Hunter RATSASTUSKYPÄRÄ. 

Koko 57. Uusi! H. 30 euroa. RATSAS-

TUSSAAPPAAT, koko 39. H. 10 eu-

roa. Soita! 040-579 1249.

MÄNTYSÄNKY 80x190, Singer 

OMPELUKONE poljettava. Istuin-

sohva 3 h. Ruokapöytä jatkettava 

ja pieni PAKASTEARKKU. Puh. 050-

326 7352.

Ido PESUALLAS, uusi. h. 60 euroa. 

Puh. 044-344 3463.

Myydään traktorin METSÄREKI hp: 

250 e. KOTITARVEMYLLY, sähkö-

käyttöinen, ilman moottoria hp: 50 

e. Puh: 050 400762.

120 cm VAATEKAAPPI hengaritan-

golla ja 40 sm SIIVOUSKAAPPI. 

Mol. kaapeissa yläkaapit ja vaaleat 

tiikinväriset ovet. Hyväkuntoiset. 

Puh. 040-596 7112.

JÄÄKAAPPI-PAKASTIN valk. 60 

euroa. puh. 050-403 0367.

Vuokrattavana  

Saunallinen YKSIÖ 40 neliömetriä. 

Laatuluhdissa. Puh. 044-343 7509.

KAKSIO 48 m2, uudessa hissita-

lossa. Vuokra 480 euroa/kk + ve-

si ja sähkö. 1 kk:n vuokravakuus, 

ei lemmikkieläimiä. Puh. 045-677 

4432.

Halutaan vuokrata  

YKSIÖ keskustasta. Puh. 046-848 

9048.

KAKSIO rivitalosta. Puh. 044-012 

7127.

YKSIÖ tai KAKSIO. Puh. 040-708 

6207.

Löydetty  

Loppiaisena MONOT Pyssymäeltä. 

Saa tuntomerkkejä vastaan. Puh. 

050-910 2456.

Sekalaista  

Muutto- remontti- ja loppusiivo-

ukset, KOTIEN SIIVOUKSET. Kysy 

myös muita palvelujamme. Osuus-

kunta Nivalan Työtukku. Puh. 044-

575 7366, 040-523 1870.

Tarvitsetko APUA AUTON OSTOS-

SA? Jos et ole asiantuntija tai kiin-

nostunut autoista, saat luotettavaa, 

rehellistä, puolueetonta ja täysin 

ilmaista apua. Soittele puh. 045-

1140 637.

Kodin kirpputori  

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:

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

Jokilaaksojen Seuturyhmä
järjestää koulutuksen Metallin uusille jäsenille

Kurssipaikka: Ravintola Iltarusko, Haapajärvi

Kurssiaika: la 27.1.2007 klo 14:00-17.00

Kouluttaja: koulutussihteeri Petri Miikki, Metallityöväen Liitto

Aihe: perustietoa Metallityöväen Liitosta ja jäseneduista

Kustannukset: kurssi on jäsenelle ilmainen, liitto tarjoaa 

kahvin+leivän

Matkustamisesta aiheutuvat kulut korvaa ammattiosasto. Osallistu-

jalle maksetaan 20 euron opintoraha, jos koulutus on kotikunnan 

ulkopuolella.

Ilmoittautumiset pe 19.1. mennessä: Jari 050-326 5678 / Pertti 044-

524 1919

Toimikunta

YSIKAKS' NIVALA RY

METALLI

Vaikka kuin on ison fi rman 

johtaja, onko oikeutta haukkua 

työntekijä?

Onko Maliskylän koiran omista-

jilta loppuneet ruoat, kun pitää 

laittaa rakit tienpäälle ihmisten 

housunlahkeita repimään! Irto-

koirat koiratarhaan! T. Sesse.

Kaupungintalolle tilattava Maa-

seudun Tulevaisuus niminen 

sanomalehti. Luetun ymmärtä-

misestä oppitunti. Lehti kirjoit-

taa usein hajautetusta energian 

tuottamisesta pienissä yksiköis-

sä. Yhdyskuntajätteet ovat tu-

levaisuuden energianlähteitä 

pienvoimaloissa.

Haloo!! Missä ovat Niva-Kaijan 

koulun vanhemmat, meillä on 

kokous joka kuukauden toinen 

tiistai 18.30, paikalla on n. 4-5 

hlö, kokoukset on tarkoitettu 

kaikille vanhemmille, jotka ovat 

kiinnostuneet nuortensa kou-

lunkäynnistä. Johtokuntiahan 

ei kouluissa enää ole joten nä-

mä kokoukset ei ole vain tietylle 

porukalle joten peräänkuulutan 

missä vanhemmat on? Ilmoitus 

on Nivalan Viikko lehdessä ol-

lut joka kerta. Luokkaan mahtuu 

mukaan ja ollaan auditoriossa jos 

luokka käy pieneksi. Joukolla 

mukaan, pohditaan yhdessä asi-

oita lastemme parhaaksi.

Sinä joka vainoat naapurisi kis-

saa, sinun on syytä tietää, että 

eläinrääkkäys on rikos. Myrkyt-

täminen, hukuttaminen ja lou-

kulla pyydystäminen kaupun-

gin keskusta-alueella, lopeta ettet 

joudu katumaan!

Tv-maksun 
voi maksaa 
nyt myös 
kuukausittain

Tv-maksu on mahdollista 

maksaa nyt myös kuukausit-

tain. Tv-maksun vuosihinta on 

12 kuukauden erässä 208,15€, 

6 kuukauden erissä 104,75€, 3 

kuukauden erissä 53€ ja yhden 

kuukauden erissä 17,95€. Käte-

vin maksutapa on suoraveloitus 

pankkitililtä. Suoraveloitukseen 

siirtymisestä pitää tehdä ilmoi-

tus omaan pankkiin ja laskutus-

välin muutoksesta Viestintävi-

rastolle p. (09) 613 161 tai www.

tv-maksu.fi .

Tv-maksun maksajia 
kaksi miljoonaa
Vuoden 2006 lopussa tv-maksun 

maksavia talouksia oli yhteensä 

2 001 633. Maksavien talouksien 

määrä on laskenut vuodessa kah-

della tuhannella, mikä on noin 0,1 

prosenttia kokonaismäärästä.

Tekstarit  

Maksuhäiriöt Suomen Asiakas-

tieto Oy:n ylläpitämässä luotto-

tietorekisterissä lisääntyivät 2,2 

% vuonna 2006. Yksityishenki-

löiden osalta kasvu oli 1,7 % ja 

yritysten osalta 5,6 %. Kaikkiaan 

maksuhäiriömerkintöjä rekiste-

röitiin viime vuonna 499 000, 

joista suurimmat ryhmät muo-

dostavat yksipuoliset velkomus-

tuomiot (120 000) ja ulosoton 

esteet (303 000).

Yksityishenkilöiden maksu-

häiriöiden lisääntyminen perus-

tuu käräjäoikeuksien antamien 

yksipuolisten velkomustuomi-

oiden osalta tili- ja kertaluotto-

jen (kulutusluotot) määrän kas-

vuun. Muissa saamisryhmissä, 

kuten puhelinliittymät, vuokrat 

ja asuminen sekä postimyynti 

maksuhäiriöitä oli vähemmän 

kuin vuonna 2005.

Hoitamattomien kulutusluot-

tojen voi olettaa aiheuttaneen 

kasvua myös ulosoton ilmoitta-

missa varattomuuksissa, joita re-

kisteröitiin yksityishenkilöille 3,9 

% edellisvuotta enemmän.

”Ottaen huomioon luotonan-

non ja kuluttamisen voimakkaan 

lisääntymisen ei tätä kasvua voi 

pitää kovin korkeana” toteaa la-

kiasiainpäällikkö Juuso Jokela. 

”Häiriöiden syynä on yleisimmin 

rahaluotonotto muun velalla ku-

luttamisen sijaan” Jokela toteaa.

Myös maksuhäiriöisten hen-

kilöiden määrä kasvoi hieman. 

Maksuhäiriöt näyttävät kasaan-

tuvan yhä enemmän samoille 

henkilöille.

Yritysten häiriömerkintöjen 

kasvu koostuu pääasiassa yksi-

tyisoikeudellisten trattojen ai-

heuttamista häiriöistä.

Vuoden 2007 osalta Suomen 

Asiakastieto Oy olettaa uusien 

maksuhäiriöiden määrän edel-

leen kasvavan. Jo vuoden 2006 

jälkimmäinen puolisko kertoi 

tämän suuntaisesta kehitykses-

tä. Syynä tähän voidaan pitää 

korkotason nousua ja luottojen 

lisääntynyttä tarjontaa yhdistet-

tynä kulutustottumuksiin.

Luottotieto-
toimintaan uutta 
sääntelyä

Luottotietotoimintaa koske-

vaan lainsäädäntöön ollaan par-

haillaan tekemässä muutoksia. 

Eduskunnassa on käsiteltävänä 

hallituksen esitys luottotietolaik-

si, joka tulee säätelemään luotto-

tietotoimintaa sekä henkilöiden 

että yritysten osalta.

Lakiesitys ei sisällä ehdotus-

ta ns. positiivisesta luottotieto-

rekisteristä. Vastaava rekisteri 

on käytössä lähes kaikissa EU:n 

vanhoissa jäsenmaissa.

Luottotietoyhtiön tehtäviin 

kuuluu luottotietorekisterin yl-

läpito ja tietojen luovutus nii-

hin oikeutetuille. Toiminnalla 

pyritään vähentämään yritysten 

ja luotonantajien luottotappi-

oita sekä ennaltaehkäisemään 

ylivelkaantumista.

Maksuhäiriöiden määrässä 
lievää kasvua
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1. 90 prosenttia.

2. Marmarameri.

3. Runojalkoja.

4. Itä-Saksassa.

5. Saturnalia-juhlaa.

Vastataan pois  

www.kipa.fi

790

900

290

ENNAKKOTILAUS
ALKANUT

KIRJA-
ALE

Nouda kuvasto!

Pidisjärventie, Nivala
Puh. 044 013 1177

yhteydet kunnossa - tulevaisuus työn alla

Kalliontie 15, PL 10, 85501 NIVALA 

Puh. (08) 4491 1  Fax (08) 4491 335  

www.nivala.fi

Laaksojen OP-Kiinteistökeskus Oy LKV
Kalliontie 18

Puh. (08) 443 332, 0500 582 332

Kalajokilaakson kiinteistöpiste LKV
Toripiha 1

Puh.  (08) 443 793, 044 3442 450

Kalajokilaakson SKV Oy LKV
Kalliontie 30

Puh. (08) 443 225, 040 5710 976

PS. Hetimuutto Nivalaan onnistuu tasokkaisiin vuokra-asuntoihin.
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omalle tontille
Osta oma tontti.  

Nivalan kaupungilla on myytävänä runsaasti hyvätasoisia,
2

kunnallistekniikalla varustettuja 1100...2600 m  tontteja.
Nyt ovat myynniss Tapiontien kaukol mp tontit 

seuraavilla kiinteistönvälittäjillä:
ä ä ö

HUOMIO!
HIRVI-

SEURUEET

MYYDÄÄN
VOLVO 460 GL 1,7

• Vuosimalli 1990

• Punainen

• Katsastettu 10/2006

• Ajettu 264 tkm

• Vetokoukku

• Moot. lämm+sisäpistoke

• Kahdet renkaat

• CD-soitin, radio

• Uusi tuulilasi ym.

EDULLISESTI

Puh. 040-841 9213

Basisti kuunteli radiosta sha-

kin maailmanmestaruusottelun 

selostusta.

- Miten hirveää, hän parkaisi 

yhtäkkiä.

- Mitä nyt? vaimo kysyi 

huolestuneena.

- Musta kuningas söi valkean 

daamin E3:ssa! Sehän on tässä 

ihan naapurissa.

Ruotsalaiset ovat kehittäneet 

uuden tehokkaan ja aikaa sääs-

tävän numerokoodijärjes-

telmän: Koko koodi yhdessä 

pikanäppäimessä.

Ruotsalainen autoalan turvalli-

suusinnovaatio: Lukkiutumaton 

käsijarru.

- Sanokaa nyt, herra tohtori, mis-

sä kunnossa sydämeni on, kysyi 

vanha mies lääkäriltään.

- Heikko se on, mutta kyllä se 

teidän elinikänne kestää, tohtori 

lohdutti.

Blondi huomasi pyörivän tuulet-

timen ja totesi:

- Jaa, jaa, niin se aika vain 

rientää...

Penkillä istui mieshenkilö ja 

yritti lukea ylösalaisin olevaa 

lehteä. Kaveri saapui paikalle ja 

ihmetteli:

- Miksi olet kääntänyt leh-

den noin? Eikö sitä ole vaikea 

lukea?

- En minä sitä ole kääntänyt. 

Se oli näin päin, kun ostin sen.

Mitä tapahtuu, kun Toivo ja Rau-

ha erosivat?

- Toivo tuli rauhattomaksi ja 

Rauha toivottomaksi.

Laihialainen säästövinkki: 

Vanhasta puhelinluettelosta 

saa oivan osoitekirjan - viivaa 

vain yli kaikkien tuntemattomi-

en nimet.

Toinen laihialainen:

Jos kahvin suodatinpaperit 

loppuvat, ota apuun sukkahou-

sut! Sekoita kupissa kuuma vesi 

ja porot, vedä sukkahousut pää-

hän ja juo.

- Tiesitkö, että yhden villapu-

seron valmistamiseen tarvitaan 

kymmenen lammasta, kysyi ket-

tutyttö blondilta.

- Ihanko totta. En tiennytkään, 

että lampaat osaavat kutoa...

Viljellään huumoria  


