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Oopperasta
jätettiin

tutkintapyyntö
Pula! -oopperan asioista on jä-

tetty tutkintapyyntö. Pro Ni-

vala -liikkeen nimissä jätetty 

pyyntö tuli poliisille viime kes-

kiviikkona. Seuraavaksi polii-

si tutkii, onko asiassa aihetta 

jatkotutkimuksiin.

Asia on ollut paljon esillä, 

koska se yllättäen ylitti budjetin 

reilusti. Oopperan nettokuluksi 

tuli 941 000 euroa.
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Nimipäivät  

Sunnuntai  
29.4.2007

Kalenteri

Ajassa  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Sunnuntai: Teijo

Maanantai: Mirja, Miia, Mira

Tiistai: Vappu, Valpuri

Keskiviikko: Vuokko, Viivi

Torstai: Outi

Perjantai: Roosa, Ruusu

Lauantai: Maini

1. Mikä suuri tapahtuma pi-

detään toukokuussa Hartwall 

areenalla?

2. Mitä otorinolaryngologia 

tutkii? 

3. Missä upseeri voi yletä briga-

döörin arvoon? 

4. Mistä rokokoo on saanut 

nimensä? 

5. Mikä on Euroopan suurin 

järvikala?

Vastaukset sivulla 4.

- Hetkeksi minä sinut jätin,

mutta suuressa rakkaudessani 

minä nyt haen sinut takaisin.

Vain tuokioksi, vihani 

vimmassa,

minä käänsin kasvoni sinusta 

pois,

mutta minä armahdan sinua,

minun uskollisuuteni on 

ikuinen,

sanoo Herra, sinun lunastajasi.

- Minä vannon niin kuin Noo-

an päivinä.

Silloin minä vannoin,

etteivät Nooan ajan vedet enää 

koskaan tulvisi maan yli,

ja nyt minä vannon,

etten enää sinuun vihastu enkä 

sinua soimaa.

Vaikka vuoret järkkyisivät

ja kukkulat horjuisivat,

minun rakkauteni sinuun ei 

järky

eikä minun rauhanliittoni 

horju,

sanoo Herra, sinun armahtajasi.

Jes. 54: 7-10

Ajatus  

Tiistaina 1.5.

Vappu, suomalaisen työn päivä.

Kun viimeinen eläin on tapettu, 

viimeinen järvi saastutettu ja vii-

meinen puu kaadettu. Silloin ih-

minen toteaa, ettei hän voi syödä 

rahaa.

 Intiaanien sananlasku

Lukemista

Koulu puhuttaa edelleen. Nyt on 

asialla kasvatustieteen maisteri, 

kolmekymmentä vuotta opettaja 

toiminut Eija Reinikainen. Hän 

on opettanut myös niitä kaik-

kein vaikeimpia oppilaita, joita 

on laitoskouluissa, tarkkailu- ja 

erityisluokissa. 

En voi olla vertaamatta Aino 

Kontulan kirjoittamaa Opettajan 

päiväkirjaa ja Eija Reinikaisen 

kirjaa. Kun Kontula kirjoittaa 

kyynisen humoristisesti, Rei-

nikainen kirjoittaa asiallisesti, 

huolestuneesti sydämellään. Kui-

tenkin molemmat ovat samalla 

asialla: koulutyö on saatava su-

jumaan paremmin ja lapset 

innostumaan opiskelusta 

tavalla tai toisella. Opetta-

jatkin siinä tarvitsevat tukea 

ja ohjausta. 

“Leimatut lapset” kertoo 

todenmukaisesti yksittäi-

sistä oppilaista, joiden koulun-

käynnissä on häiriöitä. Nimet on 

tietenkin muutettu. Kun lääkäri 

kertoo “tapauksista” hän ottaa 

esille vain ne tapaukset, jotka hän 

on onnistunut parantamaan. Rei-

nikainen kertoo myös niistä op-

pilaista, joiden kohtalon suuntaa 

hän ei voinut muuttaa. 

Oppilasaines on varmasti 

erilaista kuin muutama vuosi-

kymmen sitten. Ongelmien syyt 

voi jakaa kahteen pääluokkaan: 

toisilla ne aiheutuvat selvistä op-

pimishäiriöistä, kuten lukivai-

keuksista, kun ei opi ahkerasta 

yrityksestä huolimatta. Ennen 

pitkää motivaatio varmasti las-

kee. Toisilla kotiolot ovat niin 

vaikeat ja pelottavat, että keskit-

tyminen koulutyöhön on mahdo-

tonta. Ja liian pian lyödään leima: 

ei sinusta ole mihinkään. “Äiti on 

varmaan mielisairas. Se saa kau-

heita raivareita, ja se on kurista-

nut mua monta kertaa niin, että 

henki on ollut lähteä. Mut mua 

se nimittää luonnevammaiseksi. 

Isä on ollut aina töissä tai mat-

koilla jossain ulkomailla, eikä se 

ole tippaakaan välittänyt siitä, 

mitä kotona tapahtuu. Pikkusis-

kon kanssa ollaan yritetty selvitä 

hengissä.” 

Opettaja Reinikaisella on ai-

van omat menetelmänsä lasten 

kanssa. Hän pitää esimerkiksi 

“Temppis”-tunteja,  jolloin lap-

set saavat näytellä fyysisiä temp-

pujaan. Joskus hän lupaa palkin-

noksi itse seistä päällään ja tekee 

sen myös. Hän käyttää paljon 

vapaa-aikaansa yksittäisiin oppi-

laisiin. Ennen kaikkea hän pyr-

kii kaikessa tukemaan oppilaiden 

itsetuntoa. “Aarne seisoi jonossa 

taas ja kun hänen vuoronsa tuli, 

hän näytti ylpeänä vihkoaan ja 

kysyi, olinko huomannut kuinka 

valtavia kirjaimia hän oli aikai-

semmin kirjoittanut. - Katsopas 

nyt näitä. Huomasin, että kun 

kirjoitan aivan pieniä kirjaimia 

yhdelle riville, niitä mahtuu si-

vulle vaikka kuinka paljon.” Hä-

nen hämmästyksekseen rutistin 

häntä oikein kunnolla, sillä niin 

iloinen olin siitä, etten ollut puut-

tunut asiaan ja vienyt häneltä 

keksimisen suurta iloa.” 

Eräässä radiohaastattelussa 

Reinikainen sanoi, ettei hän syytä 

opettajia vaan koulua. Kirjassa on 

kuitenkin monta tapausta, jossa 

opettajan huono taitamaton käy-

tös huonontaa tilannetta. “Mua 

kiusattiin koulussa jo ekaluokal-

la. Mulla ei ollut yhtään kaveria.... 

- Entä opettaja? Eikö hän puut-

tunut mitenkään asiaan?” - Ei se 

huomannut ja seuraava opettaja 

olikin sitten täysi sadisti...se esi-

merkiksi luetteli juoksukilpai-

lun tulokset siten, että se sano 

ensin kolme parasta ja sitten et-

tä ‘viimeisenä oli tietenkin pik-

ku-Joel’ ja koko luokka nauroi. 

Kirjan kieli on tiivistä asiateks-

tiä. Kuitenkin kerronta on niin 

ihmisläheistä ja suoraa, että si-

tä on helppo ja “mukava” lukea. 

Opettajana Reinikainen vaikut-

taa niin ylivertaiselta ihmeiden-

tekijältä, että en ihmettele vaikka 

muut opettajat suivaantuvat. Rei-

nikaisen itsetunto on ärsyttävän 

terve. Kunpa hän olisi voinut siir-

tää sellaisen oppilailleen!   

Raija Raudaskoski

Leimattuna läpi elämän

Kymmenvuotiaat juhlinnan kohteena

Seurakunnan perinteisiä Kymppisynttäreitä vietettiin viime torstaina seurakuntakodilla. Kuluvana vuonna 10 vuotta täyttäviä on Nivalassa 465, joista paikalle 

saapuivat lähes kaikki eli 440. Synttäriohjelma alkoi kynttilän sytytyksellä ja hartaushetkellä. Tilaisuudessa esiintyi Pressan Katit Miska ja Rontti ja tarjolla oli muutakin 

syntymäpäiviin kuuluvaa ohjelmaa.

Nivalan seurakunnan Kymppisynttäreillä on jo pitkä perinne, sillä niiden viettäminen on aloitettu vuonna 1989.

Leimatut lapset
Eija Reinikainen
Otava 2007, 251 s.
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Nivalan kaupunki järjesti avoi-

mien ovien päivän viime viikon 

tiistaina. Kello 12-15 välisenä 

aikana kaikilla halukkailla oli 

mahdollisuus vierailla useassa 

kaupungin toimipisteissä, kuten 

ala-asteet, Kaupungintalo, Kiin-

teistö Oy Nivalan vuokrakodit, 

kirjasto, Käsi-ja taidetyöpaja 

Kädenjälki, Lukio, Niva-Kaija 

koulu, Nivalan Kaukolämpö OY, 

Nivalan liikuntakeskus Oy, Niva-

lan Teollisuuskylä OY, Nivalan 

Vesihuolto OY, Nuorten työpaja 

ja päiväkodit olivat mukana. Toi-

mipisteissä vierailijoille esiteltiin 

toimintaa ja annettiin vastauksia 

kysymyksiin. Mukava jutustelu 

ja tutustuminen kuului tietysti 

asiaan ja kaikille vierailijoille oli 

järjestetty kahvitarjoilu.

Välikylän koululla ja 
Kaukolämmöllä
Välikylän koululla odotettiin in-

nokkasti vieraita kahvitarjoilun 

kera. Koululla on 33 oppilasta ja 

se on Nivalan ainut kaksiopetta-

jainen koulu. 

Asko Ypyä on ollut 28 vuotta 

rehtorina Välikylän koululla ja 

opettaa 3-6 luokkalaisia. Asko on 

itse aikoinaan myös käynyt samaa 

koulua neljä vuotta, joten paikka 

on tuttu hänelle entuudestaan. 

Koulun nimi on vaihtunut 

Ypyän koulusta Välikylän kou-

luksi vuonna 2001. Koulun op-

pilasmäärä kasvaa ensi syksynä 

37 oppilaaseen ja viiden vuoden 

sisällä oppilaita on jo 50. 

Kyläläiset ovat olleet myös 

erittäin innokkaina mukana 

huolehtimassa koulun  liikunta-

mahdollisuuksista, sillä he ovat 

talkoovoimin rakentaneet vuon-

na 1992 upean 220 m2 liikunta-

salin oppilaiden käyttöön. Myös 

jääkiekkokaukalo on talkoilla 

rakennettu. Välikylän koulun 

oppilaat ovatkin erittäin liikku-

vaisia lapsia. 

Nivalan Kaukolämpö Oy, jon-

ka liikenimi on vastikään muu-

tettu nimeksi Kauko, on toimi-

nut jo 26 vuotta. Kaukolämpö 

veti avointen ovien päivänä mu-

kavasti katselijoita ja kyselijöitä. 

Nivalan kaupungin alueella on 

kaukolämpöön liitetty noin 300 

kohteeseen, muun muassa kou-

lut, omakotitaloja, teollisuushal-

lit ja sairaala. Maan alla putkea on 

tällä hetkellä noin 40 kilometriä. 

Kaukolämpöön liitetyt kohteet 

on noin puolet halvempaa läm-

mittää kuin esimerkiski sähköl-

lä lämpiävät kohteet. Putkea on 

mahdollisuus vetää liittymästä 

noin 40 metriä  kohteeseen. Kau-

kolämmöllä lämmittäminen on 

varmatoimista ja helppoa. 

Kaukolämmön johtajana on 

toiminut kolme vuotta Martti 

Poikkimäki. Yhteensä Kaukoläm-

pö työllistää  viisi työntekijää.

Katja Kokkoniemi

Kaupungin kohteissa avoimien ovien päivä

(Yllä) Neljännen 

luokan oppilaat tekivät 

kuvaamataidon tunnilla 

näyttävät vappunaamarit 

ekovillasta.

Martti Poikkimäki on ollut kolmatta vuotta Kaukolämmön 

johtajana.

Inkeri ja Seppo Rajamäen vuonna-84 valmistuneessa omakotitalossa on ollut kaukolämpö alusta 

asti.- Tyytyväisiä olemme olleet, he sanovat.

 Lämpölaitoksen hoitaja 

Tuomo Vähäsöyrinki esitteli 

Kaukolämmön toimintaa 

kiinostuneille.

(Oik.) Kuvassa opettaja Satu 

Jokisuo-Ryyti, kouluavustaja 

Liina Erkkilä, keittiöpäällikkö 

Lea Kukkola, opettaja Lotta 

Murtonen ja rehtori Asko 

Ypyä.

Koulun liikuntasali on tehty 

talkootyönä.

Entinen Ypyän koulu on 

nykyään Välikylän koulu.
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Kirkolliset tapahtumat

Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

MAANANTAI: Lomapäivä.

TIISTAI: Vappu.

KESKIVIIKKO: Sitruunanma-

kuinen turskanleike/ Haus-

kat kalapihvit, perunamuusi, 

punajuuri-omenasalaatti

TORSTAI: Italianpata, 

kiinankaali-persikkasalaatti

PERJANTAI: Keltainen broile-

rikeitto, hiivaleipä

Su 29.4. 3. sunn. pääsiäisestä klo 

10 messu kirkossa, saarna ja lit. 

Jukkola, kanttori Rautio, avustaa 

P Aho, laulu, M Ylen-Julin. Ko-

lehti: Sotaveteraanien keskuudes-

sa tehtävään hengelliseen työhön, 

Kirkkohallitus. Jumalanpalveluk-

sen jälkeen 70 vuotta täyttäville 

juhla seurakuntakodissa.  Klo 13 

vauvakirkko kirkossa, Junttila, 

Katajala, E Närhi, huilu. Klo 13 

seurat Nivalan ry:llä (M Hallikai-

nen). Klo 14 seurat Korpirannan 

ry:llä (E Saukko). Klo 18.30 seu-

rat ja lauluilta Nivalan  ry:llä (M 

Hallikainen). Klo 19 toivotut vir-

ret ja  Herättäjän seurat seuratu-

valla. Klo 19 seurat Riitta ja Ilpo 

Vähäsöyringillä.

Ma 30.4. klo  11 näkövammais-

ten kerho seurakuntakodissa. 

Ti 1.5.  klo 11 Vapunpäivän sää-

veikkauksen tulosten julistami-

nen seurakuntakodissa (Olli).

Ke 2.5. klo 11 hopeaiän ker-

hon kevätkirkko (Jukko-

la, Katajala), kirkkokahvit  

seurakuntakodissa.

To 3.5. (Huom! Päivä!) klo 18 

raamattupiiri seurakuntako-

dissa (Olli). Klo17 lapsikuoron 

harjoitukset seurakuntakodissa 

(Katajala). Klo 19 kevätmyyjäi-

set Korpirannan ry:llä.

Pe 4.5. klo 18.30 raamattuluokan 

kevätretki.

La 5.5. klo 15  käsikellokuoro 

Dolcen konsertti kirkossa, joht. 

S  Kirkinen. Klo  19.30 seurat 

Nivalan ry:llä (P Eskola), järj. 

Ypyän ry.

Su 6.5. 4. sunn. pääsiäisestä, 2 

rukouspäivä klo 10 messu kir-

kossa, saarna M Asikainen,  lit. 

Viljanen, kanttori A Ylikoski. 

Kirkkokahvit seurakuntakodis-

sa. Klo 13.30 Ypyän ry:n Koti-

keskusvierailu (O Hosionaho). 

Klo 17 seurat Nivalan ry:llä ( E 

Sääskilahti, E Hosionaho). Radi-

ointi Pookissa. Klo 18.30 seurat 

Ypyän ry:llä (J Tölli).

Diakoniatyö

Rovastikunnallisia leirejä

Yksinhuoltajaperheiden  retki-

päivä Vinnurvan leirikeskukses-

sa la 19.5.2007  klo 10.30-15.30. 

Ilmoittautuminen  to 10.5 men-

nessä diakoniatyöntekijöille, 

Eeva Huitula p. 442 063 tai Seija 

Takalo p. 442 144, vastaanottoai-

koina ma,ti,to,pe 8.30-10.30

Mielenterveyskuntoutujien vir-

kistyspäivä Ylivieskassa ti 22.5 

klo 10.00- 15.15

Ilmoittautuminen to 10.5 men-

nessä Seija Takalo p.440 144 tai  

Eeva Huitula p. 442 063  vas-

taanottoaikoina ma, ti, to, pe klo 

8.30-10.30.

Päihteetön leiri  Kalajoella ti 

29.-to 31.5.2007. Ilmoittautu-

miset diakoniatyöntekijälle ti 

22.5.mennessä, Eeva Huitula p. 

442 063 tai Seija Takalo p.440 144 

vastaanottoaikoina ma, ti, to, pe 

klo 8.30-10.30.

Omaishoitajien virkistyspäivä 

Kalajoella ke 13.6 tai ke 12.9 klo 

9.00- 15.00 Ilmoittautuminen 

pe 25.5 mennessä: Seija Takalo 

p.440 144 tai  Eeva Huitula p. 442 

063 vastaanottoaikoina ma, ti, to, 

pe klo 8.30-10.30.

Lapsityö

22-29.4 perhetyön viikko "Per-

heessä on iloa!" 

Ke 25.4 klo 18.30 Perheiden mu-

siikki-ilta lapsikuoron johdolla 

seurakuntasalissa

To 26.4 klo 12 Pressan kattien-

konsertti seurakuntakodilla

Su 29.4 klo 13 Vauvakirkko 

kirkossa 

Päiväkerhotyö Ma 30.4 ei ole 

päiväkerhoja!

Pyhäkoulutyö Su 29.4  klo 13 

vanhusten ja lasten yhteinen py-

häkoulu Mattilan palvelukodis-

sa. Vilkunan pyhäkoulua ei ole 

29.4. Seuraavan kerran 6.5. Inkeri 

Stenrothilla.

Perhekerhot To 3.5 klo 10 Per-

hekerhojen kevään päätöshetki 

seurakuntakodilla. Mikäli et ole 

ilmoittautunut, soita lapsityön 

toimistoon p. 440328 tarjoilun 

vuoksi.

Ti 29.5 Perhekerholaisten ret-

ki Kälviän eläinpuistoon. Lähtö 

seurakuntakodilta klo 10, paluu 

n. klo 14. Ilmoittautumiset lapsi-

työntoimistoon p. 440328.   

Lasten leirit kesällä 2007 Vin-

nurvan leirikeskuksessa:

20-21.6 lasten leiri 5-6-vuotiaille. 

Leirimaksu 6€, mahtuu muuta-

ma vielä!

4-6.7 lasten leiri  I  7-10-vuoti-

aille. Leirimaksu 12 €, mahtuu 

muutama vielä!

9-11.7 lasten leiri II  7-10-vuo-

tiaille. Leirimaksu 12 €, leiri on 

täysi!

11-13.7  leiri 11-13-vuotiaille. 

Leirimaksu 12 €, leiri on täysi!

Ilmoittautuminen leireille kirk-

koherranvirastoon p. 440 025.

Rippikoulutyö Su. 29.4 kirkos-

sa kolehdin kantavat Emilia Nie-

mi-Korpi, Jenna Niemi-Korpi, 

Markku Tölli, Matias Palola. Ol-

kaa paikalla viim. 15 min. ennen 

tilaisuuden alkua!

Ehjä lapsen mieli-Yhteisvastuu-

keräys jatkuu huhtikuun loppuun 

asti, voit tukea keräystä lahjoitta-

malla summan pankkitilille Nor-

dea  122 530-610 0615 tai Nivalan 

Op 529108-1254.

Tulossa:

Ruskaretki Lappiin 11. - 15.9. 

2007. Hinta 375 euroa/henkilö, 

hintaan kuuluu matkat, majoit-

tuminen Saariselällä Kiilopään 

retkeilykeskuksessa 2-hengen 

huoneissa, aamupalat, retkie-

väät, päivällisen, iltasaunan, lii-

navaatteet ja pyyhkeet, lisäksi 

mahdollisuus osallistua opastet-

tuihin päiväretkiin ja vierailuun 

tunturikappelissa.

Matkalle sopii 40 henkilöä, tie-

dustelut ja ilmoittautumiset 

16.5.2007 mennessä matkanjoh-

taja Jouni Riipiselle p. 0400 893 

382 tai jouni.riipinen@h-y.fi .

La 19.5 Herättäjäyhdistyksen 

Nivalan paikallisosasto järjestää 

kevätretken Lapinlahdelle Por-

taanpään opistolle. Lähtö klo 8.30 

matkahuollosta ja paluu n. klo 

17. Matkan hinta 25-30€, riippu-

en lähtijöiden määrästä. Opiston 

lisäksi vierailemme myös muissa 

kohteissa. Ilmoittautumiset Riitta 

Muilulle p. 445 457 (miel. iltaisin) 

4.5. mennessä.

Kaatuneiden omaisten kesäpäi-

vä Kalajoella to 7.6.2007.

Kokoonnutaan Kalajoen kirk-

koon klo 11, ilm. kirkkoherran-

virastoon p. (08) 440 025.

Kalajoen rovastikunnan matka 

Petroskoihin 11-14.5.2007. 

Matkan hinta n. 260 €. Tiedus-

telut ja ilmoittautumiset:  Kala-

joen seurakunta/ Siipo puh: 464 

005 60 tai Ylivieskan seurakunta/ 

Lehto puh: 044 711 8626. 

Herättäjäjuhlat 6.-8.7.2007 

Lahdessa Lähtö Ylivieskan 

matkahuollosta  6.7.2007 klo  

10, Nivalan mh. klo 10.30, aje-

taan  Haapajärven ja Reisjär-

ven kautta. Matkan  hinta 130 

€, sis. matkat, majoittumisen ja 

kuljetuksen seurapaikan välillä,  

mukaan omat pyyhkeet ja liina-

vaatteet. Tiedustelut ja varaukset 

24.5.2007 mennessä J Muhonen 

p. 0400-187 962 tai  A Yliniemi  

p. 040 823 2568.

Missä nuoriso menee? Mitä on 

tämän päivän nuorisokulttuuri? 

Onko herännäisyydellä mitään 

vastauksia? Teemailta pe 4.5.2007 

klo 17 Pattijoen  seurakuntatalos-

sa, paneelikeskustelussa mukana 

nuoria, Herättäjäyhdistyksestä 

Jaakko Linko ja Mika Nuorva, 

alustuspuheenvuoro

Raahen A-klinikan  johtaja Eero 

Kanamäki. Ennakkoilmoittautu-

miset ruokailun vuoksi Pattijoen 

kirkkoherranvirastoon 30.4.2007 

mennessä. p. (08) 264 113.

Oulun hiippakunnan lähetys-

juhlat Nivalassa 24-26.8.2007

Haluatko ottaa lähetysjuhlavie-

raita perhemajoitukseen, ilmoit-

taudu kirkkoherranvirastoon 

huhtikuun loppuun mennessä 

puh. (08) 440 025. Lisätietoja juh-

lista ja juhlaohjelman saat kirk-

koherranvirastosta p. (08) 440 

025 ja seurakunnan kotisivuilta 

www.nivalansrk.fi /lahetysjuhlat

Kanttori päivystää keskiviikkoi-

sin klo 12-13.30 kännykkänume-

rossa:  044-344 2174 Liisa Kataja-

la, vapaapäivät ma ja ti,  040 532 

9051/Anu 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. 

Perheasiain neuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pihan 

puolelta) 84100 Ylivieska. 

Kastettu: 

Jesse Viljami Peräsarka

Kuollut: 

Saimi Elina Palola s   Heiska 

89 v.

Kerttu Katariina  Vähäsöyrinki 

84 v.

Aarne Pylkkö 75 v.

Eero Kalevi Vinnurva 56 v.

Lähetä kannanottosi, mielipiteesi 

ja havaintosi kätevästi tekstivies-

tillä. Numero toimii vain teksta-

reille, muut yhteystiedot löytyvät 

toisaalta tästä lehdestä.

Puhelinnumero on

044-9181363
Lapsesi eivät ole sinun lapsiasi. 

He tulevat sinun kauttasi mutta 

eivät sinusta ja vaikka he ovat si-

nun hoivassasi he eivät kuulu si-

nulle. Voit antaa heille rakkautesi 

mutta et ajatuksiasi, sillä heillä on 

omat ajatuksensa. Voit antaa ko-

din heidän ruumiilleen mutta et 

heidän sielulleen sillä heidän sie-

lunsa koti on huomispäivä johon 

sinä itse et voi astua. Voit yrittää 

olla heidän kaltaisensa, mutta älä 

yritä tehdä heistä kaltaisiasi. Sil-

lä elämä ei liiku taaksepäin eikä 

seisahda eiliseen. Sinä olet kaari 

jolta lapsesi lähtevät elävinä nuo-

lina lentoon. Anna kaaren kädes-

säsi merkitä iloa. P.S. Tämä on 

lainattua.

Kenen kesy harmaavalkea kis-

sa harhailee Halpa-Hallin ja K-

kaupan nurkilla, hoitoa ja ruokaa 

etsien?

Te pojat, jotka asutte Säikkätiellä, 

antakaa kissojen olla rauhassa, ei 

ne ole mitään palloja että niitä 

mailoilla lyödään. Poliisille tai 

eläinsuojeluun pitäisi tehdä teistä 

ilmoitus. T. Kissojen omistajat.

Kuka pitää Järvikylän alkupäässä 

irrallaan mustaa koiraa, joka hä-

tyyttää ulkoilutettavia koiria!

Jos et halua isoja etkä ehkä pie-

niäkään mainoksia kotiisi niin 

laita ”ei mainoksia” oveesi tai 

postilaatikkoosi! 

Suomen maatalous on mennyt 

huonompaan suuntaan kun iso-

ja tiloja vaan suositaan ja kaikki 

pienet tilat jyrätään. Pitääkö ih-

misen tappaa itsensä työllä että 

saa ruokansa itselleen eteen ja 

velkaa nostaa että saa hommat-

tua palkallisen rengin?

Osaa ne äijätki juoruta jos sattuu 

vaikka samaan baariin nii peräs-

tä kuuluu hame pitää sellaiselle 

hommata.

Viitaten nivalalehden kiusattuja 

kirjoitukseen itse kaupunginjoh-

taja teki ensimmäisen tutkinta-

pyynnön vesikolmion puheen-

johtajana! Nim. Sodat ei lopu 

sotimalla.

Tarviiko joku kädentaitaja tyhjiä 

kahvipusseja, vai vienkö roskiin? 

Soita, jos tarvit 044-3690395.

Toivottavasti kummatkin ovat 

ehdokkaana! Nimim. Surkia kun 

mulla ei oo ku yks ääni.

Sikapäivät eivät ole asiakkaan 

aliarviointia! Mikä muu kauppa 

jakaa asiakkailleen ilmaista ruo-

kaa ja kahvia kokonaisen viikon 

ajan ?!?!

24 tunnin abc Nivalaan? Se 

pysäyttäs ohikulkijat yölläkin 

nivalaan.

Onko tosi se huhu, että Vilkunan 

koululle ollaankin perustamassa 

päiväkotia? Vilkunan koulupiirin 

lapset ajetaan tuonne liikenteen 

sekaan selviytymään omin avuin 

Kyösti Kalliolle ja Erkkilään? 

Haloo!

Jopas leikkas tekstareissa, ku sai-

raankuljetus ja ensihoito järjes-

tyis jokamiehen taidoilla. Taitaa 

tietonne kaivata kovasti päivittä-

mistä. Nykyinen sairaankuljetus 

eritt. pätevä ja ammattitaitoinen. 

Nyt nivala säästämään ja vain 

arkkukauppoja perustamaan ku 

jokamiehen taidoilla (velvolli-

suus) ensihoito tekstailijan mu-

kaan onnistuu.

Vastataan pois  

1. Euroviisut

2.Korva, -nenä,- ja 

kurkkutauteja

3. Pelastusarmeijassa

4. Rochaille-simpukasta

5. Monni

Liikunnan ja terveystiedon leh-

tori, liikunnan lehtori, äidin-

kielen ja kirjallisuuden lehtori, 

perhepäivähoitajia, hyvinvointi-

ohjaaja, hitsaaja, teollisuusput-

kiasentaja, kokoojia, kosmeto-

logi, psykiatrian sairaanhoitaja, 

koululaisten kesätyöpaikat, ke-

sätyöntekijä Nordic Aluminium 

Oyj, myyntineuvottelija, ajo-

neuvoyhdistelmäkuljettaja, 

ravintolatyöntekijä.

Työvoimakoulutus

Yrittäjän ammattitutkinto, hit-

saajan pätevöitymiskoulutus, ko-

ne- ja metallialan perustutkinto, 

koneistus, kone- ja metallialan 

perustutkinto, levyseppä-hitsaa-

ja, koneistajan ammattitutkinto 

- cnc-koneistus, levytekniikan 

ammattitutkinto, hitsaajan am-

mattitutkinto, hitsaajan ammatti-

tutkinto, puualan perustutkinto, 

puusepänalan ammattitutkinto / 

puutuotteiden valmistus, puuse-

pänalan ammattitutkinto CNC/

CAD/CAM, teollisen pintakäsit-

telijän ammattitutkinto / puu-

tuotteiden pintakäsittely, metalli-

alan valmentava jakso - metallin 

perustiedot ja taidot, metalli- ja 

rakennusalan ammattitaitokar-

toitus, työturvallisuuskorttikou-

lutus, tulityökorttikoulutus, ta-

loushallinnon ammattitutkinto, 

sosiaali- ja terveysalan perus-

tutkinnon osa, laitoshuoltajan 

ammattitutkinto, vapaita oppi-

laspaikkoja, talonrakennusalan 

ammattitutkinnon osa, märkä-

tilojen veden eristys.

SUNNUNTAI 29.4.: Karjalan-

paisti, perunat, porkkanat, itali-

ansalaatti, luumukiisseli.

MAANANTAI: Nakkikastike, 

perunat, kaali-ananassalaatti, 

marjakiisseli.

TIISTAI: Chigetti, peru-

nat, kastike, perunasalaatti, 

aprikoosihyytelö.

KESKIVIIKKO: Italialainen jau-

helihalaatikko, jäävuori-manda-

riinisalaatti, vadelmakiisseli.

TORSTAI: Kalakeitto, juusto, 

ruispuolukkapuuro.

PERJANTAI: Kinkkukiusa-

us, kaali-tilli-kurkkusalaatti, 

vaniljavanukas.

LAUANTAI: Lindströmin-

pihvit, perunat, kastike, kaa-

li-tomaatti-vihannesalaatti, 

porkkana-ananaskiisseli.

SUNNUNTAI: Lihahöys-

tö, perunat, perunasalaatti, 

marjavaahto.

Työvoimatoimistoissa oli maalis-

kuussa 2007 avoinna kaikkiaan 

124 000 työpaikkaa. Työvoima-

poliittisin toimin sijoitettuna oli 

5 000 henkilöä enemmän kuin 

vuosi sitten, selviää työministe-

riön viime viikolla julkaisemasta 

työllisyyskatsauksesta.

Työvoimatoimistoissa oli 

maaliskuun 2007 lopussa 221 

500 työtöntä työnhakijaa, mikä 

on 36 400 vähemmän kuin vuotta 

aikaisemmin. Helmikuuhun ver-

rattuna työttömien työnhakijoi-

den määrä laski 13 100:lla. Työt-

tömyys laski edellisestä vuodesta 

kaikkien TE-keskusten alueilla.

Työttömistä oli maaliskuussa 

lomautettuna 8 900 eli 1 600 vä-

hemmän kuin helmikuussa. Edel-

lisen vuoden maaliskuusta lo-

mautettujen määrä laski 2 700:lla.

Työhallinnon koulutus- ja tuki-

toimin sijoitettujen määrä oli 5 

100 suurempi kuin edellisen vuo-

den maaliskuussa. Työllistämis-

tukitoimenpiteillä sijoitettuna oli 

maaliskuun lopussa 39 700 hen-

kilöä, mikä on 2 600 enemmän 

kuin vuotta aikaisemmin. 

Työvoimakoulutuksessa oli 

maaliskuun lopussa 36 400 op-

pilasta, mikä on 2 700 enem-

män kuin vuotta aiemmin.

Maaliskuun lopussa työvoi-

matoimistoissa oli kaikkiaan 

456 900 työnhakijaa, mikä on 

36 700 vähemmän kuin vuotta 

aikaisemmin. 

Työnhakijoista oli työssä ole-

via 118 000, joista 72 000 oli ylei-

sillä työmarkkinoilla ja 46 000 

sijoitettuna työhallinnon tuki-

toimenpitein. Työvoimaan kuu-

lumattomia työnhakijoita oli 72 

000. Työttömyyseläkkeen saajia 

oli 44 200, mikä on 2 800 vähem-

män kuin vuosi sitten.

Työttömyys vähenee 
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Nivalan seurakunnassa on vie-

tetty Perhetyön viikkoa monen-

laisten tapahtumien merkeissä. 

Teemaviikko päättyy tänä sun-

nuntaina kello 13.00 pidettävään 

vauvakirkkoon.

Viikon jokaiselle päivälle oli 

järjestetty joku aiheeseen liittyvä 

Perhetyön viikon tapahtumissa
runsas osanotto

Miska ja Rontti ovat Pressan Katteja. He esiintyivät torstaina 

Nivalan seurakunnan Perhetyön viikon tilaisuuksissa.

Salin täysi yleisö innostui kattien kanssa leikkimään ja laulamaan.

tilaisuus ja ne keräsivät runsaasti 

osanottajia. 

Tapahtumiin liittyi paljon mu-

siikkia; keskiviikkoillan perhei-

den musiikki-iltaa saapui viet-

tämään ja lapsikuoron esityksiä 

kuuntelemaan täysi salillinen. 

Ääriään myöten täynnä seura-

kuntatalon juhlasali oli myös 

torstaisessa Pressan Kattien kon-

sertissa. Osanottajissa oli paljon 

muun muassa päivähoidossa ole-

via lapsia hoitajineen. Hauska ja 

mukaansatempaava ohjelma sai 

niin pienet kuin isommatkin 

innostumaan leikkimään ja lau-

lamaan kattien kanssa. Kissojen 

asut, hienot lavasteet, valot ja ää-

nitehosteet toivat oman jännittä-

vyytensä esitykseen.

Pressan Katit esiintyivät päi-

vällä kaksi kertaa ja vielä ker-

ran illalla Kymppisynttäreiden 

osanottajille.

Pressan Kattien nimet ovat 

tietysti Miska ja Rontti. Pari on 

esiintynyt vuodesta 2000 alkaen 

ja keikkoja on yhteensä jo yli 700. 

Ohjelmisto on omaa tuotantoa: 

sävellykset, sanoitukset ja sovi-

tukset ovat kissa Miskan käsialaa. 

Siviilissä karvojen alta löytyy 

muusikko Valto Savolainen.

Kuvat: Katja Kokkoniemi
Teksti: Maritta Raudaskoski

Perheiden musiikki-iltaa vietettiin seurakunnan lapsikuoron johdolla.
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Uimahallissa kävi vuoden 2006 

aikana 67 858 asiakasta ja jää-

hallilla tilastoituja jäällä käynti-

kertoja on ollut keskimäärin 35 

600 kpl. Jäähallilla on käynyt ti-

lastoitujen kävijämäärien lisäksi 

tilastoimattomat yleisöluistelu-

vuorolaiset sekä otteluissa ja eri 

tapahtumissa käyneet katsojat.

Uikko

Ensimmäinen toimintavuosi toi 

Nivalan uudelle uimahallille yli 

67 800 asiakaskäyntiä, vaikkakin 

toimintakausi oli ainoastaan 10 

kuukauden mittainen. Asiakkai-

ta oli Uikon teeman mukaisesti 

vauvauimareista aina ikääntyvi-

en vesijumppiin kuin kuntoui-

mareista vesijuoksijoihin. 

Uuden uimaseura Nivalan 

Saukkojen ja naapuri uimaseu-

ran Vieskan uimareiden toiminta 

toi heti alkuun haasteita seuratoi-

minnan ja kilpaharjoittelun osal-

ta. Seuratoiminnan vauhdikkaas-

ta käyntiinlähdöstä kertoo Uikon 

uimaratavaraukset kuten myös 

ensimmäiset Uikko-  ja Hippo- 

uinnit sekä mm. valtakunnalli-

nen SM-uppopallo -turnaus hel-

mikuussa 2006. 

Seuratoiminnassa muita ak-

tiiveja ovat olleet Sukellusseura 

Ahti kuin myös Ylivieskan Ur-

heilusukeltajat. Jokilatvan opis-

ton kanssa on mm. yhteisen 

jumpparin kanssa tuotettu vesi-

liikuntapalveluja niin kevät- kuin 

syyskaudella.

Muita merkittäviä käyttäjä-

ryhminä ovat Nivalan ja Sievin 

eläkeläiset sekä sydän-, diabe-

tes- ja reumayhdistykset, Niva-

lan seudun Invalidit ja veteraanit. 

Uikon yritysasiakkaat, joita on jo 

yli 100, ovat löytäneet liikunnan 

ja hyvinvoinnin merkityksen 

työyhteisössä ja palkitsevat työn-

tekijöitään Uikon palveluilla.

Suosittu Uikko -päivä on mie-

lenkiintoisen ohjelman ja lois-

tavien tarjousten myötä ollut 

suosittu koko perheen tapahtu-

ma, joka on vetänyt väkeä myös 

naapurikunnista. Uikossa on hy-

vä järjestää koulutus- kokous tai 

muita tapahtumia maukkaiden 

tarjoilujen kera.

”Liikuntakeskus kehittää 

palvelujaan ja valikoimaansa lii-

kunnalliseen hyvinvointiin yh-

teistyössä alan osaajien kanssa. 

Yhteistyö yritysten, kaupungin 

liikuntapalvelujen ja alan toimi-

joiden sekä asiakkaiden kanssa, 

määrittelee paikkakunnan tar-

peet johon pyrimme vastaamal-

la ammattitaitoisella tarjonnalla. 

Voidaan siis sanoa että Uikko on 

yhä enemmän.” 

Jäähalli 

Jäähallin 11 toimintavuosi oli ti-

lastoitujen jäällä käyntikertojen 

osalta jälleen erinomainen. Jäällä 

käyntikertoja oli lähes 36 000 kpl. 

Tilastoiduissa kävijämäärissä on 

mukana myös koulujen ja päivä-

kotien vuorot.

Jäävuorovarauksista suuri osa 

varataan Nivala Cowboys´n ju-

nioritoimintaan. Cowboys onkin 

pohjoisen alueen yksi suurimpia 

jääkiekkoseuroja lisenssöityjen 

pelaajien lukumäärän nähden. 

Muut seuravaraukset menevät 

Cowboys´n kilpatoimintaan niin 

suomisarja- kuin III-divisioona-

joukkueelle sekä junioreiden ja 

aikuisten alueen jääkiekkoliiton 

otteluihin ja turnauksiin.

Muita käyttäjäryhmiä ovat 

yritykset, työpaikka- ja harras-

telijajoukkueet. Jäähallilla jär-

jestetään otteluita, turnauksia, 

sekä erilaisia lasten tapahtumia, 

luistelu- sekä kiekkokouluja. 

Liikuntakeskus ja yhteistyö-

kumppanit järjestävät ilmaista-

pahtumia mm. ulkoilupäiviä ja 

luistelutapahtumia.

Käyntikerroissa ei ole tilastoi-

tu kuntalaisille ilmaisia yleisö-

luisteluvuoroja, jotka ovat mm. 

säiden takia erittäin suosittuja. 

Kävijätilastoissa ei ole myös-

kään mukana otteluissa, peleis-

sä, turnauksissa ja tapahtumissa 

käyneitä katsojia, lasten mukana 

huollosta vastaavia vanhempia 

eikä kesätapahtumissa käyneitä 

asiakkaita.

Kesällä tavataan rullakiekon 

ja tapahtumien merkeissä.

Kuntosali

Uikko haluaa palvella asiakkai-

taan heidän tarpeidensa mukaan. 

Palvelujen laajentamisen ja ky-

synnän mukaan Liikuntakeskus 

rakentaa suunnitellun mukaises-

ti Uikon kellariin monipuolisen 

kuntosalin, joka täyttää aloitte-

levan ja pitempään kuntosalilii-

kuntaa harrastaneen toiveet eri-

tyisryhmien tarpeet huomioon 

ottaen.

Kuntosalin rakennustoimen-

piteet ovat loppusuoralla. Yhtiö 

on rahoittanut hankkeen rahoi-

tuslaitokselta ottamallaan lainal-

la. Laitekannan toimittaa NWC 

Oy ja laitteet ovat laadukkaasta 

Technogym –laitekannasta.

Kuntosali-, liikunta- ja hy-

vinvointipalvelujen kysyntä ja 

niiden merkitys terveyden edis-

tämiseksi tuovat yhä enemmän 

vaatimuksia palvelujen tuotta-

jille. Kuntoliikunnan merkitystä 

korostetaan yhä enemmän sai-

rauksien hoitoon mm. diabee-

tikoilla ja erilaisista tuki- ja lii-

kuntaelin sairauksista kärsiville. 

Kuntoliikunnan myötä voidaan 

ehkäistä sairauspoissaoloja ja 

tuoda hyvinvointia jokaiseen 

elämään. Yhteistyökumppanei-

den, alan osaajien ja Liikunta-

keskukselle palkattavan liikun-

nanohjaajan sekä asiakkaiden 

toiveiden mukaisesti pyrimme 

tarjoamaan asiakkaillemme mo-

nipuolisia kuntosalipalveluja. 

Kuntosaliliikunnasta ja sen 

merkityksestä terveyteen ja liik-

kumisen terveysvaikutuksista 

voit lukea mm. www.kunto.fi .

Nivalan Liikuntakeskuksella 
yli 103 000 käyntikertaa

viime vuonna

Uikon alakerran tiloihin tulee upea kuntosali. Kuntosalin rakennustoimenpiteet ovat lopuillaan ja avoimien ovien päivänä saattoi jo 

ihastella tyylikästä ympäristöä.
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Lukijan runo

Lukijan ajatuksia 

Keskustan Nivalan kunnallis-

järjestön kevätkokous 23.4.2007 

piti tärkeänä seuraavia vaale-

ja ajatellen, että äänestämisestä 

tiedottamiseen, ennakkoäänes-

tyspaikkoihin ja vaivattomaan 

henkilöllisyyden todistamiseen 

täytyy kiinnittää entistä enem-

män huomiota. Kokous halusi 

esittää sekä kannanottonaan et-

tä Keskustan valtuustoryhmälle 

seuraavaa:

Aloite Keskustan
valtuustoryhmälle

Eduskuntavaalien 2007 ää-
nestysaktiivisuus jäi vaatimat-
tomaksi. Sivukylien äänestys-
paikkojen siirtymistä tutuilta 

kyläkouluilta kaupungin kes-
kustaan voidaan pitää yhtenä 
asiaan vaikuttavana tekijänä. 
Äänestyspaikkojen muutos 
olisi vaatinut selkeämpää ää-
nestyspaikkojen ja -aikojen 
merkitsemistä sekä tiedotta-
mista mm. henkilöllisyyden 
todistamisesta. Näiden vaa-
lien kokemuksista tulee ottaa 
oppia. 

Vaadimme, että tulevissa 
vaaleissa erityistä huomiota 
kiinnitetään tiedottamiseen 
äänestysajoista, –paikoista ja 
muista äänestyskäytänteistä. 

Lisäksi esitämme, että 
ennakkoäänestyspaikkoina 
tutkittaisiin mahdollisuut-
ta käyttää kirjastoautoa ja 
marketteja kaupungintalon 

sijaan. Silloin äänestäminen 
olisi mahdollista siellä missä 
ihmiset liikkuvat. Kaupun-
gintalo voisi kuitenkin toimia 
varsinaisen äänestyspäivän 
äänestyspaikkana. 

Vaalimainospaikkoja tu-
lisi myös tarkastella uudel-
leen. Esim. Asematien var-
ressa olisi näkyvä paikka 
vaalimainoksille. 

Tällä aloitteen tavoitteena 
on lisätä äänestysaktiivisuut-
ta ja helpottaa kuntalaisten 
mahdollisuuksia osallistua 
yhteisiin asioihin.

Suomen Keskustan 
Nivalan kunnallisjärjestö

Aloite ja kannanotto

Niva-Kaijan aikaan
Kun tuikkaa aurinko ensisätehin,

se hymyyn saa rantojen puut,

ja uuden päivänsä alkaa järvikin,

matkamieskin siitä ilahtuu.

Saa nähdä järvellä sorsanpoikueet

ja kalat ne hyppimään käy;

on rantain usvatkin pois jo kadonneet,

pilvenhattaraa ei missään näy.

Lintuin laulu helkkää, kun luonto heräjää:

tuolla kahlaa karhu jo kera pentujen;

tuolla hirvet juovat vettä sen.

Jo ehtii aurinko puoleen matkallaan,

kun taivaalle seuraa se saa,

nyt lounaan suunnalla alkaa tummumaan,

siellä pilvet lauttaa muodostaa.

Taas nuokkuu luonto, kai helle raukaisee,

kun kaukainen ukkonen käy.

Ei hakkaa tikka, vaan tuota katselee,

miten salamat ne välkkyilee.

Jälleen linnut laulaa, jo mennyt ukkonen.

Aina sateen jälkeinen luonto kukoistaa,

kesän vehreyden näyttää maa.

Nyt tehnyt aurinko on jo päivän työn

- käy makuulle metsien taa,

ja ryhtyy oksilla linnut lepoon yön,

vielä rastas jatkaa lauluaan:

Jo emon siivellä sorsanpojat nää

ja hypi ei kalatkaan nuo;

ei karhut telmi ne maata vötköttää,

uinuu hirvetkin, ei vettä juo.

Särje illan rauhaa ei äänet liikenteen;

sitä ihaillen, aivan sydän pamppaillen,

Niva-Kaija seuraa poikineen.

Sopii S. C. Fosterin säv: Vanha kotini Kentucky’ssä.

Sero

Pro-Nivala kansanliike esittää 

Nivalan kaupungin vetovoimai-

suus -työryhmälle näkemyksen-

sä Nivalaan mahdollista muuttoa 

harkitsevien tulevien asukkaiden 

tavoitteiksi seuraavia tekijöitä.

- Kaupungin veroäyrin hinta ja 

kiinteistöveron määrä.

- Kaupungin taloudellinen tilan-

ne ja velkaantuneisuus.

- Tonttien hinta ja kunnallistek-

niikan liittymämaksut.

- Turvallinen tieto tulevasta kun-

nallispolitiikasta, mm. sivukylän 

koulujen säilymisestä. (Uutta tie-

toa mm. keskiv. 25.4. uutisista).

- Kaupungin peruspalvelujen; 

koulut, terveyskeskus, lasten päi-

vähoidon tila ja toimintavarmuus 

tulevaisuudessa.

- Asumiskustannukset.

- Sähkön siirtohinta.

- Käyttöveden hinta.

- Jäteveden hinta.

- Kaupungin taloudelliset mah-

dollisuudet tarpeellisen joukko-

liikenteen, myös vanhusten koti-

kyyti, ylläpitämiseen.

- Kaupungin taloudelliset mah-

dollisuudet yksityisteiden avus-

tuksiin ja ylläpitämiseen.

- Kaupan, myös erikoisliikkeiden, 

säilyminen paikkakunnalla.

- Viihtyvyystekijät kaupungissa.

- Hyvä asukaslähtöinen ja 

maaseutumainen kaavoitus ja 

rakentaminen.

- Kaupungin taloudellinen 

kyky ylläpitää monipuolisia 

virkistyspalveluja.

- Kaupungin hallinnon avoin ja 

aktiivinen suhtautuminen kunta-

laisten aloitteisiin.

Nivala 25.4.2007

Pro-Nivala kansanliike

Nivalan kaupungin
vetovoimaisuus -työryhmälle

Joka neljäs 16-vuotias tupakoi 

päivittäin. Helsingin Yliopistol-

lisen Keskussairaalan kardiologi-

an erikoislääkäri Mika Laineen 

mukaan tupakoinnin aloitta-

minen on siirtynyt kuitenkin 

myöhempään ikään, sillä jo jo-

ka kolmas 18 vuotta täyttäneis-

tä polttaa. Vanhempien antama 

tupakanvastainen viesti onkin 

tärkein tekijä lasten tupakoinnin 

ehkäisyssä. 

Vanhemmat ovat keskeises-

sä roolissa lasten tupakoinnin 

ehkäisyssä.

- Lapset ottavat helposti esi-

merkkiä vanhemmiltaan. Ei ole 

kovin uskottavaa, jos vanhemmat 

tupakka hampaissa sanovat, että 

lapsi ei saa polttaa. Vanhempien 

pitää antaa selkeä viesti siitä, että 

tupakointi on haitallista ja kiel-

lettyä, sanoo Laine.

Laineen mukaan myös koulun 

kielteinen suhtautuminen tupa-

kointiin on tärkeä tekijä. Tupa-

kointiin liittyvät mielikuvat ovat 

viime aikoina muuttuneet selväs-

ti negatiivisemmiksi.

- Nykyisin tupakointiin lii-

tetään huono koulumenestys ja 

epäsiisteys, toteaa Laine.

Nikotiiniriippuvuus 
kehittyy vähitellen
Lapsen tai nuoren nikotiiniriip-

puvuus kehittyy pikkuhiljaa eli 

sitä mukaan kuin päivittäin pol-

tettujen savukkeiden määrä kas-

vaa. Tupakoinnin aloittamisvai-

heessa lopettaminen koetaankin 

monesti helpoksi. Vähitellen ke-

hittyvästä riippuvuudesta on lo-

pulta vaikea päästä eroon.

- Tutkimuksissa suurin osa 

aikuisista tupakoitsijoista halu-

aisi lopettaa tupakoinnin, mutta 

tämä ei onnistu kovin helposti. 

Vain noin kymmenen prosenttia 

onnistuu tupakan polton lopet-

tamisessa ensimmäisellä kerralla, 

selvittää Laine.

Lasten passiivinen 
tupakointi myös 
laskussa

Lasten altistuminen tupakan 

savulle on vähentynyt merkit-

tävästi polttamisen lisäksi Suo-

messa. Tänä päivänä vain noin 

kymmenen prosenttia lapsista 

altistuu passiiviselle tupakoin-

nille. Laineen mielestä Suomen 

lainsäädäntö voisi olla tiukempi 

myös passiivisen tupakoinnin 

suhteen.

- Ranskassa esimerkiksi au-

tossa lasten läsnä ollessa tupa-

koiva voi saada jopa sakot, tie-

tää Laine.

Nuuskan käyttö 
yhtä vaarallista 
kuin tupakointikin 

Nuuskan käyttöön kuten tupa-

kointiinkin liittyy riippuvuus 

nikotiinista. Lisäksi uusimpien 

tutkimusten mukaan nuuskan 

käyttöön liittyy samanlainen sy-

däninfarktin vaaraa lisäävä vai-

kutus kuin savukkeisiin.

- Kaikkein suurimmassa vaa-

rassa ovatkin ne, jotka sekä tu-

pakoivat että käyttävät nuuskaa. 

Tosin nuuskan käyttö yksinään-

kään ei ole terveellistä. Oleellis-

ta onkin päästä eroon kokonaan 

nikotiiniriippuvuudesta, toteaa 

Laine.

Nuuskan vierotukseen voi-

daan käyttää samanlaisia keinoja 

kuten tupakankin vierotukseen. 

Markkinoilla on nykyisin useita 

lääkkeitä, jotka voivat auttaa tu-

pakoinnin lopettamisessa. Uusin 

markkinoille tullut tupakoinnin 

lopettamiseen kehitetty lääke si-

sältää varenikliinia, mutta ei lain-

kaan nikotiinia.

- Se estää tehokkaasti viero-

tusoireita ja tupakanhimoa. En-

nen tupakoinnin lopettamista 

kannattaa aina olla hyvissä ajoin 

yhteydessä omaan työterveyslää-

käriin tai terveyskeskuslääkäriin, 

neuvoo Laine.

Faktaa

Kansanterveyslaitoksen mukaan 

Tupakkakokeilut aloitetaan 12-

14 vuoden iässä. 14-vuotiaista 

pojista 41% ja tytöistä 44% ovat 

kokeilleet tupakointia, 16-vuoti-

aista pojista ja tytöistä puolestaan 

noin 67%.

Nikotiini on tupakkakasvin 

myrkyllinen aine, joka suojaa 

kasvia hyönteisiltä. Se on raken-

teeltaan samanlainen kuin yksi 

aivojen omista tärkeistä välittä-

jäaineista. Nikotiini vapauttaa ai-

voissa dopamiinia nopeasti heti 

ensimmäisen henkosen jälkeen, 

joka aiheuttaa tupakoitsijalle 

välittömän palkitsevuuden tun-

teen. Vieroitusoireisiin kuuluvat 

mm. masennus, unettomuus ja 

ärtyisyys.

Passiivinen tupakointi aiheut-

taa lapsille mm. 

- kroonisia hengitystieoireita

- lisää astman puhkea-

misen riskiä tai pahentaa jo 

puhjennutta

- lisää sairastavuutta hen-

gitysinfektioihin kuten keuh-

koputkentulehdukseen ja 

keuhkokuumeeseen

- hidastaa keuhkotoiminnan 

kehitystä

Miten vanhemmat voivat ehkäistä 
lastensa tupakointia?
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Nivalan päättäjien vauhti luo-

vuttaa peruspalveluita naapu-

reille ja kuntayhtymille on ollut 

nopeaa tällä vuosituhannella. 

Samanaikaisesti, kun valtiovalta 

on vetänyt pois omia yksiköitään 

Nivalasta mm. verotoimiston, on 

Nivala kuntalaisten huomaamat-

ta jäämässä palvelujen suhteen 

heikkoon asemaan.

Kuntaliittymien kautta on 

haettu tehokkuutta ja kustan-

nussäästöjä, mutta viimeisten 

selvitysten mukaan yhteenliitty-

mät eivät suinkaan ole tienneet 

parempia ja halvempia palveluk-

sia, kuten monissa tutkimuksis-

sa on todettu. Kainuun kuntako-

keilu on vasta vuoden ikäinen, 

mutta kokemukset sieltäkin 

ovat asukkaiden mukaan varsin 

karmaisevia.

Vuosituhannen vaihteessa 

Nivala muiden kuntien mukana 

luopui omasta sähkölaitoksestaan 

ja sen kuntalaiset jo ovat havain-

neet korkeina siirtomaksuina.

Sen jälkeen luovuttiin omas-

ta kansalaisopistosta. Sitten oli 

vuorossa kaatopaikasta ja jä-

tehuollosta luopuminen. To-

delliset kustannukset Nivalan 

asukkaille selviävät vasta kun 

uusi kaatopaikka Ylivieskaan on 

valmistunut.

Palo- ja pelastustoimesta luo-

vuttiin myös samoihin aikoihin. 

Valtakunnallisestikin on todettu, 

että kustannukset ovat karanneet 

käsistä.

Kun uuden kunnan perus-

taminen Kärsämäen kanssa to-

dettiin mahdottomaksi viime 

syksynä, päättäjillä vauhti vain 

kiihtyi. Jätevesipuhdistamo 

myytiin vähin keskusteluin ja 

selvityksin joulukuun valtuuston 

kokouksessa.

Vuoden alussa tuli voimaan 

laki valtakunnallisista peruspal-

velupiireistä. Siinä kehotettiin 

perustamaan 20.000 asukkaan 

peruspalvelupiirejä, jos pienet 

kunnat eivät selviydy kaikista 

peruspalvelutehtävistä yksin.

Ylivieskan peruspalvelupii-

ri Kallio, pantiin pystyyn kuu-

kaudessa. Nivala hyväksyi pii-

rin isoimmitta keskusteluitta jo 

helmikuussa. Siinä meni yhdellä 

nimenkirjoituksella lähes puolet 

Nivalaa, eli runsaat 40 prosenttia 

kaupungin koko talousarviosta. 

Ensi vuoden alusta meillä ei ole 

omaa terveyskeskusta, ham-

mashoitolaa, sosiaalitointa, van-

hainkotia, päivähoitoa ym. Vain 

kiinteistöt jäävät kunnan rasituk-

seksi, joista saadaan tosin vuok-

raa, mutta kiinteistöjen hoitoa ja 

ylläpitoa ei tiettävästi ole kiirees-

sä valmistellussa perussopimuk-

sessa ilmeisesti edes mainintaa. 

Tämän päätöksen mukaan siir-

tyy välittömästi lähes puolet Ni-

valan viranhaltijoista Ylivieskaan 

peruspalvelupiirin palkkalistoille 

ensi vuoden alusta.

Säästöjen nimissä tehdyt rat-

kaisut eivät näytä osuneen oi-

keaan, sillä Nivalan kaupungin 

konsernivelka on kasvanut tämän 

vuosituhannen alusta kuudessa 

vuodessa moninkertaiseksi ja 

oli jo viime vuoden lopussa 55,3 

miljoonaa euroa eli 5.050 euroa 

asukasta kohti, joka on varmasti 

maan korkeimpia.

Nivalan kunnallistalouden 

on kaatanut konserniyritykset, 

Uusi terveyskeskuksen laajennus valmistui sopivasti siihen,  kun isännäksi taloon tuleekin Ylivieskan 

peruspalvelupiiri ensi vuoden alusta. Kuntalaiset pelkäävät, että vuosien kuluttua sellaiset palvelut 

kuin röntgen, laboratorio ja lääkäripäivystykset siirtyvät peruspalvelupiirin Ylivieskan yksikköön.

Yksi kolmasosa jäljellä -
Nivala luovuttaa itsenäisyyttään

Autoliitto on huolestunut las-

ten ja nuorten liikennetaitojen 

heikkenemisestä. YK:n mukaan 

maailmanlaajuisesti liikenteen 

kuolonuhreista 40 prosenttia on 

alle 25-vuotiaita. Sama 40 pro-

senttia tulee esiin myös Suomen 

onnettomuustilastoissa. Yksi syy 

nuorten suureen liikennekuollei-

suuteen on lasten aiempaa hei-

kommat liikennetaidot.

Autoliitto uskoo, että lasten 

liikennetaitojen heikkenemistä 

selittää kulttuurin muutos. Lap-

set ja nuoret liikkuvat aiempaa 

enemmän matkustajina joko 

vanhempien kyydissä yksityisau-

toilla, tai julkisilla kulkuvälineil-

lä, ilman varsinaista omaa vas-

tuuta osana liikennettä. Tällöin 

heille ei synny niitä taitoja, joita 

liikenteessä vaaditaan. Tämän 

ovat todenneet muun muassa 

Tampereen Teknillisen Yliopis-

ton Liikenne- ja kuljetusteknii-

kan laitoksen tutkijat raportis-

saan viime vuonna.

Tilastokeskuksen mukaan 

15-19-vuotiaiden ikäryhmässä 

kuljetustapaturmien osuus kuo-

linsyistä oli lähes 40 prosenttia 

vuonna 2005. Eniten liikenneon-

nettomuuksissa kuolleita ikäryh-

mittäin puolestaan on ryhmässä 

18-20-vuotiaat. Vuosien 1994-

2004 keskiarvo oli hieman yli 

18 kuollutta vuosittain.

Jos lapselle ei synny kävellen, 

pyöräillen tai mopoilemalla it-

senäistä kokemusta liikenteessä 

toimimisesta, on hänen todennä-

köisesti hankala hahmottaa mui-

den tiellä liikkujien toimintaa.

Liikenneympäristön oikea 

hahmottaminen on tärkeää on-

nettomuuksien ennaltaehkäisyn 

kannalta ja tässä aikuisten rooli 

on ratkaiseva. Vanhempien tulisi 

muistaa hyvän esimerkin vaiku-

tus lastensa liikennekäyttäyty-

miseen. Liikenteen peruskäsit-

teiden, kuten mikä on suojatie, 

ajorata tai jalkakäytävä, opetta-

minen lapsille on tärkeää.

Autoliitto muistuttaa, että lii-

kenneturvallisuus syntyy useiden 

tahojen suunnitelmallisen yhteis-

työn tuloksena, ei sattumalta.

Perusopetuksessa liikenne-

kasvatus on kirjattu uusimpaan 

Opetushallituksen opetussuun-

nitelmaan, jota on noudatettu 

kaikissa kouluissa viime syksys-

tä alkaen. Suunnitelmassa liiken-

nekasvatusta on sisällytetty usei-

siin eri oppiaineisiin. Autoliitto 

toivoo, että koulut toteuttaisivat 

suunnitelmaa yhteistyössä kodin, 

viranomaisten ja alan harrastus-

järjestöjen kanssa.

Liikenneturvallisuuden puo-

lesta toimivien tahojen yhteis-

työn edellytyksenä on toimin-

nalle löytyvä rahoitus. Rahoitus 

vaatii usein poliittista tahtoa 

ja sitoutumista. Autoliitto toi-

vookin, että uusi hallitus ottaa 

liikenneturvallisuuden osaksi 

eduskunnalle esitettäviä liiken-

nepolitiikan pitkän aikavälin 

suuntaviivoja. Tavoitteekseen 

hallitus on asettanut osoittaa vaa-

likauden aikana väylien hoitoon 

ja ylläpitoon sellainen rahoitus, 

jolla väyläverkoston palvelutaso 

ja liikenneturvallisuus voidaan 

turvata.

Autoliitto on omalta osaltaan 

mukana lasten ja nuorten liiken-

neturvallisuuskasvatuksessa. Esi-

merkiksi tästä käy yhteistyössä 

koulujen kanssa vuosittain jär-

jestettävä neljäs- ja viidesluok-

kalaisille tarkoitettu Fillarimes-

tari-kilpailu, jossa testataan 

koululaisten yleistä liikennetun-

temusta ja polkupyörän hallintaa 

yllättävissäkin tilanteissa.

Nuorten suuren liikennekuolleisuuden 
syynä liikennetaitojen heikkeneminen

Kaupungin konsernivelka
vuosi/milj. euroa

Talousarvio on laskettu ainoastaan peruskunnan osalta.

Teollisuuskylä, liikuntahalli ja 

Vuokrakodit. Näiden yhtiöiden 

lainakanta, pääomalainat ja osa-

kepääomat ovat lähes puolet ko-

ko kunnan lainamäärästä. Varsin 

erikoista tässä on se, että nämä 

konserniyritykset eivät kuulu nii-

hin kunnan velvollisuuksiin, joita 

laki velvoittaa. Ne ovat kuntien 

omia riskivalintoja. Muissakin 

kunnissa vastaavia kuntaosuuksia 

on, mutta riskit naapurikunnissa 

ja muualla Suomessa ovat mini-

maalliset Nivalaan verrattuna.

Laki peruspalvelupiireistä on 

määräaikainen puitelaki, joka on 

voimassa vuoteen 2013. Laissa 

edellytetään pieniä kuntia, jotka 

yksin eivät voi turvata peruspal-

veluja, liittymään yhteen ja pe-

rustamaan noin 20.000 asukkaan 

peruspalvelupiirejä.

Suoranaisesti laki ei velvoi-

ta kuntia liittymään mihinkään 

peruspalvelupiiriin, jos kunta on 

taloudellisesti vahva ja pystyy jär-

jestämään peruspalvelut muiden 

yhteistyösopimusten kanssa. 

Kalajoen kunta on vajaan 

10.000 asukkaan kunta ja on 

päättänyt pysytellä toistaiseksi 

itsenäisenä. Kalajoen valtuuston 

puheenjohtaja Raili Myllylä tote-

aa, että meillä ei ole tässä vaihees-

sa mitään ongelmia peruspalve-

lujen hoitamisen osalta.

- Meillä on sopimukset eri 

sairaaloiden ja laitosten kanssa 

erikoissairaanhoidosta ja pär-

jäämme niillä. Aiomme tarkas-

tella muutaman vuoden kuluttua 

tilannetta ja teemme vertailuja 

oman kunnan tasosta vertaa-

malla niitä perustettujen perus-

palvelupiirien tuloksiin. Perus-

palvelupiiriin liittyminen koskee 

tuki- ja hallintopalveluineen noin 

puolta koko kunnan henkilöstö-

määrästä, joten kysymys on hy-

vin merkittävä kunnan itsenäisen 

päätöksenteon ja vaikuttamisen 

kannalta, toteaa Raili Myllylä Ka-

lajoen tilanteesta.

Tästä peruspalvelupiiristä 

ei kaupunki ole järjestänyt in-

formaatiota ja kuntalaiset ovat 

täysin yllättyneitä. Pro-Nivala 

harkitsee tiedotustilaisuuden 

järjestämistä kuntalaisille, mikäli 

asia kiinnostaa.

Jaakko Salmela
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Parhaat palvelut  

EDULLISTA 
NÄKYVYYTTÄ

TÄLLÄ SIVULLA
Ilmoitus Nivalan Viikon Parhaat 

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

www.planiatalo.fi

®

U=0.166

Uusi Plusrunko
Plania Lämpökodin uudessa 
Plusrunko-seinässä on eristettä 
kaikkiaan 240 mm. Tämän 
seinärakenteen eristävyys on 
alan huipputasoa.
U-arvo on huikeat 0,166.

Edustaja:
Tuomo Rundgren
Pakkahuoneenkatu 5
90100 Oulu
puh. 08-3117010, 0400-911619
s-posti: tuomo.rundgren@planiatalo.fi

Kysy lisää meiltä!

Elämäsi tilaisuus!
hyödynnä nopean päättäjän kampanjaedut!

Tee meillä edulliset talokaupat nyt. Toimi heti ja 

Kysy meiltä eduista lisää!

Erittäin energiatehokas pientalo!

Nyt saatavana Plusrunko
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Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

ASUINTONTTI Nivalassa Nak-
kaperällä, tilalla vanha talo, 
aitta-talli ja sauna. Sähkö-ja 
vesiliittymät. Puh. 0400 753 
419.

VOLVO 240 SE farm. Vm -
90/91. Rek. 7 hengelle. Siis-
ti ja hyväkuntoinen. Vaihd. 
huom. skootteri. Puh. 040 
8548 846.

BMW E46 kesärenkaat van-
teineen, Pirelli 205/55 kulu-
tuspintaa 5 mm vanteet ja 
renkaat hyväkuntoiset. Hp. 
220 €. Puh. 040 595 8828.

MÄNTYSÄNKY 80 X 200 cm. 
Saa osiksi. Hp. 35 €. RETKI-
PYÖRÄ 28" 3 vaiht. Hp. 50 €. 
PRESSUTALLI  2,7 X 6m, uusi 
200 €. Puh. 050 369 0413

TOYOTA HILUX Extra cab, vm-
89. Uudempi korim. Huippu-
hyvä neliveto! LN 110 2,4l, 
aj. 410 tkm. Musta met.hoh-
tom., karjapusk.i, astinlaud, 
keskuslukko kauko-ohj., hä-
lytin,  31*10,5 MS renkaat, 
kats. 10/06. Kuvia voi kysellä 
sähköpost.  e.arvola@elisa-
net.fi  Vaihd. voin 
ottaa myös puutavaraa. 
H. 6500 e / tarjous Puh. 
050-3022959.

Myyd. uudehko HÖYLÄPENK-
KI. Puh. 08-445 392.

FIAT DUCATO MAXI, vm-89. 
Kats. 1/07. Soitin, vetokouk-
ku, lisävalot. Todella tilava. 
Tarjoa puh. 045 675 1497.

MB VITO REGO. 9 henkilön, 
vm-97. Hp. 9000€. Puh. 044 
544 2880.

SEKARANKAA, mäntyä sekä 
koivua. Puh. 040 555 3948.

SAAB 900, vm-87,kats.8/06. 
Hp. 200 . Puh. 044 280 9480.

MB 300 TEA-89. Lähes kaikki 
varusteet mm. 2x alut, vetok, 
kattol, ilmast, sähkölasit, ta-
sos. Ajettu 403 tkm. Juuri 
kats. Hp. 4300 euroa. Puh. 
044 0765 366.

OPEL ASCONA, 1.3 vm- 86. 
Hyväkuntoinen. Uudet ren-
kaat. Puh. 0400 287 211.

Vormulautaa. Pystötavaraa. 
Puh. 0400 382718

RT KOLMIO 80m2. Keskustas-
sa, lähellä palveluita. Rak -84. 
Puh.040-707 1447.

Puuhellan KANSI (100 cm x 
65 cm) + suuluukut, uunin 
suuluukku. PEILIOVET puuta, 
vanhat 2 kpl. Lev. 80,5 cm x 
178,5 cm, siivouskomero (k. 
180 + 40 cm, lev. 50 cm, s. 57 
cm), HYLLYKOMERO (k. 180 
cm +45 cm, lev. 60 cm, syv. 50 
cm). Puh. 040-849 8436.

Ostetaan  

Halutaan ostaa YKSIÖ TAI 
KAKSIO Nivalasta. Puh. 
440878. Iltaisin.

SÄHKÖ- TAI PUHELINPYLVÄI-
TÄ. Puh. 0400 882 853.

Halutaan vuokrata  

Halutaan vuokrata ASUNTO-
AUTO ajalle 4-8.7.2007
Puh:0400-490 006.

YKSIÖ TAI KAKSIO Nivalasta. 
Savuton nuori naisopettaja 
kaipaa asuntoa heinä-elo-
kuusta alkaen. Puh. 040 736 
0833.

Sekalaista  

Etsitään nukenvaunuja tai 
rattaita pikku vierailijoiden 
iloksi. Puh. 044 5833 653.

VIDEOKUVAUKSET ammatti-
taidolla myös muut videotyöt 
esim. kuvauksesi nauhoilta 
talteen dvd:lle. Edullisesti. 
Puh. 040 870 0078.

Sympaattinen mies etsii HEI-
LAA vapuksi vaikka koko ke-
säksi. Tekstaa tai soita. Puh. 
040 878 4376.

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.

00€€
Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

P-98-99 Lukio Pe 17.00-18.30

P-95-96-97 Lukio Ma 17.30-19.00

P-97 Lukio To 17.00-18.30

P-95-96 Lukio To 18.30-20.00

P-94 Lukio Ti 18.00-19.30

  La 13.00-14.30

B-tytöt Lukio Su 14.00-15.30

T-93 Lukio Ma 19.00-20.30

  Pe 18.30-20.00

T-96-98 Lukio Ke 18.30-20.00

-99-00   18.30-20.00

Edustus Lukio La 14.30-16.30

Miehet  Ti 19.30-21.00

YSIKAKS' NIVALA RY

Haapalan kentällä pelataan kevään sarja- ja harjoituspelit.

PUULAAKI-JALKAPALLOTURNAUS
Su. 6.5. Lukion kentällä

ilmoittautumiset 2.5. mennessä

   Ari Korpi 040-508 4374

   Ari Ahola  040-834 4790

Kootkaa työpaikoilta ja kaveriperukalla joukkueita ja tulkaa 

pitämään yhdessä hauskaa. Ottelut pelataan 7V7 systeemillä.

Osanottomaksu 25 euroa.

Esitäytettyyn veroilmoitukseen 

ei liitetä mukaan tositteita. Ve-

rovelvollisen tulee säilyttää ne 

itsellään viisi vuotta verotuksen 

päättymistä seuraavan vuoden 

alusta lukien. Verovuoden 2006 

tositteet tulee siis säilyttää vuo-

den 2012 loppuun. 

Vaikka tositteita ei toimiteta-

kaan enää verotoimistoon, tulee 

liitelomakkeet tarvittaessa täyt-

tää ja palauttaa esitäytetyn veroil-

moituksen ilmoitusosan kanssa 

verottajalle. Liitelomakkeita tar-

vitset esimerkiksi ilmoittaessasi 

vuokratuloja tai vaatiessasi ko-

titalousvähennystä. Lisäohjeita 

liitelomakkeiden käytöstä löy-

dät verkko-osoitteesta www.ve-

ronmaksajat.fi /veroilmoitus sekä 

Taloustaito-lehden numerosta 

4. Liitelomakkeita on saatavilla 

veroilmoituksen täyttöoppaan 

takaosasta, verohallinnon inter-

net-sivuilta osoitteesta www.ve-

ro.fi  ja verotoimistoista. 

Liitelomakkeet eivät ole sa-

ma asia kuin tositteet. Vain lii-

telomakkeen täyttämällä ja pa-

lauttamalla varmistat, että saat 

vaatimasi vähennyksen. Liite-

lomakkeiden merkitys onkin 

entisestään korostunut, kun to-

sitteita ja kuitteja ei enää liitetä 

veroilmoitukseen. On kuitenkin 

huomattava, että tositteet on toi-

mitettava verotoimistoon, mikäli 

niitä erikseen pyydetään.

Käytä liitelomakkeita 
esitäytetyssä  veroilmoituksessa

Kustantaja
Camlind Oy

Päätoimittaja
Maritta Raudaskoski
Puh. 040-841 9213

Ilmoitusmyynti
Mika Moilanen, 040-416 8958

Reijo Selkäinaho, 050-554 9040

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

Sivunvalmistus ja taitto
Nivalan Viikko

Painopaikka
Pyhäjokiseudun Kirjapaino

Jakelu
Suorajakelu Korkiakoski

Puh. 040-541 9767Jaetaan lauantaisin jokaiseen kotiin Nivalassa
Hinnat ilman arvonlisäveroa
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MEILTÄ MYÖS Perkis-moottoreiden varaosat,
90 sh O-renkaat ja hydrauli-
sylintereiden tiivisteet.

AUTO- JA TRAKTORIHUOLTO
SUIHKONEN &PIHLAJAMAA

Suopellontie 3, 84100 YLIVIESKA
Puh. 08-425 369 (huolto/varaosa), 0400-283 080

Hauskaa vapp ua!


