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www.nivalanviikko.fi 

Nivalan Viikon voi lukea kokonaan internetissä
www.nivalanviikko.fi 

VIIKONLOPPUPAKETTI

5.1. – 11.2.2007 (pe-su)

125€/2h/2vrk

Sisältää majoituksen 

hotellihuoneessa aamiaisella

 ja kahdenpäivän hissiliput (la-su)

Syötekeskus
Täyden palvelun hiihtokeskus — Vertaa hintoja!

 puh. (08) 815 4000 • fax (08) 815 4173

 myyntipalvelu@syotekeskus.fi 

 www.syotekeskus.fi 

 www.oulunsetlementti.fi 

Syötteen Pizzeria avattu! 

Hotelli Syötekeskuksen uusi tyylikäs 36-paikkainen pizzeria tarjoaa 

maukkaat pizzat ja viihtyisän illanviettopaikan koko perheelle.

Nyt S-Etuhintaan Syötekeskuksesta:

Nyt S-Etuhintaan Syötekeskuksesta:

alennus päivälipuista ja välinevuokrista  -2 €

alennus päivälipuista ja välinevuokrista  -2 €

-koko perheelle!
-koko perheelle!

Ei kerrytä bonusta.

VIIKONLOPPUPAKETTI

16.2. – 29.4.2007 (pe-su) 

125€/2h/2vrk

Sisältää majoituksen 

hotellihuoneessa 

aamiaisella.
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Kitara, tähdet ja kuu

Suomipopin parhaat säkeet

toim. Eila Rikkinen

F-kustannus 2006, 127 s.

Nimipäivät  

Sunnuntai  
21.1.2007

Kalenteri

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Kansat pelkäävät Herran 

nimeä,

maan kuninkaat kumartavat 

häntä, 

kun Herra jälleen rakentaa 

Siionin ja ilmestyy 

kunniassaan.

Hän katsoo sorrettujen 

puoleen, 

ei torju heidän rukoustaan.

Tämä on kirjoitettu tulevalle 

polvelle, 

jotta uudeksi luotu kansa 

ylistäisi Herraa.

Herra katsoo pyhästä 

korkeudestaan, 

tähyää taivaasta maan päälle.

Hän kuulee vankien 

vaikerruksen, 

hän vapauttaa kuoleman omat.

Siionissa kuulutetaan Herran 

nimeä, 

Jerusalem kaikuu hänen 

kiitostaan, 

kun kansat kokoontuvat 

yhteen, 

kun valtakunnat tulevat 

palvelemaan Herraa.

Ps. 102: 16-23

Sunnuntai: Aune, Oona, Netta

Maanantai: Visa

Tiistai: Enni, Eine, Eini

Keskiviikko: Senja

Torstai: Paavo, Paul, Pauli

Perjantai: Joonatan

Lauantai: Viljo

1. Kuka on Amin Asikainen?

2. Mikä johtaa yleisimmin nuoret 

varhaiseläkkeelle?

3. Mikä on swastika?

4. Mikä pääsky ei ole sukua muil-

le pääskylinnuille?

5. Minkä elokuvien henkilöhah-

mo oli vuorineuvos Tuura? 

Vaikeneminen on vallan viimei-

sin ase. 

 Charles de Gaulle 

Nivalan Osuuskaupan henki-

lökunnan viihtyvyydestä pidet-

tiin hyvää huolta jo 1950 -luvulla. 

Tuolloin tehtiin kesäretkiä talon 

kuorma-autolla osuuskauppa-

piirin kesäjuhliin ja muutenkin 

luonnon pariin. Kuorma-auton 

avolavalle laitettiin penkit ja siellä 

matkustettiin perhekunnittain. 

Kävimme useita kertoja Ka-

lajoen hiekkasärkillä sekä ker-

ran Pihtiputaan Niemenharjun 

leirintäalueella Kolimajärven 

rannalla. Tiet olivat pölyisiä ja 

mutkaisia sekä mäkisiä soratei-

tä. Hauskaa oli. Kuvat kertonevat.

Osuuskaupan kesäretket
Jälkimuisto

Isäni ihastui Kolimajärven 

kalarunsauteen. Nivalassa ei tuo-

hon aikaan juuri ongelle päässyt. 

Pidisjärvestä saimme katiskoilla 

jonkin verran kalaa, kevättulvi-

en aikaan jopa verkkopyynti oli 

mahdollista. 

Niinpä päätimme lähteä vie-

lä omin porukoin ongelle Koli-

majärven rannalle. Pakkasimme 

mukaan retkivarusteet. Käve-

limme Nivalan rautatieasemalle 

tavarat pakattuina isäni polku-

pyörään. Siihen aikaan kulki vie-

lä juna - “Lättähattu” - Nivalasta 

Haapajärven kautta Pihtiputaal-

le. Niinpä matkasimme junalla 

Pihtiputaalle.

Asemalta kävelimme jälleen 

kohtuullisen pitkän matkan - 

liekö lähemmäs kymmenen ki-

lometriä - Pihtiputaan asemalta 

Niemenharjulle. Leirintäaluehan 

on Pihtiputaan taajaman etelä-

reunalla. Majoitus järjestyi isäni 

valmistamassa teltassa.

Vietimme muistorikkaan 

viikonvaihteen täällä leirintä-

alueella. Ongimme ahvenia ja 

nautimme pienestä viikonlop-

pulomastamme täysin rinnoin.

Kerrassaan tyylikäs ulkoasul-

taan on tämä teos, joka sisäl-

tää suomalaisia laulutekstejä ja 

popriimejä 1970-luvulta tähän 

päivään. Sitä kannattaa käsitel-

lä puhtain käsin, sillä varsinkin 

mustiin lehtiin jää herkästi sor-

menjälkiä. Kokoelmassa sanoi-

tukset eivät ole täydellisinä vaan 

mukaan ovat päässeet sattuvim-

mat säkeet. 

Vaikka sanoitukset esiintyvät 

sävellettyinä ja esitettyinä, ne toi-

mivat myös luettuna lyriikkana, 

mietelminä ja iskulauseina. 

Kovin miesvoittoi-

nen on tämä viisunte-

kijäin joukko. Mutta 

niinhän se on ollut ai-

koinaan, sitä enemmän 

mitä kauemmaksi ajas-

sa taaksepäin mennään. 

Naisista on mukana, jo-

ko sanoittajana tai esittäjänä mm. 

Maarit Hurmerinta, Jonna Ter-

vomaa ja Nylon Beat. Äskettäin 

edesmennyt Juice Leskinen, jota 

menetyksen tunnekuohussa ver-

rattiin jopa Eino Leinoon, on mu-

kana vain yhdellä kappaleella. 

Tekstin ytimenä on elämä ja 

onnen etsintä. Miesvoittoisuu-

desta johtuen näkökulma on 

miehinen. Miehen elämän kes-

kipiste on nainen, 

jopa niin, että 

vastuu hänen on-

nellisuudestaan 

tulee sysätyksi 

naisen harteille.

Toisaalta mie-

hen mieltä kir-

veltää oma epä-

onnistuminen ja mitättömyyden 

tunne, konkreettisena merkkinä 

tyhjä lompakko. Naisen menet-

tämisen pelkoa kuvaa hyvin Sa-

muli Putron sanoitus: Piha ilman 

sadettajaa: “Jos et sinä enää mi-

nua huoli, olen puu jonka salama 

nuoli, palanut ja revitty maa, sitä 

minä olen, jos sua en saa... Aa-

mupäivä laahustaa, täytyy iltaan 

taluttaa ja laittaa niin kuin van-

hus nukkumaan.” 

Naisnäkökul-

masta katsottuna 

teksteissä on koh-

tia, joita nykyajan 

nuoret naiset eivät 

allekirjoittaisi. Esi-

merkiksi naisen tär-

kein ominaisuus tun-

tuu edelleen olevan 

kauneus ja täydellinen 

vartalo. Kelpaa sitä miehen tui-

jottaa. Mutta sanoja ei tarvitse ot-

taa kovin vakavasti, kysehän on 

kuitenkin kevyestä musiikista. 

Sanoitukset ovat selkokielistä 

arkirunoutta, missä aiheet tulevat 

suoraan elävästä elämästä. Niis-

sä eletään kiivaasta tässä ja nyt 

elämää. Ne ovat rehellisiä ja suo-

rasukaisia tunteenilmaisuja. Eh-

kä ne eivät jää historiaan, mutta 

voivat eri elämäntilanteissa kos-

kettaa varsinkin niitä, jotka ovat 

sisäistäneet ne musiikkina. 

Kirjan on toimittanut Eila 

Rikkinen. Se on kokonaisuudes-

saan huolella toteutettu väritystä, 

sommittelua ja valokuvia myö-

ten. Kuvaotokset esittäjistä lisää-

vät varmasti fanien kiinnostusta. 

Loppusivuilta löytyvät täydelliset 

tekijätiedot. 

Oikein kohdennettuna teos on 

hyvä lahjakirja. 

“Hienoimmat autot ja asunnot 

olet sen eteen kerännyt,

maailman rahat ja palkinnot,

muttei se ole herännyt.

Onni nukkuu vaan

vihreän veran alla.

(J.Karjalainen, Onni)

Raija Raudaskoski

Lukemista

Kaipuun kitara ei vaikene
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Nivalasta kotoisin oleva Antti 

Vähäsöyrinki työskenteli Nivalan 

ammattiopistolla ammattimiehe-

nä, kun hän päätti irtisanoutua 

työstänsä ja lähteä YK-joukkoi-

hin. Porin Säkylässä järjestetään 

koulutus sinne valituille rauhan-

turvaajille. Koulutus on kansain-

välistä tasoa olevaa kertaushar-

joituksen tyyppistä koulutusta. 

- Vaihtelun vuoksi ajattelin sit-

ten lähteä koulutukseen ja  viime 

lokakuun lopussa lähdin Libano-

niin.  Aiemminkin olen monesti 

miettinyt lähteäkkö rauhantur-

vaajaksi vai ei, Antti totesi.

- Libanonissa olemme pystyt-

tämässä pysyvää Camp-Ida leiriä 

Marjayoin kaupungin läheisyy-

dessä. Leiriin kuuluu  reilu 200 

suomalaista, 150 irlantilaista ja 

on siellä vielä noin 30 paikallis-

takin työntekijää. Kaikki sotilaat 

kuuluvat tässä leirissä Finn-Iri-

sh  -pataljoonaan. Irlantilaiset 

sotilaat ovat suomalaisten soti-

Rauhanturvaajana 
Libanonissa

laiden suojajoukko, että nämä 

saavat rauhassa rakentaa leiriä 

natolankojen sisäpuolella.

-Kaikilla suomalaisilla  sotilail-

la on siviiliammatit. Esimerkiksi 

minä kuulun pioneerikomppani-

an rakennusjoukkueeseen. Mei-

dän joukkue tekee  sotilaiden 

asuinpaikaksi tulevia kahden 

hengen parakkeja ja muutenkin 

kaikki  rakennushommat. Aluksi 

tulimme tänne Libanoniin Mar-

jayoin kaupungin läheisyyteen. 

Leirin paikalla oli pelkästään 

oliivilehto, josta sitten aloimme 

rakentelemaan pysyvää Camp-

Ida leiriä suomalaisille ja irlan-

tilaisille rauhanturvaajille. 

- Valoisasta valoisaan tehdään 

täällä töitä. Asutaan 700 metriä 

merenpinnasta, jota ympäröi 

vuoristoinen ja karun kaunis 

maisema.  Tammikuun loppuun 

mennessä pitäisi päästä asu-

maan uusiin parakkeihin, jos ne 

vain saadaan valmiiksi, kertoili 

Antti. 

Camp-Ida leiri ei olekaan ihan 

alkeellinen, sillä siellä on hyvät 

ruokalat, sosiaalitilat, toimistot, 

saunat, sairaalat, ym tarpeelliset. 

Toimistot ja saunat tuodaan Liba-

noniin jopa Suomesta asti. Muu-

ten kaikki parakkivärkit tulevat 

Turkista ja lähiseudulta.

- Tällä hetkellä olen nyt Suo-

messa parin viikon lomalla. 

Meistä sotilaista pääsee noin 

25 prosenttia yhtäaikaa lomil-

le. Joulun vietin Libanonissa ja 

olin aattovartiossa. Joulun vie-

timme irlantilaisen perinteen 

mukaan joulupäivänä ja aaton 

muuten vietimme suomalaisen 

perinteen mukaisesti. Ihan on 

ollut kyllä mukavaa ja tämä on 

tuonut vaihtelua elämään. Katso-

taan sitten vuoden päästä kun so-

pimus rauhanturvaajana loppuu 

Libanonissa, että mitäs sitten teh-

dään, tuumaili Antti.

- KK -

Antti Vähäsöyrinki on jo 

palannut takaisin Libanoniin.

Tulevat asumuksemme.

Kuva ylhäällä oikealla:

24.12.2006 03.00 aattovartiossa 

Korpraali Vähäsöyrinki.

CAMP-IDA leiri.

Nivalan Invalidit ry:n uusi pu-

heenjohtaja Veli Pennanen on ih-

meissään, missä ovat jo jäseniksi 

liittyneet Nivalan invalidit, kun 

heitä ei näy syys- ja kevätkokouk-

sissa eikä myöskään järjestetyissä 

illanvietoissakaan.

- Meitä on noin 200 jäsentä 

yhdistyksessä. Luulisi sieltä joi-

denkin joutavan näihin meidän 

tilaisuuksiin. Harvemmilla meis-

tä on enää ns. “normaalia työai-

kaa”, luulisin näin, hän sanoo.

- Kun meillä on kokous tai 

illanvietto, niin korkeintaan 

kymmenen henkilöä on paikalla. 

Nämä henkilöt ovat aina samat, 

jotka tulevat näihin tilaisuuksiin. 

Selän takana supistaan, että aina 

on samat päättäjät johtokunnas-

sa. Miten niitä voi yksinkertai-

sesti muuttaa, kun jäsenet eivät 

vaivaudu edes tulemaan itse nii-

hin tilaisuuksiin. On turha valit-

taa, kun ei itse ole ollut vaikutta-

massa asian laatuun, Pennanen 

harmittelee.

Periaatteessa johtokunnan voi 

valita joka vuosi uuden, jos on 

mistä valita.

Johtokunta

Tällä hetkellä johtokunta on 

seuraava:

Puheenjohtaja Veli Pennanen, 

varapuheenjohtaja Niilo Ruuska, 

sihteeri Aune Pääkkö. Varsinaiset 

jäsenet ovat: Eero Hourula, Kai-

no Säisä, Sinikka Tammela, Riit-

ta Pääkkö, Raija Hakula, Tuovi 

Torssonen ja Ahti Hakula.

Illanvietot pyritään järjestä-

mään joka kuukausi. Niihin ote-

taan erilaisia pelejä ja vieraiksi 

eri alojen edustajia esimerkiksi 

kuntohoitaja, jalkahoitaja, kos-

metologi ym. ym.      

- Mikä jäseniä kiinnostaa tai 

askarruttaa, niin voi tulla itse 

tuomaan asian esille. Pohditaan 

yhdessä ja jos ei selviä, pyydetään 

asiantuntija paikalle meidän tilai-

suuteen, Pennanen kehottaa.

Uintihetki Uikossa on joka 

keskiviikko kello 11-12, johon 

jäseniä toivotaan mukaan tutus-

tumaan. Jäsenkortin esittämällä 

uimaan pääsee 1,50 euron hin-

nalla. Bocciaa pelataan joka tor-

stai Kyösti Kallion koulun liikun-

tasalissa kello 14.15-16.15.

Retkiä suunnitteilla

Retkitoiminta ja kerhot ovat Ni-

valan Invalidit ry:n pääasiallista 

toimintaa. Kesäksi on suunnit-

teilla järviristeily sekä ruska-

retki Ivaloon. Vuoden alusta on 

otettu käyttöön kaikkia retkiä ja 

matkoja koskeva viiden euron 

peruutusmaksu.

- Retket ja matkat ovat suu-

ritöisiä järjestää. Peruutusmak-

su perustuu siihen, että ensiksi 

on hankalaa saada hotellipaikat 

järjesteltyä ja vielä hankalam-

paa on perua hotellit ja varattu 

auto. Majoituspaikka ei ole voi-

nut myöskään ottaa muita va-

rauksia vastaan, joten sinnekin 

tulee hankaluuksia ja tappioita 

peruutuksista.

- Toivotan runsasta osanottoa 

kaikkiin järjestettäviin tilaisuuk-

siin ja hyvää alkanutta vuotta 

2007, toivottaa puheenjohtaja.

Kevätkokous pidetään 14.3. 

Sinne on lupautunut saapumaan 

vieraaksi liittokokousedustaja Ei-

la Järvelä Reisjärveltä. Häneltä 

voi kysyä Invalidiliittoa koskevia 

ja muitakin mieltä askarruttavia 

asioita.

Kaikkia Nivalan invalideja toivotaan mukaan toimintaan

Veli Pennala aloitti vuoden 

alusta Nivalan Invalidit ry:n 

puheenjohtajana.
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Vastataan pois  

Seurakunnan tapahtumat

MAANANTAI

Lihakeitto, ruisleipä

TIISTAI

Jauhelihakastike, spaghetti, tuo-

re    salaatti.  

KESKIVIIKKO

Tonnikalakiusaus, punajuuri-

suikale, raejuusto

TORSTAI

Perunasose-jauhelihapata, 

porkkanaraaste, puolukka

PERJANTAI

Pyttipannu, kaali-tuorekurkku-

mandariinisalaatti

1. Nyrkkeilijä.

2. Masennus.

3. Hakaristi.

4. Tervapääsky.

5. Uuno Turhapuro -elokuvien.

SUNNUNTAI 

Palapaisti, perunat, italiansa-

laatti, puolukkarahka.

MAANANTAI

Makkarakastike, perunat, kii-

nankaali-porkkana-kurpitsasa-

laatti, raparperikiisseli.

TIISTAI

Kalapihvit, perunat, le-

monkastike, punajuuri, 

punaherukkakiisseli.

KESKIVIIKKO

Jauhelihakeitto, juusto, 

aprikoosipuuro.

TORSTAI

Jauhelihapihvit, perunat, kasti-

ke, hedelmäinen kiinankaalisa-

laatti, ananaskiisseli.     

PERJANTAI

Kirjolohikiusaus, punajuuri, 

kesämarjahyytelö.

LAUANTAI

Kaalipata, puolukkasose, 

mandariinikiisseli.

SUNNUNTAI

Broilerchigetti, perunat, 

kastike, perunasalaatti, 

boysenmarjakiisseli.

          

Su 21.1.  I Rukouspäivä  klo 10 

sanajumalanpalvelus kirkossa, 

saarna ja lit. Olli, kanttori Ka-

tajala, avustaa H Laulumaa, sel-

lo. Jumalanpalveluksen  jälkeen 

kirkkokahvit ja  klo 12 seurat seu-

rakuntakodissa (S Karjalainen, V 

Harvala, Olli). Klo 13.30 Nivalan 

ry:n Kotikeskusvierailu (R Lu-

miaho).  Klo 18 Herättäjäyhdis-

tyksen Nivalan paikallisosaston 

vuosikokous ja seurat seuratu-

valla (A Marjakangas, S Jukkola). 

Klo 18.30 seurat Nivalan ry:llä (R 

Lumiaho, R Österberg).

Ma 22.1 klo  11 näkövammais-

ten  kerho seurakuntakodissa. 

Klo 18.30 ”Raamatun aarteiden 

äärellä” raamattuopetus  seura-

kuntakodissa, järj. Kansanlähetys 

(S Karjalainen, V Harvala).

Ti 23.1. klo  13 päiväveisuut 

seuratuvalla, uudet Siionin vir-

ret tutuiksi. Klo 18.30 Haikaran 

kinkerit  Aino ja Leo Saukolla,  

Välikyläntie 620 (Viljanen, Yli-

koski). Klo 18.30 gospel-kuoron 

harjoitukset seurakuntakodissa 

(Rautio).

Ke 24.1. klo 11 hopeaiän kerho 

seurakuntakodissa. Klo 11 vart-

tuneiden kerho Nivalan ry:llä (P 

Eskola). Klo  18 virsipiiri seura-

kuntakodissa (Katajala).

To 25.1. klo 18.30 Korkiakosken 

kinkerit Raija ja Eero Isoniemellä, 

Pirkonpalontie 4 (Junttila, Kataja-

la). Klo 18.30 Nivalan ry:n ompe-

luseurat ompeluseurapiireissä.

Pe 26.1 klo 18.30 Padingin kin-

kerit Kerttu ja Martti Järvelällä, 

Karikoskentie  23 (Junttila, Ka-

tajala). Klo 18.30 Ojalan kinkerit 

Hanna ja Teemu Liikasella, Ke-

siöntie  110 (Olli, Ylikoski).

Klo 18.30 raamattuluokka Niva-

lan ry:llä.

La 27.1. klo 9-15 diakoniatoimi-

kuntien koulutuspäivä Vinnur-

van leirikeskuksessa. Ilmoittau-

tumiset kirkkoherranvirastoon 

19.1.2007 mennessä puh. (08) 

440 025. Klo 11 Madekosken ry:

n myyjäiset Nivalan ry:llä. Klo 

18.30 seurat ja iltakylä Nivalan 

ry:llä, Madekosken puhuja.

Su 28.1.4. sunn. loppiaisesta klo 

10 sanajumalanpalvelus kirkos-

sa, rippikoululaisten pyhä, saar-

na ja lit. Jukkola, Katajala, P Aho, 

laulu. Klo 12.30 Ruuskankylän 

kinkerit Arja ja Juha Mäkisellä, 

Leppistentie 63 (Junttila, Rautio). 

Klo 13 seurat Nivalan ry:llä (T 

Koivukangas). Klo 18.30 seurat 

Nivalan ry:llä (T Koivukangas, 

P Eskola).

Lapsityö

Päiväkerhot alkavat viikolla 3 ja 

perhekerhot viikolla 4. Luettelot  

pyhäkoululaisista ja   päiväkerho-

tilastot pyydetään toimittamaan 

lapsityöntoimistoon 19.1 men-

nessä. 

Su 21.1 klo 12 Vilkunan pyhä-

koulu Marja Alatalolla

Varhaisnuorisotyö

To 18.1. klo 17 Kokkikerho yli 10 

vuotiaat seurakuntakoti nuorten 

tilat, klo 18 Varhaisnuorten ker-

ho 1 – 4 luokkalaisille Järvikylän 

koululla.

Pe 19.1. klo 15.30 Sählykerho 

Tuiskulassa. Oma maila ja suo-

javarusteet mukaan sekä sisäpe-

likengät. Klo 17 Puuhakerho seu-

rakuntakodilla nuorten tilat

Ma 22.1. klo 17 Kokkikerho 1 – 4 

luokkalaisille seurakuntakodin 

nuorten tilat, klo 16.40 

Tyttökerho Erkkilän koululla, klo 

17 Varhaisnuorten kerho Malilan 

kululla.

Rippikoulutyö

Su 28.1.2007 talvi- ja II-ripari-

ryhmän kirkkopyhä.

Nuorisotyö

Ti 23.1. klo 18-19 raamis, klo 19-

20.30 teemailta.

Pe 26.1. klo 19-22 avoimet ovet 

seurakuntakodissa.

Tulossa

Pe 9.2.2006 klo 19 Kynttiläillalli-

nen kahdelle seurakuntakodissa. 

Ilta sisältää illallisen (20 €/paris-

kunta), musiikkia ja  iltamessun. 

Ilmoittautumiset kirkkoherran-

virastoon 31.1.2007 mennessä 

p. (08) 440 025. 

Suviseurat Kouvolassa 29.6-

1.7.2007. Heikkilän Liikenne 

järjestää linja-autokuljetuksen 

seuroihin, majoituksen varmis-

tamiseksi ennakkoilmoittautu-

minen on tärkeä jo nyt. Hinta 

220 €, sis. majoitus 1-4 hengen 

huoneissa hotelli Turistihovissa, 

aamupala, iltasauna, kuljetukset 

seurapaikalle aamuisin ja takai-

sin, auto lepopaikkana päivän 

ajan.  Autossa on vielä vapaita 

paikkoja! Kyydin hinta ilman 

majoitusta 50 €/sivu. Tieduste-

lut  Heikkilän Liikenne puh. 0400 

468 529.

Kanttori päivystää keskiviikkoi-

sin klo 12-13.30 kännykkänume-

rossa:  p. 044 344 2174/Katajala, 

vapaapäivät ma ja ti tai p. 040 

532 9051/Rautio, vapaapäivät to 

ja pe. 

Radio Pookin Etappi-ohjel-

massa (100,5 mHz)  maanantai-

sin klo 17.05 käsitellään erilaisia 

teemoja henkilökuvien kautta ja 

pohditaan ajankohtaisia asioita 

ja arvoja.

Lähetyksen kirpputori Kantto-

rilassa, Kalliontie 5, avoinna ke 

ja la 9-13. 

Perheasiainneuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pihan 

puolelta) 84100 Ylivieska. 

Kirkolliset on luettavissa myös 

Nivalan seurakunnan kotisivuil-

ta, www.nivalansrk.fi /kirkolliset 

ilmoitukset.

Seurakunnan kotisivujen osoite: 

www.nivalansrk.fi 

Sähköpostiosoite: nivalan.seura-

kunta@evl.fi   

Kastettu: Sara Kukka-Maaria 

Ollikainen, Sara Linnea Eskola, 

Katriina Marjut Charlotta Oja, 

Samuli Topias Pääkkö.

Kuollut: Jalo Kivirinta 84 v., Eino 

Yrjö Ahistus 80 v., Martti Johan-

nes Kukkola 76 v., Hannu Harti-

kainen  66.

Kir jastovirkai l ija-kuljetta-

ja, perhepäivähoitajia, kone-

puuseppiä. huoltomies/myyjä, 

projektimyyjiä, kokki, varas-

totyöntekijöitä, karjanhoitaja, 

puualalle tuotantotyöntekijöitä 

/ pakkaajia, tuotantoinsinööri, 

maksatusvalmistelija.

Työvoimakoulutus

Yrittäjän ammattitutkinto, hit-

saajan pätevöitymiskoulutus, ko-

ne- ja metallialan perustutkinto, 

koneistus, kone- ja metallialan 

perustutkinto, levyseppä-hitsaa-

ja, levytekniikan ammattitutkin-

to, hitsaajan ammattitutkinto.

puualan perustutkinto, puuse-

pänalan ammattitutkinto / puu-

tuotteiden valmistus, teollisen 

pintakäsittelijän ammattitut-

kinto / puutuotteiden pintakä-

sittely, metallialan valmentava 

jakso - metallin perustiedot ja 

taidot, metalli- ja rakennusalan 

ammattitaitokartoitus, työ-

turvallisuuskorttikoulutus, 

tulityökorttikoulutus.

Lähetä kannanottosi, mielipiteesi 

ja havaintosi kätevästi tekstivies-

tillä. Numero toimii vain teksta-

reille, muut yhteystiedot löytyvät 

toisaalta tästä lehdestä.

Puhelinnumero on

044-9181363
Alkaa pikkuhiljaa jurppia kau-

pungilla sijaisena olo. Monta 

vuotta sijaisuuksia ja iso pino 

määräaikaisia sopimuksia. Ei 

lomia eikä muitakaan etuja. Mi-

nään ei pidetä ja aina pitää (jopa 

vapaa päivänä) olla 24 h käytettä-

vissä. Kaikki juhlapyhät ja lomat 

aina töissä. Sijaisillahan ei voi 

olla työn ulkopuolista elämää. 

Ja jos niitä lomapäiviä satutaan 

keräämään niitä ei koskaan voi 

eikä saa pitää kesällä tai muina 

loma-aikoina, kun vakituisten pi-

tää saada olla lomalla! Voi tulla 

kokeileen miltä tuntuu tehä ras-

kasta työtä monta vuotta ilman 

lomia ja hyppyytetään paikasta 

toiseen. Vaikka työnteko onkin 

mieluisaa, rajansa kaikella. Sitä 

paitsi lain mukaan ei määräai-

kaisia sopimuksia saa olla kovin 

montaa. Alkakaahan tehä herrat 

sitä oikeutta kaikille kaupungin 

sijaisille tai teillä ei kohta ole ai-

nuttakaan sijaista. 

Pyöräilijä ja jalankulkija, autoi-

lijan ei tarvitse eikä SAA vaihtaa 

lyhyitä valoja ohittaessaan teitä. 

Pysähtykää vaikka hetkeksi jos 

pelottaa, autoilija suuremmas-

sa vaarassa, jos vaihtaisi lyhyet 

valot!

Kyllä oli nivalalaisille iso menetys 

kunRosennan kukkakauppa lo-

petti, siellä osattiin tehdä todella 

kauniit kimput, monet perhejuh-

lat on kruunattu niillä. Kiitos!

Ei ole mukava kun soitellaan yk-

sin asuvan ovikelloa ja karataan! 

Tapahtui Haapaperällä.

Ihminen joka inhoaa kissoja 

on ollut entisessä elämässään 

HIIRI.

Ei kuulu liikennesääntöihin vaih-

taa valoja lyhyeksi kohdattaessa 

pyöräilijää tai jalankulkijaa... Hy-

vä tapa se on.

Kiitos Nivalan Mieslaulajille lah-

joituksesta. Toivoo onnellinen.

Voisiko kaupunki hommata Hel-

lalan kaikille koululaisille turva-

liivit? Saa pelätä milloin jää joku 

pimeä kulkija auton alle. Valis-

tusta vanhemmille että valistavat 

lapsiaan.

Kyllä Nivalaankin pitäs saada 

Uuden vuoden tapahtumiin jo-

kin mieliin jäävä tapahtuma. 

Yks sellainen olis vuoden vaih-

tuessa ilmoitettava henkilö, jolla 

on eniten rahaa pankissa. Pankit 

vois olla senverran yhteistyössä 

että ilmoittavat toisilleen. Taka-

aikoinakin oli semmoinen Jussi 

jolla oli miljoona markkaa pan-

kissa, hänen nimensä on vielä-

kin ihmisten mielessä, eikä un-

hoitu heti niinkun nämä nykyset 

nimitykset.

Jos kissat valjaissa, hiiret lisään-

tyisivät. Voisiko koirien omis-

tajat huolehtiajätöksistä teiden 

varsilla, jopa postilaatikkojen 

ympärys on kusetettu että in-

hottaa käydä!

Vestialle kiitos hyvästä, tietoa 

täynnä olevasta kalenterista. Ki-

va yllätys.

Turhat pokkaamiset rasittavat 

kassoja, ei ole Suomen tapa. Pok-

kailkoon jota huvittaa.

Traktoreita pyydettiin ajamaan 

lentokentän reunassa. On kyl-

lä yritetty. Onkohan tuo laillis-

takaan... Reuna on kuitenkin 

niin epätasainen että siellä ei voi 

ajaa.

Nyt kaikki tekemään arvokasta 

seura- ja vapaaehtoistyötä, ho-

pihopi, mielenvirkeyttä ja autta-

mishalua tylsyyden vastapainoksi 

ja joutavaan joutilaisuuteen.

Aittoperällä aitoa positiivista 

energiaa. Maisema kaunista ja 

vaihtelevaa, ihmiset ystävällisiä 

ja aitoja, että kyllä vaan ihmisen 

olla kelpaa!

Pitäkää ne kissanne Niittytiellä 

kiinni! Mulla on itellä 2 kissaa, 

jotka pääsevät pihalle vain val-

jaissa. Toisten kissat ovat sotke-

neet ja merkanneet terassin ja 

aidat takapihalta.

Kyllä minulle opetettiin autokou-

lussa että jalankulkijalle ei tarvit-

se vaihtaa lyhyitä, että on jarru-

tusmatka vähä lyhyempi mitä 

autoilijalla! Pyöräilijälle lyhyet.

Hyvät valittajat, Kimi Räikkönen 

ei valita vaan menestyy, onnek-

si nuoret sukupolvet ovat kimin 

kaltaisia.

Jokin aika sitten joku valitti täs-

sä lehdessä että Ylivieskan liiken-

nevalot on liian kirkkaat ja liian 

kaupunkimaiset, haloo elämme 

vuotta 2006 (2007?), myös tässä 

läänissä.

Aittoperällä liikkuu susi! Me-

lekeen pihassa kävi… keskellä 

kirkasta päivää!! Koirat ja muut-

ki visusti turvaan!! Kyseessä oli 

todellakin susi, eikä koira!

Tekstarit 

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 

piirin syyskokouksessa viime 

vuoden lopulla tehtiin henki-

lövalinnat ja innostettiin väkeä 

vaalityöhön. 

Kristillisdemokraattien Poh-

jois-Pohjanmaan ja Kainuun 

piiri valitsi syyskokouksessaan 

piirihallituksen puheenjohtajan 

ja jäsenet vuodeksi 2007. 

Piirihallituksen puheenjohta-

jana jatkaa Aimo Koponen Raa-

hesta. Piirihallituksen jäseninä 

jatkavat Pirkko Kamula, Mar-

ja-Leena Kemppainen ja Marja-

Leena Oikarinen Oulusta, Pentti 

Salonsaari Raahesta, Matti Kor-

honen Sotkamosta, Timo Leh-

tisaari Kajaanista, Riitta-Maija 

Hokkanen Haapajärveltä, Veli 

Ainali Kalajoelta, Anna-Maria 

Mattila Haapavedeltä sekä Juha 

Kaartinen Kuusamosta. 

Uusiksi piirihallituksen jäse-

niksi erovuoroisten tilalle valit-

tiin Heikki Häyrynen Nivalasta 

ja Juha Sirviö Oulusta.  

KD:n Pohjois-Pohjanmaan ja 

Kainuun piirin syyskokous on 

todennut julkilausumassaan, että 

kunta- ja palvelurakenneuudis-

tus tulee toteuttaa huomioiden 

erilaiset paikalliset olosuhteet ja 

eri ikäisten tarpeet. Suunnittelus-

sa ja päätöksenteossa tulee olla 

mukana kaikkien puolueiden ja 

edustus eri järjestöistä.

Kansanterveys- ja erikois-

sairaanhoitolaki tulee yhdistää 

yhdeksi terveydenhoitolaiksi. 

Se on tehokkain ja taloudelli-

sin tapa vastata tulevaisuuden 

haasteisiin. 

Saila Salonsaari

Heikki Häyrynen KD:n piirihallitukseen Nivalasta
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Refl eksologia tarkoittaa suomek-

si koko kehon vyöhyketerapiaa. 

Tavallisesta vyöhyketerapiasta 

se eroaa siinä, että hoidettavia ja 

käsiteltäviä pisteitä löytyy ympäri 

kehoa eikä ainoastaan jalkapoh-

jista. Se on ikivanha hoitomuo-

to, jota on käytetty eri puolilla 

maapalloa jo tuhansia vuosia. 

Sen avulla voidaan tehdä ter-

veydentilasta analyysi sekä en-

naltaehkäistä ja hoitaa erilaisia 

häiriö- ja sairaustiloja.

Hoito elvyttää kehon omia 

parantavia voimavaroja ja ta-

sapainottaa häiriintyneitä elin-

toimintoja. Refl eksologia on 

käsin suoritettavaa hoitoa, jos-

sa sormin, vyöhykepuikoin tai 

sähköisen Bas-laitteen avulla 

stimuloidaan kehossa olevia hei-

jasteita esimerkiksi jalkateristä, 

sääristä, korvista ja käsistä. Kä-

sittely on luontaisterapeuttinen 

hoitomuoto, joka ei toistaiseksi 

kuulu koululääketieteen piiriin. 

Luontaisterapiat eivät kumoa 

koululääketiedettä tai kilpaile 

sen kanssa; ne voivat täydentää 

toisiaan. Lääkärin määräämiin 

lääkkeisiin ja muihin hoitoihin 

ei puututa.

Anu Alasaari valmistui ref-

leksologiksi viime syksynä. Hä-

nellä on vankka hoitoalan kou-

lutus ja työkokemus, sillä hän 

on valmistunut fysioterapeutiksi 

vuonna 1993 ja lymfaterapeutiksi 

1999. Yrittäjänä Anu on toimi-

nut jo kahdeksan vuotta. Hoi-

tola sijaitsee kodin yhteydessä 

Padingissa.

- Paikan suhteen ei ole mitään 

ongelmia, asiakkaat ovat löytä-

neet tänne hyvin. Minulla on nel-

jä lasta, joten työn ja kotiasioiden 

hoitaminen joustavasti lomittain 

on tällä tavalla helpompi järjes-

tää, Anu Alasaari sanoo.

Apua moniin 
vaivoihin
Vyöhyketerapiasta on löytynyt 

apua monenlaisiin vaivoihin ja 

se toimii myös oivallisena ren-

touttajana ja ennaltaehkäisevänä 

hoitona. Hoitokertojen määrä ja 

tiheys vaihtelevat, mutta jo kol-

me-neljä hoitokertaa antavat tu-

loksia ja hyvän olon. Tavallisesti 

hoitoja tehdään kerran tai pari 

viikossa ja kerralla se kestää tun-

nista puoleentoista. Hoito sopii 

kaikenikäisille. Anun hoitamista 

asiakkaista nuorin on ollut kol-

men viikon ikäinen ja vanhin 92 

vuotias. Hoitoja ei tehdä akuutti-

vaiheessa oleville syöpäpotilaille, 

eikä voimakkaita psyykenlääk-

keitä käyttäville. Muuten hoidot 

sopivat kaikille.

- Kaikkein tavallisin on tarina, 

että asiakas on kokeillut kaikkia 

mahdollisia lääkkeitä ja hoitoja 

ja hänelle on tehty kaikki mah-

dolliset tutkimukset, eikä mi-

tään selitystä löydy, mutta silti 

hän on kauhean kipeä. Taustalla 

voi olla stressi ja jännitystila, jo-

ka on sitten muuttunut fyysiseksi 

kivuksi.

- Unettomuuden, selkäkipujen 

ja koliikkivauvojen hoitaminen 

sekä stressi-, jännitys-, masen-

nus- ja paniikkireaktio-ongel-

mista kärsivien hoitaminen on 

antoisaa, kun asiakas tuntee pian 

saavansa avun, Anu sanoo.

Vauvan koliikkivaivat saat-

tavat kestää syntymästä usean 

kuukauden ikäiseksi asti. Lää-

ketieteestä tai vanhempien koti-

konsteista ei ole apua, vaan vauva 

huutaa ja valvottaa väsyksiin asti. 

Refl eksologiasta apua on löyty-

nyt, joillekin jo yhden käynti-

kerran jälkeen, mutta yleensä 

vaiva paranee 2-3 käyntikerran 

jälkeen, Anu kertoo.

Joidenkin mielestä hoito on 

kivuliasta.

- Hoidon tarkoituksena ei 

ole tuottaa kipua. Jos tulee hoi-

toon vaikkapa stressin takia, 

niin kivun tuottaminen vain li-

sää stressiä. Tosi on, että aluksi 

hoito tuntuu, mutta muutaman 

käyntikerran jälkeen kestää jo kä-

sitellä reilummin. Jos kroonisiin 

ongelmiin haetaan apua, joskus 

voi tuntua kovaakin kipua.

- Lasten ja aikuisten hoito on 

erilaista, eikä lapsille koskaan 

tuoteta kipua. Olen ollut jo niin 

pitkään hoitajana, että minulle 

tulee aistimus siitä, miten ketäkin 

pitää hoitaa. Jokaiselle on oman-

laisensa hoitosuunnitelma.

Miskan kivut 
hellittivät
Kuusivuotias Miska Holopai-

nen on käynyt Anu Alasaaren 

vastaanotolla jo neljä kertaa. 

Viidennellä kerralla hoito sujuu 

mukavasti ja keho kestää käsit-

telyä jo aiempaa enemmän. Yksi 

hoitokerta on vielä varattuna.

Miskan äiti Mirva Holopai-

nen kertoo, että hoidosta on ol-

lut suuri apu.

- Miska on kärsinyt vaikeis-

ta kasvukivuista monta vuotta. 

Hänet on tutkittu hyvin, mutta 

mitään syytä ei ole löytynyt. Las-

tenlääkäri päätteli kivut kasvuki-

vuiksi ja Miskalla on niihin nes-

temäinen tulehduskipulääkitys. 

- Tilanne oli sellainen, että 

Miska alkoi  jo illalla  valittamaan 

jalkakipuja. Hän saattoi väsyk-

sissä nukahtaa pariksi tunniksi, 

mutta sitten hän heräsi sietämät-

tömään kipuun ja huutaen ja it-

kien. Vaiva oli jatkuva ja toistui 

joka yö. Täältä saimme apua jo 

parin kerran jälkeen – oikeastaan 

jo ensimmäisen kerran jälkeen 

tilanne helpottui huomattavasti, 

Mirva kiittelee.

Refl eksologiasta apua monenlaiseen vaivaan

- Kaikkein tyypillisin vaiva hoitoon hakeutujilla on jokin 

voimakas kiputila, jolle ei ole löydetty selitystä, kertoo Anu 

Alasaari.

Miska Holopainen rentoutuu ja lueskelee kirjaa hoidon aikana. Miskan voimakkaat, kasvukivuiksi määritellyt jalkasäryt ovat 

hellittäneet.

 Kaupunki tiedottaa

NIVALAN KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS
pidetään torstaina 25.1.2007 klo 18.00 alkaen Nivalan kaupungintalol-
la (valtuustosali). Käsiteltävinä asioina ovat mm. Nivalan kaupungin-
hallituksen varsinaisten jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten 
valinta toimikaudelle 2007-2008.
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pide-
tään yleisesti nähtävänä 29.1.2007 hallintojohtajan työhuoneessa .

Nivalassa 18.1.2007
Veikko Linna

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
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Parhaat palvelut  
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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  

Kaukolämpöön liittymisen 
vuoksi, Högfors 14 maxi KES-
KUSLÄMMITYSKATTILA säh-
kövastuksilla -88 vm. Oilon 
ÖLJYPOLTIN, ollut käytössä 
noin. 6 vuotta. VUODESOH-
VA, siisti, hyväkuntoinen, 
pun. Puh. 0400 208252.

VOLVO 850 2.5-97, farmari, 
aj. 203 tkm, hyväkuntoinen 
ja siisti. Aut.ilmast. ym. Hp. 
9500 euroa. Puh. 040 700 
0287.

RUOKAPÖYTÄ 165X85 + 6 
tuolia, tummanruskea. H. 50 
euroa. LIESITUULETIN Helo-
turbo 60 cm. Hp. 40 euroa. 
Puh. 040 591 9754.

Keittiön TYÖTASO 60 cm x 
300 cm, marmorikuvioinen, 
hyväkuntoinen. Puh. 040 587 
4103.

Myydään traktorin METSÄ-
REKI hp: 250 e. KOTITARVE-
MYLLY, sähkökäyttöinen, il-
man moottoria hp: 50 e. Puh: 
050 400 7628. 

RUOKAPÖYTÄ jatkettava, 
valkoinen MÄNTYSÄNKY 
80x190 + patja, hinta 25,00 
euroa. HANURI 5-rivinen, 3-
äänik., istuinsohva 3-hengen, 
varavuode kokoontaitettava, 
pyörillä. Puh. 050 326 7352.

Halutaan vuokrata  

YKSIÖ keskustasta. Puh. 044 
543 5421.

Pieni MUMMONMÖKKI 1.3 
alk. n. 10 km keskustasta. 
Puh. 0400 941181.

Nivalaan muuttava pa-
riskunta haluaa vuokrata 
saunallisen RIVITALOKAK-
SION,-kolmion,- tai pienen 
omakotitalon keskustan lä-
heisyydestä. Ei lemmikkejä. 
044 289 4555

Halutaan vuokrata yksiö 
tai pieni kaksio rivitalosta 
puh.044-506 5069.

Henkilökohtaista  

Hei NAINEN 65-70, kirjoi-
ta miehelle tämän lehden 
konttoriin, nimimerkille Ikä-
vä yksin.

Sekalaista  

Tarvitsetko APUA AUTONOS-
TOSSA? Jos et ole asiantuntija 
tai kiinnostunut autoista, saa 
luotettavaa, rehellistä, puo-
lueetonta 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

YSIKAKS' NIVALA RY MTK 

MTK-Nivalan Vuokatin loma-

paikan tammi- ja helmikuussa 

olevista sunnuntai-torstai -hin-

noista nyt alennusta. Kysy lisää 

puh. 040-7587 123 tai katso 

mtk-nivala.fi .
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