
Sunnuntai 13.5.2007 - Nro 18 - 3. vsk. Kaupunkilehti jokaiseen kotiin Nivalassa

www.nivalanviikko.fi 

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

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

� �
� ����	
���� �
�������
� ��
�������������������	���!""��

����
	����		���

KIERRÄTÄ HELPOSTI!
Hanskat heilumaan ja nurkat puhtaiksi!

Keräyskampanja ti 15.5.2007
 klo 8 – 20

Kuusakoski Oy:n Haapajärven palvelupisteessä
                 os. Palomäentie 21, lisätietoja p. 020 781 7590

OTAMME VASTAAN KOTITALOUKSILTA:  metallit, autot,
sähkölaitteet, akut, renkaat

www.kuusakoski.fi

EMME OTA VASTAAN: ongelma- ja rakennusjätettä

Tarjoamme kävijöille hernekeittoa!

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

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

����	�����������	��
 �!��"�#���$%
�	��&&�

 '�&�(���	�%���&����)�
�	
����%�%
����&��	
 �*�&
&����	��	�	�+�%��,������

 ���--�	��	��&��	.�)�%&��/#���0�&�		���	
	
 ����-���&���#���&�	���	��)�
��
	

 ����*����#���$%
�	��&&���%&&���	
�)�%

������������������������1����2

Hyvää
 Äitienpäivää!
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Nimipäivät  

Sunnuntai  
13.5.2007

Kalenteri

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Sunnuntai: Kukka, Floora.

Maanantai: Tuula.

Tiistai: Sovia, Sonja, Sohvi.

Keskiviikko: Ester, Essi, Esteri.

Torstai: Maila, Mailis, Rebekka.

Perjantai: Erkki, Eero, Eerika.

Lauantai: Emilia, Emma, Emmi.

Kyky ajatella tänään eri lail-

la kuin eilen erottaa viisaan 

itsepäisestä. 

John Steinbeck

Ajassa  

Sunnuntai 13.5.:

Äitienpäivä.

Torstai 17.5.

Helatorstai.

Hartaasti minä odotin Herraa,

ja hän kumartui minun puoleeni 

ja kuuli huutoni.

Hän veti minut ylös syvästä kuo-

pasta, upottavasta liejusta.

Hän nosti minut kalliolle,

antoi lujan pohjan askelteni al-

le. Herra antoi suuhuni uuden 

virren, kiitoslaulun Jumalamme 

ylistykseksi.

Tämän kuulevat monet,

tuntevat pyhää pelkoa ja turvaa-

vat Herraan.

Hyvä on sen osa, joka luottaa 

Herraan, ei etsi apua pahan voi-

milta eikä käänny niiden puo-

leen, jotka valhetta palvelevat.

Herra, minun Jumalani,

kukaan ei ole sinun vertaisesi!

Sinä olet tehnyt suuria tekoja,

sinä ajattelet meidän parastam-

me. Minä haluan kertoa teoistasi 

-      niitä on enemmän kuin voin 

luetella.

Ps. 40: 2-6 

1. Kuka on Ranskan uusi 

presidentti?

2. Montako naisministeriä on uu-

dessa hallituksessa?

3. Kuka sävelsi F. E. Sillanpään 

Marssilaulun?

4. Missä sijaitsee Visby?

5. Miten kauan tamma kantaa 

varsaa?

Vastaukset sivulla 4.

Kansallista veteraanipäivää on 

vietetty huhtikuun 27. päivänä 

vuodesta 1987 lähtien. Juhlapäivä 

on liputuspäivä ja silloin kunni-

oitetaan ja muistetaan sotavete-

raaneja valtakunnallisesti ja pai-

kallisesti. Tuo päivä on samalla 

sodan päättymisen muistopäi-

vä ja juhlaan osallistuvat kaikki 

veteraanijärjestöt.

Nivalassa päivän ohjelma alkoi 

jumalanpalveluksella, jossa avus-

tajana toimi Nivalan Mieskuoro. 

Palveluksen jälkeen oli kunnia-

käynti sankarihaudoilla, missä 

puheen piti Antti Palosaari. 

Veteraanipäivän vietto jatkui 

seurakuntakodilla kahvittelulla 

ja musiikkipitoisella ohjelmalla.

Juhlava veteraanipäivän ohjelma

Veteraanit sankarihaudoilla.

Mieskuoro lauloi jumalanpalveluksessa ja kunniakäynnin 

yhteydessä.

Sisustusbuumi on levinnyt jo 

mökillekin. Mutta ei nyt mat-

katakaan Ikeaan vaan tutkitaan 

kirpputorien, roskalaatikoiden ja 

romulavojen antia. Ideoita on ja 

unelmia löytyy yllin kyllin omas-

ta päästä. 

Jylhä-mökki ei ole tavanomai-

nen, veden äärellä sijaitseva kesä-

mökki vaan pieni purkutuomion 

saanut talo, jota ympäröivät 

upeat kalliot ja 

metsät. Pihassa on 

paljon omenapuita 

ja vanhoja peren-

noja. Paula Bagge 

kuvaa tarkasti ta-

lon muuntumista 

kakkosasunnoksi, 

jonka odotetaan kirvoittavan 

enemmän luovuutta. 

Perusperiaate on että kaikki 

vanha saa olla näkyvillä. Niinpä 

mökkiä ei remontoidakaan pe-

rusteellisesti. Muovimatto saa 

olla paikallaan ja kupruilevan 

pinkopahvin päälle lisätään uut-

ta tapettia. Maalipensseli sen si-

jaan heiluu ripeään tahtiin. Piian 

paita ripustetaan uunin kupeelle, 

sukset ja heinäharava nostetaan 

seinustalle. Vanha kylpyamme 

kannetaan ulos ja siinä myös 

kylvetään, kuutamolla tähden-

lentoja katsellen. 

Kautta aikain naiset ovat ha-

lunneet kaunistaa ympäristö-

ään. Tässä kirjassa hulluttelu ja 

romanttinen koristelu viedään 

huippuunsa. Kesäaikaan vanhat 

astiat ovat täynnä kukkia, ja pi-

meään aikaan pihaa koristavat 

valokranssit ja lukemattomat 

tuikut ja värilyhdyt. 

Bagge antaa kirjassaan paljon 

ideoita, joskus suorastaan ke-

hottaa tietynlaiseen toimintaan. 

Maalauskohteiden yhteydessä 

mainitaan jopa sävynumerot. 

Meidän kaikkien geeneissä on 

jonkin verran keräilijää. Vanhan 

tavaran kerääminen on oma la-

jinsa. Jotkut vanhemmat ihmiset 

tuntevat, että eläminen ruostu-

vien “päkkinöiden” kanssa oli 

tarpeeksi vaikeaa eivätkä vanhat 

tavarat siksi kiinnosta. Itse vie-

rastan tietynlaista “uusiokäyt-

töä”. Se on joskus kornia, kuten 

esimerkiksi kirjassa ruostunut 

potta, johon on istutettu sinistä 

lobeliaa. Jos vanhaa tavaraa on 

paljon, ja tilaa riittää voi perustaa 

vaikka kotimuseon. 

Ulkoisestikin laadukas kirja 

sisältää paljon onnistuneita valo-

kuvia, jotka itse asiassa kertovat 

lähes sen minkä tekstitkin. Toki 

tekstissä tulee esille taustatietoa 

ja mökissä asumisen tapaa. Kir-

jaa on ainakin mukava selailla 

sisustuslehtien tyyliin. 

Jokaisella on oma makunsa 

asua ja elää. Tämä kirja opastaa 

silti katsomaan vanhoja esinei-

tä kaksi kertaa ennen kuin hei-

tämme ne pois. Samalla voimme 

tehdä mielessämme pikamat-

kan menneiden sukupolvien 

elämään. 

“Jylhä on soiva hirsimökki, jon-

ka asukkaat elävät onnellisina on-

nessaan. Elämä ja mökkeily ovat 

satua ja leikkiä, joskin aika usein 

ikuisen työleirin siivittämää.” 

Raija Raudaskoski

Lukemista

Perunalaatikosta TV-tasoksi

Seurakuntakodille saapui 

runsaasti yleisöä viettämään 

kansallista veteraanipäivän 

juhlaa.

Rakas mökki, ideoita ja unelmia

Paula Bagge

Valokuvat: Heli Ahoniitty

Multikustannus Oy 2006, 197 s.
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Nivalan teollisuuskylässä sijaitse-

vasta Pauli Korkiakosken omis-

tamasta Ykköskorjaamosta löytyi 

huikea näky. Autotaidemaalari 

Simo Riikonen maalasi kynäruis-

kulla  autoilija Petri Korkiakos-

ken ostamaa upeaa rekka-auton 

nuppia. Simon elämäntyönä on 

ollut vajaa 40 vuotta kaikenlais-

ten autojen maalaus perävaunuja 

myöten ja myös taulut ja muoto-

kuva maalaukset kuuluvat hänen 

työhönsä. 

- Yli tuhat muotokuvamaala-

usta olen tehnyt. Tilauksia töil-

leni on paljon. Kiertelen pitkin 

Eurooppaa maalaamassa,  myös 

Tanskassa olen tehnyt todella 

paljon maalauksia. Yhden työn 

kesto on noin kolmesta päiväs-

tä kuuteen kuukauteen. Yleensä 

aiheen hahmotuksessa menee 

jo puolet ajasta. Riippuu ihan 

aiheesta tai ideasta ja tietenkin 

auton koosta. Asiakkaat yleensä 

antavat idean näyttäville töille ja 

siitä sitten lähdetään hahmottele-

maan taidetyötä. Myös värit tule-

vat asiakkaitten puolelta, haluaa-

ko räikeää vai neutraalia. Simolla 

asiakkaita riittää jo kolmannessa 

polvessa. Todella ammattitaito 

maalauksista näkyy. Maalaukset 

Simo tekee vapaalla kädellä mikä 

ei monelta onnistu. Kaikkia rek-

ka-autoja, jotka on maalattu pu-

hutellaan niitä hienosti nimillä, 

jotka liittyvät maalaukseen.

- Monessa näyttelyssä maa-

laamani autot ovat kierrelleet 

Euroopassa. Ensi viikolla upea 

Zorro -aiheinen rekka-auto on 

menossa Englantiin näyttelyyn. 

Monia näyttelyitä olen töilläni 

voittanut, kertoi Simo.  

Maalauksen kohteena on 

Petri Korkiakosken elokuussa 

ostama uusi, hieno rekka-auto. 

Elämäntyönä
huikeat maalaukset

Mestari työssään  ja ylpeänä idean tuojana rekan omistaja Petri Korkiakoski 2.3. Auton 

maalaukseen aiheena Discovery. Upeat värit ja kuvitus saa päät kääntymään.

 Jo 20 vuotta Ykköskorjaamoa pitänyt Pauli Korkiakoski 

maalailee myös autoja ja antoi Simolle tilojansa käyttöön.Auton maalaukseen aiheena Discovery. Upeat värit ja kuvitus saa päät kääntymään.

Siinä on upeita lisävarusteita, 

kuten muun muassa taulu-tv,  

jääkaappi, mikro, ja ilmastoidut 

nahkaistuimet. 

- Kun elokuun loppuun men-

nessä teki rekasta kaupat sai au-

ton ostaja lahjaksi matkan Etelä- 

Afrikkaan Kapkaupunkiin. Siellä 

oli vaikuttava näky tasainen vuo-

ri nimeltä Table Mountain, siitä 

sain idean nupin toisen puolen 

maalaukselle. Toinen puoli tuli 

sitten siitä, kun  kävimme safa-

rilla ja kuljimme savannialueella 

eläinten seassa, halusin nämä vii-

si kuningaseläintä maalaukseen 

mukaan. Petrin toive oli, että 

maalauksessa ei käytetä paljoa 

värejä vaan luotti sinertäviin 

sävyihin. Kyllä nyt kelpaa Pet-

rin  teitä sahaillla uudella rek-

ka-autollaan upeassa uudessa 

lookissaan. 

- Kyllä sen rekan pitää olla 

kuin koti, kuitenkin 250 vuo-

rokautta vuodessa yövyn siellä, 

tuumasi Petri. 

Petrin auton maalaus kes-

ti noin neljä päivää ja kuvaus-

hetkellä se oli lakkausta vaille 

valmis.

Katja Kokkoniemi

Maritta Raudaskoski <maritta.raudaskoski@omanetti.fi >

Toimittajan tarinoita

Nivala on siitä harvinainen paikkakunta, että 

täällä ei ole yksinhuoltajille mitään säännöllistä 

yhteistä toimintaa. Kuitenkin juuri he ovat niin 

lujilla, että kaikenlainen tuki olisi tarpeen. Jot-

kut saavat sitä lapsuuden kotoaan, entiseltä puo-

listoltaan tai muilta läheisiltään – monet eivät. 

Useimpien on itse  kannettava normaaliperhee-

seen verrattuna kahden ihmisen vastuu, tehtävä 

kahden ihmisen työt mutta kuitenkin elettävä 

yhden ihmisen palkalla.

Vaikka saattaapi se noin olla joskus, vaikka 

perheessä olisikin kaksi aikuista...

Suomen perheistä on nykyisin noin 13 prosent-

tia yhden vanhemman perheitä, myös Nivalassa. 

Luku on suuri, mutta tällä porukalla ei ole paljon 

voimia pitää ääntä itsestään.

Eroperheillä on vireästi toimiva etujärjestö: 

Yksin- ja yhteishuoltajien Liitto. Nyt Yksin- ja 

yhteishuoltajien liitto on käynnistämässä toi-

mintaa Nivalassa Oulun aluejärjestön toimesta.   

Oulun aluejärjestöllä on mm. kesämökki Oulun 

Hietasaaressa meren ja joen rannalla. Toimintaan 

kannattaa tutustua osoitteessa: www.osyy.fi . Var-

sinaisesti asiasta kuuluu lisää syksyllä. 

Muualla maassa toiminta on erittäin vilkas-

ta ja monipuolista, jospa se täälläkin saataisiin 

pyörimään. Ensiksi on suunnitteilla ns. Olohuone 

-toimintaa, jonne vain kokoonnutaan yhteen tai 

järjestetään jotain porukan haluamaa toimintaa. 

Olohuone -toiminnan tärkein anti on kuitenkin 

vertaistuki, jossa samassa tilanteessa olevat voi-

vat vaihtaa kuulumisia ja tukea toisiaan. Monissa 

Olohuoneissa on käynyt niin, että yksinhuoltajat, 

joiden omat lapset ovat jo isoja, ovat tärkeänä osa-

na tukemassa nuoria äitejä ja isiä.

Toisin kuin luullaan, pelkästään yksinhuol-

tajuuden perusteella yhteiskunnan tuki on vä-

häinen. Ainoa, minkä jokainen yksinhuoltaja 

automaattisesti saa, on 36 eurolla kuukaudessa 

korotettu lapsilisä. Jos samassa osoitteessa asuu 

uusi kaveri, sekin tuki lakkaa. Ja jos et ole asiasta 

muistanut Kelalle ilmoittaa, korotus peritään ta-

kautuvasti takaisin. 

Muut mahdolliset tuet lasketaan samojen 

normien ja laskelmien mukaan kuin muillekin. 

Esimerkiksi toimeentulotuen saajista valtaosa on 

yksin asuvia miehiä.

Yksin- ja yhteishuoltajien liitossa pohdiskel-

laan parhaillaan sen nimen muuttamista. Yksin-

huoltajista puhuminen ei ole oikein nykyaikaista, 

kun useimmiten erotessa päädytään yhteishuol-

tajuuteen. Perhe, jossa lähivanhempana on vain 

yksi aikuinen, on järkevästikin ajatellen ”yhden 

vanhemman perhe”.

Liitolla on tarjolla aivan erinomaisia palveluja. 

Vilkaiskaapa ensi hätään netistä: www.yyl.fi .

* * *

Ensimmäiset verovelvolliset ovat joutuneet jo 

jättämään veroilmoituksensa, mikäli siinä täy-

dentämistä on, ja loput ensi viikolla. Joillakin 

homma hoituu mukavasti, joidenkin on annet-

tava lisäselvityksiä.

Eräs tuttavani oli muuttaessaan myynyt puhe-

linosakkeensa tuolla vähän kauempana Suomessa. 

Hän  oli myynyt siinä yhteydessä muutakin, joten 

hän joutui antamaan selvityksen luovutusvoitois-

ta, koska yhteissumma ylitti alarajan. 

Siinäpä kova homma oli ollut etsiä, mistä pu-

helinosakkeen ostohinnan löytää useiden kym-

menien vuosien päästä. Lopulta kaunis osakekirja 

löytyi – osakkeen ostohinta oli ollut tasan yksi 

markka. 

Veroa kaupasta ei tietenkään mennyt, mut-

ta paljonkohan maksoi valtiolle tuonkin sel-

vityspyynnön tekeminen, puhumattakaan, jos 

verovelvollinen laskuttaisi tuosta ostohinnan 

etsintäajasta.

Eräälle maatilallekin oli tullut verotoimistosta 

selvityspyyntö. ”Miten voi olla mahdollista, että 

teillä on neljäkymmentä lehmää, mutta ilmoituk-

senne mukaan vasikoita on syntynyt vain kym-

menen”, siinä tivattiin.

Tunnollisena ihmisenä maanviljelijä tietysti 

vastasi selvityspyyntöön: ”En osaa mitenkään se-

littää tuota asiaa. Näytin kirjeenne sonnillekin, 

mutta se vain puisteli päätään...”

Maritta Raudaskoski

Yksinhuoltajien toiminta starttaa syksyllä Nivalassa
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

1. Nicolas Sarkozy.

2. 12.

3. Aimo Mustonen.

4. Gotlannissa.

5. 11 kuukautta.

MAANANTAI: Jauheliha-kas-

viskeitto, juusto, ruisleipä.

TIISTAI: Perunaso-

se-kirjolohilaatikko, 

punajuuri-omenasalaatti.

KESKIVIIKKO: Nakkikastike, 

perunat, kaalisalaatti.

TORSTAI: Helatorstai, ei 

koulua.

PERJANTAI: Riisi-ohrapuuro, 

kaneli-sokeri, tuoremehu, leik-

kele, ruispalat.

SUNNUNTAI: 13.5.: Naudan-

lihakastike, perunat, italiansa-

laatti, sekahedelmäkiisseli.

MAANANTAI: Jauheliha-

porkkanakastike, perunat, jää-

vuori-tomaatti-persikkasalaatti, 

mustaherukkakiisseli.

TIISTAI: Maksapihvit, pe-

runat ja kastike, puolukka, 

aprikoosihyytelö.

KESKIVIIKKO: Kirjolohi-

perunalaatikko, punajuuri, 

punaherukkakiisseli.

TORSTAI: Karjalanpais-

ti, perunat, italiansalaatti, 

hedelmäkiisseli.

PERJANTAI: Lihakeitto, juusto, 

marjapuuro.

LAUANTAI: Punajuuripihvit, 

perunat, juustokastike, kiinan-

kaali-tomaatti-mandariinisa-

laatti, boysenmarjakiisseli.

SUNNUNTAI: Strogan-

off , perunat, perunasalaatti, 

luumukiisseli.

Yrittäjä (remonttimies), per-

hepäivähoitajia, hitsaajia, teol-

lisuusputkiasentaja, kokoojia, 

kosmetologi, psykiatrian sairaan-

hoitaja, kesätyöntekijä Nordic 

Aluminium Oyj, ajoneuvoyhdis-

telmänkuljettaja, ravintolatyön-

tekijä, IT-asiantuntija.

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, puualan perustut-

kinto, puusepänalan ammattitut-

kinto/puutuotteiden valmistus, 

puusepänalan ammattitutkin-

to CNC/CAD/CAM, teollisen 

pintakäsittelijän ammattitut-

kinto / puutuotteiden pintakä-

sittely, metallialan valmentava 

jakso - metallin perustiedot ja 

taidot, metalli- ja rakennusalan 

ammattitaitokartoitus, työtur-

vallisuuskorttikoulutus, tuli-

työkorttikoulutus, laitoshuol-

tajan ammattitutkinto, vapaita 

oppilaspaikkoja.

Lähetä kannanottosi, mielipiteesi 

ja havaintosi kätevästi tekstivies-

tillä. Numero toimii vain teksta-

reille, muut yhteystiedot löytyvät 

toisaalta tästä lehdestä.

Uusi puhelinnumero on

044-945 3763
Sä kissojen vihamies, ajattele 

miten kissa tietää, kissa on luotu 

kulkemaan ja pyydystämään, an-

na rauha, ei ne ole luotu kahlei-

siin. Tv. Eläinten puolesta.

Nivalaan liikennevalot Meritan 

risteykseen, sekä S-Marketin 

ja ammattikoulun risteykseen, 

myös liikennevalot vois laittaa 

kans Hämekosken risteykseen ja 

ku mennään Ylivieskaan päin sii-

hen risteykseen myös liikenteen 

turvallisuuden puolesta.

Työkaverit, jotka laskette ja paas-

toatte muka jotakin ylimääräis-

tä vyötäröltänne. Huomatkaa 

lähellänne työskentelevä oik. 

ylipainoiset kanssamatkaajat! 

Harkitkaa sanoja ja tekojanne, 

loukkaamatta toista!

Sellasia liikenne- tai opastemerk-

kejä ei ole, joka pysyis pystys, kun 

autol yliajetaan... Maliskylän 

merkit on kaik nurin sen takia. 

- joskus vahinkoja sattuu.

Kiitos Sinulle lenkkeilijä, joka 

löysit meidän digikameran ja 

laitoit aurausviittaan.

Nivala ei oo matkailukaupunki, 

vaikka olis minkälaiset opasteet. 

Ja uutuuselokuvia on näytetty 

Kinevalla säännöllisesti viikot-

tain 1 tai 2 katsojalle, että se sii-

tä tarpeesta. Jalkapallohalli olisi 

tarpeen, se vetää lapsia ja nuoria 

terveisiin harrasteisiin.

Harmittaa. Putosi 20 e Niva-

lan keskustaan joko Nordean, 

S-Marketin tai Halpahallin tai 

Savenmaan alueelle. Puottaja 

eläkeläismuori.

Miksi Nivalan torilla ei ole jääte-

lökioskia? Mikä kesäkaupunki se 

sellainen on? Antaa huonon ku-

van Nivalan kaupungista kun ei 

näy jäätelökioskia missään. Tori 

on kuitenkin Nivalan keskus ja 

aurinkoisella paikalla.

Nyt kesän tullessa kylän raitille 

istutuksia. Kukkaruukkuja pää-

kadun varteen (viime kesänä ei 

ollut yhtään). Ympyrät kuntoon, 

Sokkarin ympyrä kaamea, se 

harmaa hamppu kokonaan pois. 

Osuuspankille kiitos, heillä jo nyt 

kukat ruukussa.

Kiitokset kaikille siivouskökkään 

osallistujelle. Haikaran kökkä-

päällikkö: ).

Milloin kansalaiskokous on 

seuraavan kerran kys. asioista 

kiinnostunut?

Lastensuojelulaki velvoittaa kaik-

kia aikuisia puuttumaan asiaan, 

jos lapsella, kenen hyvänsä, on 

hätä. Miksi sinä et puuttunut 

asiaan itse? Vaivaudut tosin pe-

räänkuuluttamaan (syyllistä-

mään) jälkeenpäin. Järjenkäyttö 

on sallittua, jopa toivottavaa. Toi-

von myös että pieni matkalainen 

löysi kotiinsa.

Kiitos rehellisille tytöille jotka 

löysitte minun kännykän tieltä 

kallionsivussa! T. Joni.

Olipa piristävä kauppareissu, me-

nin seitsemältä kauppaan ja siellä 

oli niin pirteätä myyjäporukkaa, 

jokainen sanoi hyväthuome-

net iloisesti hymyillen. Tuli heti 

mieleen, että tänne on kiva tulla 

vastakin!

Paljonko kaupunki säästi, kun ei 

toimittanut roskasäkkiä siivous-

talkoolaisille? Ja eipä näy olevan 

kiirettä pussukoisen poiskorjaa-

misellakaan. Ei taida ilmainen 

työ kelvata. Ihmettelen vaan. Yli 

30 vuotta keräilemiseen osallis-

tunut mummeli.

Pitkäjänteisyyttä päiväkotien 

rakenteluun. Suurilla summilla 

kunnostetaan väliaikaisia tiloja, 

kohta taas puretaan. Kyllä perhe-

päivähoitajiksi olisi tulijoita jos 

heidät nykästään pois syvästä 

palkkakuopasta. Ja tarkastetaan 

sopimusehtoja kuntakohtaisesti. 

Suunnitellun päiväkodin henki-

lömäärällä hoidettaisiin enem-

män lapsia perhepäivähoidossa 

ja varmasti edullisemmin ja yh-

tä hyvin. Hoitoa pienissä ryhmis-

sä mistä vain puhutaan, muttei 

niiden toteuttamiseksi toimita. Ja 

taitaahan uusi päiväkoti tarvita 

johtajankin, oli varmaan unoh-

tunut. Vieläkö ihmetellään miksi 

päivähoito on kalliimpaa Niva-

lassa kuin naapureissa.

Viime Nivalan Viikkoon oli 
erehdyksessä päätynyt sinne 
sopimaton tekstiviesti, joka 
sisälsi henkilökohtaista ar-
vostelua. Asioista saa keskus-
tella ja olla eri mieltä, mutta 
henkilökohtaisia loukkauksia 
ei ole tarkoitettu julkisuuteen. 
Päätoimittaja pyytää virhet-
tä anteeksi. Myös yksittäisten 
työntekijöiden moitepalaut-
teet liike-elämän ja julkisten 
palvelujen aloilla kannattaa 
antaa asianosaisille itselleen. 
Useimmissa paikoissa on 
myös palautelaatikot, jonne 
viestejä voi jättää.

Toimitus

Su 13.5. 5. sunn. pääsiäisestä, 

Äitienpäivä klo 10 messu kir-

kossa, saarna ja lit. Olli,  kant-

tori A Ylikoski, avustaa M Es-

kola, viulu. Jumalanpalveluksen 

jälkeen äitienpäivälounas seu-

rakuntakodissa lähetyksen hy-

väksi. (Kirkkokahvitilaisuutta ei 

ole!) Ruokalistalla poronkäristys 

ja perunamuusi, salaatit, leikke-

leet, leivät ja juomat.  Jälkiruo-

kana täytekakkukahvit. Hinnat 

8 €/aikuiset, 4€/ 6-15 vuotiaat ja 

alle kouluikäiset ilmaiseksi. Klo 

18.30 äitienpäiväseurat Nivalan 

ry:llä (R Österberg, P Mehtälä). 

Klo 19 Herättäjän seurat seuratu-

valla, Hurskainen, M Ylen-Julin 

lausunta, lasten lauluryhmä, pia-

nonsoittoa A Pihlajaniemi.

Ke 16.5  klo 19 seurat Korpi-

rannan ry:llä (V Kalliokoski, E 

Luokkala).

To 17.5. Helatorstai klo 10 sana-

jumalanpalvelus kirkossa, Isosten 

tehtävään siunaaminen, saarna ja 

lit. Viljanen, kanttori  Katajala, 

Raudaskylän Sekakuoro joht. K 

Köllo. Klo 12 seurat Korpiran-

nan ry:llä 

(V Kalliokoski, E Luokkala, J 

Poikkimäki).  Klo 13 lähetysseu-

rat seurakuntakodissa 

(E Vähäsarja, V Harvala, Olli). 

Klo 18.30 seurat Korpirannan ry:

llä (H Ohtamaa, J Poikkimäki)  

Klo 15 konsertti kirkossa, Tuo-

mas Katajala, laulu, Liisa Kata-

jala, urut. Ohjelma 5 €, tuotto 

kirkon urkurahastoon.

Pe 18.5. Klo 18 raamattupiiri seu-

rakuntakodissa (Olli).

La 19.5. klo 19.30 seurat Nivalan 

ry:llä ( E Kautto) järj. Haikaran 

ry.

Su 20.5. 6.sunn. pääsiäisestä, 

Kaatuneitten muistopäivä klo 

10 messu kirkossa, saarna ja lit. 

Jukkola, kanttori Katajala, avus-

taa Nivalan Puhallinorkesteri, S 

Järvi. Jumalanpalveluksen jäl-

keen  kunniakäynti sankarihau-

doilla puhe Eija-Riitta Niinikoski, 

sekä kirkkokahvit  ja kaatuneitten 

muistopäivän tilaisuus seurakun-

takodissa ( H-R Honko, Vilja-

nen). Klo 13 seurat Nivalan ry:

llä (E Oksa). Klo 18.30 kevätjuhla 

Nivalan ry:llä (E Oksa).

Diakoniatyö 

Rovastikunnallisia leirejä: Yk-

sinhuoltajaperheiden  retkipäi-

vä Vinnurvan leirikeskuksessa 

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. Ilmoittautumi-

nen to 10.5 mennessä Seija Taka-

lo p.440 144 tai  Eeva Huitula p. 

442 063  vastaanottoaikoina 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.

Päiväkerho

Syksyllä alkaviin päiväkerhoihin 

ilmoittautuminen on toukokuun 

aikana lapsityöntoimistoon p. 

440328 tai lastenohjaajille ker-

hoissa. Päiväkerhoihin ovat ter-

vetulleita 4-6-vuotiaat.

Pe 18.5 klo 18.30 lapsityön kevät-

kirkko kotikirkossa. Päiväkerho-

laiset laulavat kirkkohetkessä. 

Päiväkerholaisten retkipäivät 

Vinnurvan leirikeskukseen 21-

22.5.2007. Kerholaisille jaetaan 

tiedotteet.

Perhekerhot          

Ti 29.5 Perhekerholaisten ret-

ki Kälviän eläinpuistoon. Lähtö 

seurakuntakodilta klo 10, paluu 

n. klo 14. Ilmoittautumiset lapsi-

työntoimistoon p. 440328.

Varhaisnuorisotyö

La 12.5. klo 12 Retkikerhon ko-

koontuminen Pietikäisten pihalla, 

Saviahontie 6. Ottakaa oma teltta 

mukaan. Leiriharjoitukset.

Partio

Ti 15.5. klo 18.30 Partion kak-

kujuhla ja kevätkauden päätös 

seurakuntakodilla

TULOSSA

EU-elintarvikkeiden jako 

ke 23.5.2007 klo 10.00-12.00 

seurakuntakodissa

EHTOOLLISJUMALANPAL-

VELUS Nivalan kirkossa to 24. 

5. 2007 klo 13.00.

Terveyskeskuksen, Kotikeskuk-

sen, Suvantokodin, Mattilan pal-

velutalon, Niittykodin, Niva-On-

nin ja Palvelukoti ky:n asukkaille/ 

potilaille ja henkilökunnalle sekä 

omaishoitajille  ja hoidettaville. 

Tilaisuuden jälkeen kirkkokahvit 

seurakuntakodissa.

To 7.6.2007 Kaatuneiden 

omaisten kesäpäivä Kalajoella 

, kokoonnutaan Kalajoen kirk-

koon klo 11. Ilmoittautuminen 

15.5.2007 kirkkoherranvirastoon 

p 440025.

Oulun hiippakunnan lähetys-

juhlat Nivalassa 24-26.8.2007

Jos haluat  lähetysjuhlille talkoi-

siin, ilmoittaudu kirkkoherranvi-

rastoon ke 23.5. mennessä.

Ti 29.5 klo 18.30 alkaen  kahvit 

ja klo 19 lähetysjuhlatoimikun-

tien ja talkoolaisten yhteispala-

veri seurakuntakodissa. Lisätie-

toja juhlista ja juhlaohjelman 

saat kirkkoherranvirastosta 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/Ylikoski.  

Radio Pookin Etappi-ohjel-

massa (100,5 mHz)  maanantai-

sin klo 17.05 käsitellään erilaisia 

teemoja henkilökuvien kautta ja 

pohditaan ajankohtaisia asioita ja 

arvoja. Ma 13.5. klo 17.05 teema-

na Äitienpäivä, vieraana raahe-

lainen esikoulunopettaja Pirkko-

Leena Parviainen. Ohjelman on 

toimittanut Risto Parttimaa.

Lähetyksen kirpputori Kantto-

rilassa, Kalliontie 5, avoinna ke 

ja la 9-13. 

Perheasiain neuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pihan 

puolelta) 84100 Ylivieska. 

Kastettu: 

Matti Eemil Eskola

Avioliittoon 
kuulutettu:
Juhani Ilkka Uolevi Kivirinta ja 

Kaisa Marjut Aitto-oja

Kuollut: 

Paavo Ilmari Päivärinta  84 v.

Vilho Olavi Kopsa  82 v

Antero Honkala   68 v

Asko Taneli Kukkola  55 v.

Huhtikuun
säätilastoja

Kirkolliset tapahtumat
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Yleensä sanotaan, että sellaista 

yhdistelmää kuin ”halpa ja hyvä” 

ei voi olla. Seurakunnan kirppu-

torilla tuo sanonta kuitenkin ku-

moutuu. Paikka on aivan tupaten 

täynnä hyvää tavaraa eikä sinne 

enempää enää mahdu. Iso varas-

to on täynnä purkamattomia säk-

kejä lahjoitettua tavaraa.

Tavaraa ei mielellään siksi-

kään oteta lisää, koska koko kirp-

putorin kohtalosta ei ole pitkällä 

tähtäimellä varmuutta. Alue on 

kaavoitettu asuintalojen paikaksi, 

eikä korvaavista tiloista ole ollut 

puhetta. Tässä paikassa toiminta 

jatkuu ennallaan niin kauan kuin 

mahdollista.

- Jotain pientä voidaan ottaa. 
Isojen tavaraerien tuojia neuvom-
me viemään ne kierrätyskeskuk-
seen, koska tämä on aivan liian 
täysi, kertoo lähetyksen hyväksi 

toimivan kirpputorin puuhanai-

nen Anja Knuuti.

Kirpputorilta löytyy enim-

mäkseen vaatetavaraa, mutta on 

siellä paljon muutakin käyttöta-

varaa, koriste-esineitä, kirjoja, 

kenkiä ja laukkuja. Eikä tavara 

ole hinnalla pilattu. Laadukkaan 

puvun saa kahdella eurolla, hou-

sut, hame tai takki irtoaa yhdellä 

eurolla.

- Eihän siitä lähetystyöhön 
paljon kerry. Jotkut asiakkaat 
ihmettelevät, miten on halpaa. 
Silloin sanon, että ei meillä ole 
hinnoille ylärajaa ja niin toiset 
laittavat ylimääräistäkin. Eräs 
ihana vanhus maksoi pyydettyä 
enemmän ja sanoi, että onhan 
kaikissa hinnoissa arvonlisäve-
rokin, Anja Knuuti nauraa.

 Kaikki tuotto menee lyhen-
tämättömänä lähetystyöhön. 
Kirpputoria pyöritetään täysin 
vapaaehtoisvoimin, tilat ja lämpö 
saadaan seurakunnalta. Kirppu-
tori on avoinna keskiviikkoisin ja 
lauantaisin kello 9-13. Työvuo-
roissa vuorottelevat nykyisin An-
ja Knuuti, Liisa Paakkinen, Ella 
Mäenpää, Liisa Junttila ja Emma 
Marjoniemi. 

 - Työntekijöitä on aina löyty-
nyt ja sovittelemme vuorot tar-
peittemme mukaan. Eläkkeellä 
ollessa on aikaa, joten täällä on 
oikein kiva olla ja tavata asiak-
kaita. Vaikka nimi on kirpputori, 
niin yhtään kirppua ei ole näky-
nyt, mutta astmaa sairastavalle 
tämä ei sovi. Vilkkaampaa saisi 
kyllä olla, Anja Knuuti toivoo.

Lähetystyö kodin 
perintönä

Anja Knuuti on saanut kipi-

nän lähetystyöhön jo lapsuuden 

kodistaan. 

- Minusta oli vastakin niin 
hyvin kirjoitettu Kotimaassa, 
kun Pekka Huhtinen sanoi, että 
”lähetys on Jumalan silmäterä ja 
kirkon päätehtävä”.

 Anja Knuuti tekee ”ylimää-
räistäkin” lähetystyötä uusherä-

yksen lähetykseen. Kodin perin-
tönä on tullut myös käsityötaito, 
joten uusheräyksen pöydältä löy-
tyy upeita virkkaustöitä, kauniita 
villasukkia ja muuta uutta tava-
raa, jotka sopivat vaikka yhteis-
lahjoiksi. Edes tarvikkeiden hin-
taa ei tekijä ota itselleen.

Venäjälle ei saa 
enää viedä

Yksi syy kirpputorin ahtauteen 

on se, että kolme vuotta sitten Ve-

näjä lakkasi ottamasta vastaan 

humanitaarista apua Suomesta. 

Aiemmin Helluntaiherätyksen 

ystävät veivät säännöllisesti vaa-

telähetyksiä itärajan taakse ja 

hakivat seurakunnan kirpputo-

riltakin tavaraa mukaan.

 - Sitten Venäjän tulli ei niitä 
enää päästänyt läpi, vaikka tar-
peeseen olisivat varmasti men-
neet. Nyt voi viedä enää yksityis-
ten matkustajien mukana pieniä 
määriä.

Niin kirpputorin pyörittäjät 
kuin asiakkaatkin ihmettelevät, 
miten hirveästi ihmisillä on ny-
kyään tavaraa. Aivan hyvää tava-
raa pannaan menemään, kun sitä 
on kertynyt liikaa ja komerot ja 
varastot alkavat olla täynnä.

- Joskus tulee kokonaisia 
jäämistöjä, joissa on valtavasti 
vaikkapa koriste-esineitä. Olen 
ajatellut, että eikö niitä voisi an-
taa jo eläessään, lahjoittaja saisi 
antamisen ilon ja joku toinen eh-
kä tarvitsemansa. Mutta ihmis-
luonto on sellainen, Anja Knuuti 
miettii.

Kirpputorilla pitkä 
historia
Lähetyksen kirpputorilla on jo 

pitkä historia, sillä se on toiminut 

huhtikuusta 1986 asti. Aiemmin 

seuratuvalla oli toinen kirpputo-

ri, mutta se lakkautettiin kolme 

vuotta sitten.

- Eino Hautala oli idean isä, 
niin kuin monen muunkin hy-
vän idean. Hän suunnitteli, et-
tä tähän tulisi lähetyskahvila, 
kangaspuut alakertaan, kenties 
puutyöverstas. Hänen ideoitaan 
ovat vapun sääveikkaus ja juhan-
nusheran myyminenkin. Hän oli 
tosissaan lähetysihminen, Anja 
Knuuti muistelee.

 Lähetyskahvilaa ei tullut, 
mutta kangaspuilla kudottiin pit-
kään sekä itselle että lähetyksen 
hyväksi myytäväksi. 

Maritta Radaskoski

Seurakunnan
kirpputorilta

halpaa ja hyvää

Anja Knuuti tekee kauniita 

käsitöitä, joita hän myy 

uusheräyksen lähetystyön 

tukemiseksi.

Kirpputorilta saa eurolla 

tai parilla valita runsaasta 

valikoimasta parhaita 

päältä. Esimerkiksi miesten 

laadukkaita pukuja on tarjolla 

pitkä rivi. Vanhaa tavaraa 

ja erikoisuuksiakin löytyy, 

joita varsinkin nuoriso ja 

persoonallista pukeutumista 

suosivat käyvät etsimässä.

Anja Knuutille lähetystyön hyväksi toimiminen on lähellä sydäntä.
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Päivi Moilanen aloitti työt Ni-

vala-Haapajärven seutukunnan 

kehittämisyhtiö Nihak Oy:ssä 

huhtikuun loppupuolella. Teh-

tävänimikkeeltään hän on tie-

dottaja ja johdon sihteeri.

- Täällä on niin paljon tapah-

tumassa, että työt lähtivät heti 

vauhdilla käyntiin. Vaikka olen 

ollut tässä uudessa työssäni vas-

ta kolmisen viikkoa, niin tämä 

tuntuu juuri minulle sopivalta 

hommalta. Ilmapiiri on avoin, 

voi kysellä ja puhua vapaasti ja 

työkaverit ovat mukavia, Päivi 

Moilanen kiittelee.

Moilanen on syntyisin Savon-

linnan suunnalta, Kerimäeltä. 

Työ on kuitenkin kuljettanut eri 

puolille maata. Nivala on Päivi 

Moilaselle jo tuttu, sillä hän on 

muuttanut tänne elokuussa 2005, 

jolloin hän aloitti työt Oulun Ete-

läisen instituutin palveluksessa. 

Niin entinen kuin nykyinenkin 

työpiste ovat Nitekissä, mutta nyt 

työhuone löytyy Nivalan Teolli-

suuskylä Oy:n tiloista.

- Tiedottaminen on päätehtä-

väkenttäni ja sitä riittääkin. En 

palvele ainoastaan nivalalaisia 

vaan koko seutukunnan aluetta 

tasapuolisesti. Tehtäväni on jakaa 

tietoa ja palvella asiakasyrityksiä. 

Työhön kuuluu myös monipuoli-

sesti muita tehtäviä, jotka tukevat 

koulutustani ja työkokemustani, 

Moilanen sanoo.

Vientikauppaja 
projektit tuttuja

Päivi Moilanen on opiskellut 

venäjää pääaineenaan yliopis-

tossa ja hän on kääntäjä ja tulk-

ki. Hän on ollut työssä Venäjän 

kaupan parissa, joten hänellä on 

antaa asiantuntemusta vientiin 

liittyvissä kysymyksissä. Lisäk-

si hänellä on kokemusta muun 

muassa projektitehtävistä ja 

kehittämishankkeista.

- Kaksi edellistä työpaikkaani 

ovat olleet yliopistomaailmassa, 

mutta en välttämättä halua tehdä 

yliopistouraa. Tuntuu, että tämä 

yrityskenttä sopii minulle paljon 

paremmin.

- Erilaiset tehtäväalueet kiin-

nostavat minua. Tämän alueen 

kehittämiseen täytyy saada kaik-

ki toimijat mukaan. Täällä teh-

tävä tutkimustyö ja koulutuskin 

pohjautuu siihen, minkälainen 

elinkeinoelämä alueella on ja 

tulee olemaan, Päivi Moilanen 

pohtii.

Uusi työ heti vauhdilla käyntiin

Päivi Moilasen työhuone sijaitsee Nitekissä Nivalan Teollisuuskylä Oy:n tiloissa.

Nivalan kaupunginhallituksen 

perustama vetovoimaisuustoimi-

kunta järjesti kuntalaisille netti-

kyselyn, jossa pyydettiin ideoita 

Nivalan kehittämiseksi. Palaut-

teita purettiin 2.5.2007 pidetys-

sä yleisölle avoimessa keskuste-

lutilaisuudessa Nitekissä. Ideoita 

tuli mm. ympäristön viihtyisyy-

den ja kaupallisten palveluiden 

kehittämiseksi sekä vapaa-ajan 

aktiviteettien lisäämiseksi.

Saatuja ideoita lähdetään 

työstämään kaupungin, yritys-

ten, yhdistysten, seurojen ja 

muiden toimijoiden yhteisvoi-

min. Lisäksi Nivalan Teollisuus-

kylä Oy:n hallinnoima Paras-

ta palvelua –hanke käynnistyy 

toukokuun aikana. Hankkeen 

tarkoituksena on Nivalan veto-

voimaisuuden lisääminen mm. 

saamalla uusia erikoisliikkeitä 

paikkakunnalle sekä lisäämällä 

yritysten yhteistoimintaa.

Seuraavaksi  vetovoimaisuus-

toimikunta pitää yhteisen ideapa-

laverin nuorisovaltuuston kans-

sa, joka on tiistaina 22.5.2007 

Nitekissä.

Vetovoimaisuustoimikunnan 

puolesta

Pasi Marjakangas
puheenjohtaja, 

kaupunginjohtaja

Nivala kehittää 
vetovoimaansa 

ja kohtaa nuoret
Terveydenhuollon ja vanhus-

ten hoivamenojen kustannuk-

set ovat Suomessa alhaisimpia 

Iniön ja Houtskarin kunnissa. 

Suurimmista kaupungeista ku-

lut ovat parhaiten kurissa Lah-

dessa ja Porissa. Kalleinta ter-

veydenhuolto on Kaskisissa, 

ja kustannukset ovat korkeita 

myös pääkaupunkiseudulla. 

Tulokset käyvät ilmi Veronmak-

sajain Keskusliiton Taloustai-

to-lehden ja Stakesin suuresta 

terveysmenovertailusta.  Nivala 

sijoittuu lähikuntien kanssa ver-

tailtaessa keskitasolle.

Jo seitsemättä kertaa toteu-

tetun vertailun pohjana ovat 

ns. tarvevakioidut menot, joissa 

on huomioitu vaihtelut kuntien 

ikärakenteessa ja sairastavuudes-

sa. Vertailussa on mukana 392 

Manner-Suomen kuntaa ja Kai-

nuun maakunnan kuntayhtymä. 

Vertailun on laatinut Stakes, ja 

se perustuu vuoden 2005 kului-

hin. Vertailun menoihin on las-

kettu mukaan perusterveyden-

huolto, erikoissairaanhoito sekä 

vanhusten hoivamenot, jotka 

sisältävät laitoshoidon sekä ar-

vion vanhusten kotipalvelun ja 

omaishoidon menoista, mutta 

eivät palveluasumisen menoja. 

Menoista on vähennetty asi-

akkaiden maksamat maksut. 

Taloustaidon artikkelissa koros-

tetaan, että käytetty menoindek-

si on vain apuväline terveys- ja 

hoivapalvelujen arvioinnissa. 

”Terveysmenovertailu ei kerro 

palvelujen laadusta. Vertailua voi-

daan kuitenkin hyödyntää, kun 

laatutasoa arvioidaan. Jos kunnan 

tarvevakioitu menoindeksi on 

suurempi kuin naapurikunnas-

sa, kannattaa miettiä, saadaanko 

suurempien kustannusten vasti-

neeksi parempia palveluja”, Ta-

loustaidon artikkelissa todetaan. 

Vertailussa kunnan indeksiluku 

on 100, kun sen terveysmenot 

vastaavat maan keskiarvoa. Erot 

kuntien välillä ovat erittäin suu-

ria. Kun Iniön menoindeksi on 

57, se on Kaskisissa 139. Suurista 

kunnista Taloustaidon vertailun 

kalliista päästä löytyvät Helsin-

gin (112) lisäksi mm. Oulu (110), 

Espoo (112) ja Vantaa (117). Pie-

nistä kunnista Kaskisen jälkeen 

hintavimpia ovat Utsjoki (131), 

Askainen (128) ja Siuntio (127). 

”Suomalaiset ovat kotikunnas-

taan riippuen melko eriarvoises-

sa asemassa terveydenhuollossa. 

Kuntien välisistä eroista olisi tie-

dettävä enemmän. Kuntaraken-

teen muuttuessa tähän tutki-

mukseen kannattaisi panostaa”, 

tutkija Timo Hujanen Stakesin 

Terveystaloustieteen keskukses-

ta korostaa. 

Lähialueen 
indeksilukuja
Oulainen ............................... 104

Ylivieska ................................ 102

Alavieska ............................... 100

Haapavesi .................................98

Reisjärvi ...................................96

Nivala .......................................91

Sievi ..........................................91

Kalajoki ....................................88

Pyhäjärvi ..................................86

Haapajärvi ...............................81

Nivala terveyskuluissa alueensa keskitasoa
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Nivalan Saukot Ry tempaisi vii-

me sunnuntaina kevään kunni-

aksi. Kevätkokouksen jälkeen oli 

jännittävät Saukkouinnit, minkä 

jälkeen jäsenillä oli mahdollisuus 

osallistua kevätriehaan. Mukavaa 

päivää viettämään Uikkoon oli 

saapunut runsaasti väkeä.

Tuloksia:

1 lk. pojat, 25 vu: 1) Anton 

Alpua 00,23,7, 2) Arttu Kukkola 

00,32,4.

1 lk. tytöt, 25 vu: 1) Anni Mar-

jakangas 00,27,8, 2) Emmi Lai-

tala 00,28,7, 3) Siri Korkiakos-

ki 00,29,4, 4) Petra Laakkonen 

00,31,7, 5) Carita Kujala 00,35,6, 

6) Kaisa-Maria Kujala 00,49,9.

2 lk. pojat, 25 vu: 1) Pekka 

Ylimäki, 00,25,9, 2) Veeti Hosio 

00,31,7.

2 lk. tytöt 25 vu: 1) Pihla Her-

ranen 00,25,1, 2) Henna Laakko-

nen 00,35,3.

3 lk. pojat 50 vu: 1) Riki Kor-

kiakoski 00,50,9.

3 lk tytöt 50 vu: 1) Mila Laita-

la 00,52,8, 2) Peppiina Vierimaa 

00,56,4, 3) Vilma Hosio 01,03,4, 

4) Katja Kujala 01,09,4.

4 lk pojat 50 vu: 1) Teemu 

Uusitalo 00,44,8, 2) Ville Pakka-

la 00,45,4, 3) Santeri Lähdemäki 

00,54,9, 4) Eetu Nykänen 01,03,8, 

5) Niko Naukkarinen 01,09,1, 6) 

Mikko Viitala 01,12,9.

4 lk tytöt 50 vu: 1) Elisa Ylimä-

ki 00,55,0, 2) Emmi Järvikuona 

00,58,7.

5 lk. pojat 100 vu: 1) Tuomas 

Laitala 01,37,2, 2) Ilari Ainaso-

ja 01,51,2, 3) Jalo Santapakka 

02,01,8, 4) Valtteri Suihkonen 

02,09,7, 5) Antti Honkala 02,11,2, 

6) Tommi Haapanen 02,14,5, 7) 

Samuli Marjakangas 02,27,3, 8) 

Saukkouinnit ja kevätrieha

Saukkolaisia kevätriehatunnelmissa.

Teemu Laulumaa 02,28,8, 9) Jar-

mo Honkanen 02,36,4, 10) Tarvo 

Kantola 02,38,7.

5 lk. Tytöt 100 vu: 1) Marjut 

Aksila 01,33,8, 2) Ninnu Vieri-

maa 01,44,2, 3) Alina Pihlaja-

niemi 01,59,0, 4) Sofi a Laurila 

02,00,3, 5) Jenni Hietala 02,08,5, 

6) Niina Rajala 02,19,0, 7) Miina-

Liisa Mehtälä 02,40,2.

6 lk pojat 100 vu: 1) Sampsa 

Sanaksenaho 01,53,7.

6 lk tytöt 100 vu: 1) Siiri Ala-

Haapala 01,27,8.

7 lk pojat 100 vu: 1) Ville Uu-

sitalo 01,29,5.

7 lk tytöt 100 vu: 1) Heljä Oja 

01,31,7.

Viidesluokkalaiset tytöt palkintojenjaossa.

Kolmannen luokan tytöt Mila Laitala, Peppiina Vierimaa, Vilma 

Hosio ja Katja Kujala.

Kainuun Opiston hoitoalan linjalla saat laajat 
ja monipuoliset valmiudet hoiva- ja hoitoalan 
pääsykokeisiin ja jatkokoulutukseen. Alan luonne 
ja sen työtehtävien haasteet tulevat tutuiksi teo-
ria- ja demonstraatio-opinnoissa. Opetus sisältää 
ohjatut työharjoittelut alan yrityksissä.

Tahvintie 4, 88380 MIESLAHTI
puh. (08) 873 116 • fax (08) 873 177

Tunnetta ja vastuuta!

hoitoalalle

toimisto@kainuunopisto.net

Tunnetko
kutsumusta

Hakemukset 15.06.2007 mennessä

www.kainuunopisto.com
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Lukijan runo

Lukijan ajatuksia 

Nyt kun ollaan nostamassa kapi-

nahenkeä Nivalan päättäjiä koh-

taan, niin kerronpa tositarinan 

siitä, miten Nivalan kaupungin 

virkamiehet kohtelevat tavallis-

ta nivalaista.

Saimme kauan haaveilemam-

me perintötontin Nivalan kes-

kustasta ja rakensimme siihen 

uuden talon, hyvillä mielin ja 

vanhuudenpäiviämme ajatellen. 

Todellisuus olikin toinen, harmia 

ja murhetta on uudessa talossa 

asuminen ollut.

Kävikin ilmi, että naapurit 

olivat omineet vaivihkaa kauan 

tyhjillään olleesta tontista itsel-

leen muutamia neliöitä. Onhan 

sitä noloa mennä vaatimaan 

omiansa takaisin kun haluaisi 

olla väleissäkin naapurien kans-

sa. Huomattiin myös, että tont-

timme entisen omistajan nimi 

oli kauan sitten väärennetty jo-

honkin asiapaperiin, josta saatiin 

lupa alueen uudelleen kaavoituk-

seen. Tiedotus alueen kaavoituk-

sesta oli aikoinaan puutteellista ja 

harhaanjohtavaa.

Tiellemme kaavoitettiin val-

tava kääntöpaikka, johon val-

lattiin ilman lupaa suuri osa 

tontin omistajan maata. Kään-

töpaikasta ei kuitenkaan meille 

ole mitään hyötyä taikka iloa, 

vaan ainoastaan yhdelle ainoalle 

naapurille! Tien päässä on kak-

si taloa, jolle tämä kääntöpaikka 

eli 700 m2 tehtäisiin, mutta toi-

sen talon omistajalla ei ole edes 

autoa. Toinen talo kuuluu hyvin 

toimeentulevalle perheelle, joka 

perustelikin hanketta sillä, että 

heille tulee kesällä paljon autoja 

kylään.

Tähän mennessä heidän lap-

sensa ovat leikkineet tiellä mei-

dän ikkunan allamme, vaikka 

heillä olisi omakin piha jolla 

leikkiä. Tämä on kärjistänyt väle-

jämme, koska kaipaamme omaa 

rauhaa ja mielestämme lasten ei 

tulisi pelata ajotiellä sekä melkein 

pihallamme. Heidän vanhem-

pansa eivät ole puuttuneet asiaan 

naapurisovun merkiksi.

Kävimme kysymässä kaavoi-

tusasiaa tekniseltä johtajalta, jo-

ka myöntelikin, että kyllä sinne 

pelkkä tie riittää. Kun emme saa-

neet lausuntoa kirjallisesti, kä-

vimme viikon päästä uudestaan 

saman henkilön puheilla ja nyt 

olikin toinen ääni kellossa. Sa-

nottiin, että kyllä sinne ehdotto-

masti tehdään se 700 neliömetrin 

kääntöpaikka. Tekninen johtaja 

myös pyyteli, että ”eikö ne lapset 

saisi leikkiä siinä tiellä?” Tässä-

hän on ihan selvästi käytetty sitä 

Hyvä veli -systeemiä, eli raha pu-

huu kun Nivalan menestyvät jo-

takin tahtovat, niin köyhempien 

on alistuttava heidän tahtoon.

Mielestämme meitä kohtaan 

on toimittu väärin ja epärehelli-

sesti. Menestyvän perheen oma 

piha on tehty niin, ettei siellä 

pääse autolla kääntymään, eikö 

sitä olisi voinut ottaa huomioon 

suunnitteluvaiheessa? Eihän 

kääntöpaikka ole mikään yleinen 

parkkipaikka, kuten perhe oli pe-

rustellut lisätarvettansa.

Kaupunki on ottamassa itsel-

leen suuren osan tontistamme 

maksamatta siitä mitään. Kun 

kävimme kyselemässä asiaa vir-

kamiehiltä saimme kuulla, että 

jos teemme asiat vaikeaksi em-

mekä luovu suosiolla kääntö-

paikkaan vallatusta maasta, niin 

he aikovat lunastaa maatamme 

vielä lisää puistoalueeksi! Kuu-

losti uhkailulta. Olemme todella 

ihmeissämme Nivalan kaupun-

gin kohtelusta, olemme sentään 

asuneet täällä koko ikämme. 

Emme ole rahan perään vaan 

odotimme ainoastaan oikeuden-

mukaista kohtelua vastapuolelta. 

Onko kaupungilla tarkoitus riis-

tää meidän ja sukulaistemme 

perintömaita omaan käyttöön, 

onhan kyse kuitenkin Nivalan 

kalleimmista tonttimaista, kun 

joki menee aivan vieressä ja si-

jainti keskustassa? Virkamiehet 

ovat vain kehottaneet pysymään 

vaiti ja nielemään tappio, mutta 

meidän puolesta asia ei tule jää-

mään tähän.

Onko kaavoitusta noudatetta-

va orjallisesti, vaikka sille ei olisi 

mitään tarvetta? Kaupungin ta-

lous on muutenkin kuralla, niin 

onko tarpeettoman kääntöpaikan 

teko ihan välttämätöntä?

Liisa Junttila
o.s. Niemi

Pahalla mielellä
omassa kodissa?
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Saimme katsella kesäämme ihanaa,

rantatielläs kun asteltiin.

Näimme peltojen kasvua vihantaa,

jota jatkui silmänkantamiin.

Pirttirannan kautta kohti Kotilaa,

minä sinua saattaa sain.

Tahdoin rakkauteni sulle tunnustaa,

löydä vaan en sanaa oikeaa.

Silloin huuliltas ensi suudelman

minä onnekas ottaa sain,

sekä tuntea sydämes sykinnän

tähän lauluun sen rytmin talletan.

Mutta kohtalomme eroon meidät vei,

sinä lähdit kauas pois.

Mulle pyhä, puhdas rakkautemme on

aina kaunein - unohtumaton.

Aika vierinyt, aatokset mielessäin

istun yksin ja allapäin.

Kuulen havinaa enkelin siipien,

minun luokseni saapuuko hän?

Ensirakkaus suuren onnen tarjoaa,

eikä pyydä enempää.

Se on valmis kaiken anteeks' antamaan

ja on uskollista nöyrtyvää.

Näitä muistojen silmillä katsellen

tunnen kuvas tärkeyden,

sillä aika tuon ensirakkauden

syvään painunut on sydämeen.

Yhä silmäis loiste, näky ihanin,

minun mielen lämmittää.

Se on elonkirjan riimi suloisin,

jota laulussani muistelin.

Sero

Laulu Pidisjärvelle

(Laulu on sovitettu S. C. Fosterin sävelmään: mennyt kesä).
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Alumiinijalostaja ja -palveluiden 

tuottaja Nordic Aluminium Oyj 

laajentaa toimitilojaan Nivalas-

sa. Heinäkuussa 2007 käynnis-

tyvän rakennustyön aikana Ni-

valan tehtaan yhteyteen syntyy 

noin 1 000 m2 uutta varastotilaa 

valmiille tuotteille. Tilan raken-

nuttaja ja vuokraaja on Nivalan 

Teollisuuskylä Oy. 

- Tehtaan laajennus on osa 

strategista tavoitetta selkeyttää 

ja visualisoida Nivalan tehtaan 

materiaalivirtoja, toteaa Nordic 

Aluminium Oyj:n toimitusjoh-

taja Robert Paajanen.

- Uudet varastotilat vapautta-

vat muuta tilaa tuotannon käyt-

töön, jolloin materiaalinvirtausta 

voidaan parantaa, kertoo puo-

lestaan Nivalan tehdaspäällikkö 

Tuomo Tiitto. Laajennus myös 

vahvistaa Nivalan tehtaan roolia 

konsernissa. Tuomo Tiiton mu-

kaan Nivalan tehtaan liikevaihto 

on ollut kasvussa ja viime vuoden 

liikevaihto kasvoi peräti 27 %. 

Laajennus valmistuu vuoden 

2007 loppupuolella. Laajennuk-

sen jälkeen Nivalan tehtaan toi-

mitilojen pinta-ala on yhteensä 

noin 9 000 m2. Nivalan tehtaalla 

työskentelee tällä hetkellä yhteen-

sä reilut 70 henkilöä. Nordic Alu-

miniumin pääkonttori ja -tehdas 

sijaitsevat Kirkkonummella.

Nivalan Teollisuuskylä Oy:llä 

eri yritysten käytössä olevien toi-

mitilojen laajuus on tämä kohde 

mukaan luettuna yhteensä noin 

70 000 m2.

Nordic Aluminium

laajentaa Nivalassa

Seutukunnan alueella toteutetta-

vien EU-rahoitteisten hankkei-

den luettelo hankekuvauksi-neen 

on julkaistu painettuna versiona 

ja on lähitulevaisuudessa luetta-

vissa myös seutu-kunnan kotisi-

vulla internet-osoitteessa http://

www.nivala-haapajarvi.fi  koh-

dassa ”Kehittämishankkeet”. 

Luettelon tiedot perustuvat 

30.4.2007 mukaiseen tilantee-

seen. Luettelossa eivät ole muka-

na sellaiset LEADER-hankkeet, 

joissa seutukuntayhdistys ei ole 

osarahoittajana eivätkä hankkeet, 

joita ei ole muusta syystä käsitelty 

seutukuntahallituksessa.

Kaikkiaan mukana on 47 

käynnissä olevaa hanketta. Ne 

on jaoteltu Nivala-Haapajärven 

seutukunnan kehittämisohjel-

man 2007 - 2013 mukaisesti toi-

mintalinjoittain: 1. Elinkeinojen 

kehittäminen, 2. Maaseudun ke-

hittäminen, 3. Osaamisen tason 

nostaminen, 4. Kuntapalvelujen 

kehitttäminen ja 5. Alueen veto-

voimaisuuden lisääminen.

Hankerekisterin ylläpidosta ja 

päivityksestä vastaa Oulun Ete-

läisen EU-tietokeskus EURO-PE 

DIRECT Rural Oulu South. 

Luettelo jaetaan seutukunta-

hallituksen ja -valtuuston jäse-

nille sekä muille sidosryhmille. 

Runsaat 50 sivua käsittävän 

luettelon voi tilata maksutta Ni-

vala-Haapajärven seutukunta-

toimistolta joko sähköpostitse 

osoitteesta piia.heitto@nivala-

haapajarvi.fi  tai puhelimitse nu-

merosta (08) 450 602. Luettelo on 

saatavissa myös Oulun Eteläisen 

EU-tietokeskuksesta.

Nivala-Haapajärven

hankeluettelo

on ilmestynyt

Työkoneiden ohjaamoita valmis-

tavalle Nivalan Terästuote Oy:

lle rakennetaan lisää tilaa. ”Yri-

tyksemme tuotteiden kysyntä 

on kasvanut ja olemme saaneet 

uusia asiakkaita. Tämän vuoksi 

tarvitsemme lisää tuotantotilaa 

ja työntekijöitä”, kertoo Nivalan 

Terästuotteen toimitusjohtaja 

Esa Pätsi.

Pätsi toteaa myös, että Niva-

lan Terästuote on laajentanut toi-

mintaansa jo vuoden 2007 alusta 

ottamalla käyttöön Nivalan Teol-

lisuuskylältä yhden teollisuushal-

lin Savenvalajantiellä, johon

noin 300 neliön laajennus 

tehdään. Laajennuksen on tar-

koitus valmistua kesäkuuhun 

mennessä.

Uudessa tilassa tullaan teke-

mään työkoneohjaamoiden ko-

koonpano- ja viimeistelytyötä. 

Terästuotteen oma teollisuus-

halli sijaitsee Ruojantiellä, siel-

lä tehdään ohjaamojen osaval-

mistusta ja ohjaamorunkojen 

kasausta. Laajennuksen jälkeen 

Nivalan Terästuotteen käytössä 

olevien toimitilojen kokonais-

pinta-ala on noin 2 300 neliötä. 

Tällä hetkellä yrityksessä on 25 

työntekijää.

Laajennustyön rakennutta-

ja ja projektin johtaja on Niva-

lan Teollisuuskylä Oy. Pää- ja 

rakennesuunnittelusta vastaa 

Suunnittelutoimisto Hietala Oy. 

Laajennuksen kustannusarvio on 

0,4 miljoonaa euroa.

Nivalan Teollisuuskylä Oy 

vuokraa teollisuus- ja toimiti-

loja yrityksille. Se myös kehittää 

elinkeinoelämää mm. yrityshau-

tomotoiminnan ja kehittämis-

hankkeiden avulla yhdessä kehit-

tämisyhtiö Nihak Oy:n kanssa. 

Nivalan teollisuuskylässä toimii 

tällä hetkellä noin 70 yritystä, 

joissa työskentelee noin 1 000 

henkilöä. 

Nivalan Terästuote Oy:lle

rakennetaan lisää tilaa

Seppeeleenlaskutilaisuus

eduskunnan entisen puhemiehen Kyösti Kallion haudalle ti 22.5.2007 

klo 11.45 alkaen (Suomen eduskuntauudistuksen 100-vuotisjuhlal-

lisuuksiin liittyvä tilaisuus). Tervetuloa!

Yhteistyössä Suomen eduskunta, Nivalan kaupunki sekä Nivalan 

seurakunta

Ilmainen kansalaistapahtuma

Kaupunki toivottaa kaikki kaupunkilaiset tervetulleiksi kaupungin-

talon sisäpihalla ke 23.5.2007 klo 15-18 järjestettävään ilmaiseen 

kansalaistapahtumaan! Tarjolla mm. hernerokkaa (ruoanjakajina 

kaupungin johtavia viranhaltijoita sekä luottamushenkilöitä), mu-

siikkiesityksiä, runonlausuntaa, lasten teatteriryhmän esityksiä, il-

mapalloja ja karkkia sekä lämminhenkistä yhdessäoloa!

Nivalan kaupunginvaltuuston kokous

pidetään tiistaina 15.5.2007 klo 18:30 alkaen Nivalan kaupunginta-

lolla valtuustosalissa. Käsiteltävinä asioina ovat mm. Perusopetus-

ryhmät lukuvuonna 2007-2008 (lisämääräraha), A2-kielen opetuksen 

järjestäminen syyslukukaudella 2007 (lisämääräraha), Aloitteet ja 

Toimivallan edelleen siirtäminen

Kokouksen alussa esitellään peruspalvelukuntayhtymä Kalliota 

koskeva tilannekatsaus.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitus-

osoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 18.5.2007 hallintojohtajan 

työhuoneessa.

Nivalassa 3.5.2007
Veikko Linna

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Nivalassa järjestetään syyskuun 

loppupuolella jenkkatanssin SM-

kilpailut. Samassa yhteydessä on 

sävellys- ja sanoituskilpailu, jo-

hon voivat osallistua kaikki jen-

kan tahteihin tehdyt, ennen jul-

kaisemattomat kappaleet.

Tapahtuman järjestää Kes-

ki-Pohjanmaan Nuorisoseura, 

minne osallistumisesta on il-

moitettava toukokuun loppuun 

mennessä. Uudet kappaleet eh-

tii lähettää kesäkuun loppuun 

saakka.

Luonto-Liitto ja Suomen her-

petologinen yhdistys toivovat 

yleisöltä havaintoja Suomen 

luonnonvaraisista matelijoista 

ja sammakkoeläimistä, jotka ovat 

Luonto-Liiton Kevätseurannan 

tämän vuoden teemana. Ensi 

viikonloppu 12.–13.5. on viides 

kevätseurantaviikonloppu, jol-

loin kannustetaan ihmisiä lähte-

mään luontoretkille ja kertomaan 

havainnoistaan.

Havainnointiaika on nyt par-

haimmillaan, sillä sammakko-

eläimet ja matelijat kerääntyvät 

hyville paikoille lämmittelemään 

ja lisääntymään. Niitä on keväällä 

helpompi löytää kuin myöhem-

min kesällä, jolloin korkea kas-

villisuus piilottaa eläimet tehok-

kaasti. Kevätseurannan teeman 

tavoitteena on haastaa ihmiset 

tutustumaan usein väheksyttyi-

hin ja jopa pelättyihin matelijoi-

hin ja sammakkoeläimiin.

Erityisen arvokkaita ovat ha-

vainnot harvinaisista tai huo-

nommin tunnetuista lajeista, 

kuten rupiliskosta, viitasam-

makosta, kangaskäärmeestä ja 

vaskitsasta. Havainnot kaikista 

kymmenestä lajistamme ovat 

kuitenkin tervetulleita. Mateli-

joitamme ovat sisilisko, vaskitsa, 

kyy, rantakäärme sekä Ahvenan-

maalla tavattava kangaskäärme. 

Sammakkoeläimiä ovat sammak-

ko, viitasammakko, rupikonna, 

vesilisko ja rupilisko.

Ohjeet lajien tunnistamiseen 

ja havaintojen ilmoittamiseen 

löytyvät Kevätseurannan netti-

sivuilta www.luontoliitto.fi /ke-

vatseuranta. Yksittäisen havain-

non ilmoittaminen on helppoa 

esimerkiksi tekstiviestillä. Lähe-

tä viesti LUONTOpäivämäärä, 

paikkakunta, keväthavaintosi, 

nimesi ja yhteystietosi nume-

roon 17176. 

Viesti on normaalin tekstivies-

tin hintainen. Muita ilmoittamis-

keinoja ovat nettilomake, pape-

rilomake ja sähköposti. Kaikkien 

havaintoja palauttaneiden kesken 

arvotaan kiikarit.

Luonto-Liitto kerää havain-

toja kesäkuun puoliväliin asti 

yhteistyössä Suomen herpeto-

logisen yhdistyksen sekä Luon-

nontieteellisen keskusmuseon 

kanssa. Kevätseurantatietokan-

nan lisäksi havainnot tulevat 

tutkijoiden käyttöön muun mu-

assa osana Suomen matelija- ja 

sammakkoeläinatlasta.

Luonto-Liiton valtakunnal-

lisessa Kevätseurannassa tark-

kaillaan 44 kasvi- ja eläinlajin 

yleistymistä kevään aikana. Ku-

ka tahansa voi seurata kevättä ja 

ilmoittaa havaintonsa Luonto-

Liittoon. YLE:n Aamu-tv kertoo 

havaintojen perusteella kevään 

etenemisestä joka toisena tors-

taina klo 7 uutisten jälkeen. Ke-

vätseurantaa on tehty vuodesta 

1961 lähtien. 

Viikonloppuna etsitään 
matelijoita ja sammakkoeläimiä

Valtioneuvosto on myöntänyt 

puoluelehtien ja Ahvenanmaan 

tiedotustoiminnan tukemiseen 

huhti-joulukuuksi noin 6 mil-

joonaa euroa. Avustus jaettiin 

puolueiden eduskuntapaikkojen 

mukaan. Valtioneuvosto päät-

ti avustuksista viime torstaina 

toukokuuta.

Myönnetyt avustukset jakau-

tuvat seuraavasti: Suomen Kes-

kusta (51 kansanedustajaa)

1 539 562,50 e, Kansallinen 

Kokoomus (50) 1 509 375,00 e, 

Suomen Sosialidemokraattinen 

puolue (45) 1 358 437,50 e, Va-

semmistoliitto (17) 513 187,50 

e, Vihreä Liitto (15) 452 812,50 

e, Svenska Folkpartiet i Finland/

Ruotsalainen kansanpuolue (9) 

271 687,50 e, Suomen Kristil-

lisdemokraatit (7) 211 312,50 e, 

Perussuomalaiset (5) 150 937,50 

e, Ahvenanmaa (1) 30 187,50 e, 

yhteensä 6 037 500,00 e

Valtioneuvosto myönsi helmi-

kuussa puolueille tammi-maa-

liskuun avustukset. Tuki jaettiin 

kahdessa erässä maaliskuussa 

pidettyjen eduskuntavaalien 

vuoksi.

Valtion talousarviossa on täl-

le vuodelle varattu sanomaleh-

distön tukemiseen yhteensä 14 

264 000 euroa. Puoluelehtitukea 

jaettiin yhteensä noin 8 miljoo-

naa euroa. 

Harkinnanvaraiseen lehdistö-

tukeen on varattu tälle vuodelle 

runsaat 6 miljoonaa euroa. Se 

myönnetään touko-kesäkuussa.

Puoluelehdille 
6 miljoonaa euroa

Jenkan SM-kisat Nivalassa

Rupikonnat liikkuvat yleensä vain hämärissä, mutta keväällä 

kutuaikana ja erityisesti sateen jälkeen konnia näkee päivisinkin. 

Kuva Marek Szczepanek.

Kyykäärmeitä ei löydä jos kulkee tömistellen. Vaikka ne ovat 

kuuroja, ne aistivat maan värähtelyn ja pelkäävät sitä. Kuva 

Marek Szczepanek.
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Parhaat palvelut  

EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ
TÄLLÄ SIVULLA

Ilmoitus Nivalan Viikon Parhaat palvelut -palstalla
maksaa vain 5,50 €/viikko + alv!
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Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

BMW 316i -89, kats., 2 x ren-
kaat. Hp. 900 €. Puh. 040-570 
6358.

ASUNTOVAUNU Europa vm-
73. Hyvärunkoinen, rakenta-
jalle tai taukotuvaksi. Hp. 650 
€. Puh. 040-855 7209 ja 040-
751 8823.

BMW E46 16” KESÄRENKAAT 
vanteineen, Pirelli 205/55, 
kulutuspintaa 5 mm, hyvä-
kuntoiset. Hp. 220 €. Puh. 
040-595 8828.

YKSIÖ 38 m2, tupak., erillinen 
mh. ja oma sauna. Lähellä 
keskustaa. Soveltuu sijoitus-
asunnoksi, vuokrattu. Puh. 
050-400 7741.

Uusi 18-vaihteinen MAASTO-
PYÖRÄ edullisesti. Puh. 044-
283 0794.

ÄES Potila 450, uutta vast. 
Varp.jyr. ja kylvölan. Simulta 
2,5 m kiek. van. Heinänsiem. 
Kylvölaite. Puh. 0400-174 
487.

MÄNTYSÄNKY 80 x 200 cm, 
saa osiksi, hp. 30 €, PRESSU-
TALLI (uusi 400 €), nyt 200 € 
tai vaihto mopoon. Puh. 050-
369 0413.

SÄNKY, antiikkipets. män-
ty, runkopatj. 120 cm 70 €, 
LIPASTO, antiikkipets. män-
ty 20 €, sohva kangasverh., 
tummansin. 3-ist. hyväkunt. 
110 €, kirjahylly pyökki 80 €, 
ruokapöytä valk., neljä tuolia, 
jatkettavalla pöytälev., tuo-
lit kangasverh.80 €, vuode-
sohva 2 ist. beige 50 €. Puh. 
0400-628 728.

DIGIBOXEJA 2 kpl anten-
niverkkoon 25 €/kpl. Puh. 
0400-010 882.

Siisti ASUNTOVAUNU Solifer 
Jubilee 460 vm-90, primus -
lämmitin, etuteltta, kwh-mit. 
ym. Hinta 4900 €. Puh. 0400-
285 144.

SAAB -89, hp. 450 €. Puh. 040-
535 3432.

Ostetaan  

Hyväkuntoinen, 3-istuttava 
VUODESOHVA vuodevaate-
laatikolla ja patjasarjalla. Puh. 
ilt. 440 812.

Halutaan vuokrata  

3 H+K+S kerros- tai rivitalos-
ta. Puh. 0404-118 472.

YKSIÖ Nivalasta. Puh. 044-
257 4199.

Työssä käyvä lähihoitaja ha-
luaa vuokrata YKSIÖN tai 
pienen KAKSION 1.6. alkaen. 
Puh. 044-378 2684.

Vuokrattavana  

3 H+K+S, lasiparv, siisti 80 
m2, Oulu. Myynti myös mah-
dollinen. Puh. 040-5291656 
klo 18 jälk. ark.

Annetaan  

2 kpl sekarotuisia KOIRIA, 
narttu 3,5 v. ja uros 2 v. An-
netaan pik. hyvään kotiin! 
044-551 5204/Henna, miel. 
iltaisin.

Sekalaista  

Haluatko tehdä ALUSVAATE-
OSTOKSESI kaikessa rauhas-
sa asiantuntijan avustuksella. 
Jos näin on, soita ja sovi ai-
ka. www.ladynet.fi , edusta-
ja K. Vähäsöyrinki puh. 040-
757 8059. Kokoja ja malleja 
riittää.

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.

Kodin kirpputori  

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.

RETU – kovan talven voittaja!

Lisää tietoa: www.ruokonata.net

Huom. keväällä 2007 RetuBOR on myynnissä vain siemenseoksissa.

Myynti alan liikkeet sekä

92400 Ruukki
Puh. (08) 270 7200, (02) 762 6200

BOR

8 %

98%

= Talvituho%

MTT:n viralliset lajikekokeet, 
1999-2006 Sotkamon koepaikka

KoraRETUBOR Seine

RETUBOR-ruokonadan jalostaja:

81%

NIVALAN 
MOOTTORIPYÖRÄILIJÄT RY

Nivalan moottoripyöräilijöiden kevätkokous

Nahkimolla 20.5. klo 17:00. Hallitus paikalle klo 16:00

NIVA-KAIJAN KOULUN 
VANHEMMAT RY

Avoimet ovet

Tiistaina 15.5. klo 18:30 koululla.

Hyvät tulevien seiskojen vanhemmat! 

Tulkaa tutustumaan myös vanhempainyhdistyksen toimintaan.

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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TH Dublin Green

20 x 25 cm 
7,90 €/m2

svh. 13,30 €

LAATTAVIESKA
Ratakatu 19, Ylivieska, puh. (08) 424 668, www.laattapiste.fi 
Palvelemme arkisin klo 9 - 17 ja lauantaisin klo 9 - 13

NYT ON KEVÄTTÄ HINNOISSA!
Lukuisia muita kampanjatuotteita myymälässämme. 
Katso kaikki tarjoukset netistä www.laattapiste.fi . 

Vo
im

as
sa

 1
5.

5.
20

07
 a

st
i.

II Pavona 20 x 30 cm
19,50 €/m2

svh. 25,60 €

TB Iris Light Grey
10 x 10 cm 8,90 €/m2

svh. 26,10 €


