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Nimipäivät  

Sunnuntai  
26.8.2007

Kalenteri

Lukijan ajatuksia  

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Elämäntiellä me kohtaamme mo-

nenlaisia ihmisiä. Muutamat voi-

vat olla hyvinkin mielenkiintoisia. 

Seuraavat kokemuksensa kertoi 

minulle eräs mies, joka kuuluu 

noihin edellämainittuihin.

Kun asuimme vielä vanhassa 

talossamme, näin hänen usein 

menevän naapuriimme, jotka 

ovat hänen vaimonsa lähisuku-

laisia, miehen nimi on Ville. Ker-

ranpa hän poikkesi meillekin ja 

kävi senkin jälkeen, mutta käyn-

nit häneltä jäivät, koska me muu-

timme kaupunkiin.

Kooltansa Ville oli pieniko-

koinen, nopealiikkeinen ja pu-

helias, ja hänellä oli ymmärtä-

väinen katse. Kerran hän kertoi 

minulle sotakokemuksen, jonka 

yritin painaa mieleeni. Mutta 

kun aikaa on kulunut ja nyt sitä 

kirjoitan, huomaan, että asia olisi 

pitänyt panna mustaa valkoisel-

le. Aika on ruostuttanut asioita. 

Yritän parhaani, vaikka tarkkaan 

en voi toistaakaan hänen käyttä-

miä sanoja. Tapahtumat olivat 

seuraavanlaisia:

Elimme kesää neljäkymmen-

täkolme. Maata pollistelimme 

Maaselän kannaksella, ja yritim-

me kuluttaa aikaa. Toiset kalas-

telivat ja toiset pelasivat korttia. 

Muutamat nikkaroi tai tekivät 

sormuksia. Tehtiin jonninjou-

tavaakin. Oli se hullua! Suuret 

miesjoukot makasi parhaan ke-

sän aikana.

Mutta mitäs me nuoret: Kun 

valtio antoi meille ruoan ja vaat-

teet niin mikäpäs meillä oli maa-

tessa. Ruoka oli kyllä huonoa ja 

hengenvaara joka päiväinen.

Palvelin Sinisen prikaatin en-

simmäisessä pataljoonassa, jota 

komensi majuri Kopra. Kuuluin 

sen kolmanteen komppaniaan. 

Me miehet olimme juuri ase-

velvollisuuden päättäneitä nuo-

ria. Vastuualueeseemme kuului 

mm.  kangas, jonka suippeassa 

kärjessä oli eteentyönnetty var-

tiopaikkamme. Siellä suoritim-

me vartioita. Korsultamme sin-

ne oli matkaa, noin kolmesataa 

metriä.

Se oli tuttu paikka minullekin. 

Kovin monesti olin siellä seisoa 

jököttänyt, milloin mihinkin 

aikaan vuorokaudesta. Oli aa-

muyön tunnit kesä-heinäkuun 

vaihteessa, kun taas astelin sinne 

erään Hämäläisen kanssa. Siellä 

oli kaksi poteron tapaista, ne oli 

kaiverrettu kankaan kumpaan-

kin reunaan. Hämäläinen meni 

vasemmalle ja minä jäin oikeal-

le. Vaihdoimme muutaman sa-

nan poislähtevien aseveikkojen 

kanssa. Mitään epäilyttävää he 

eivät olleet havainneet.

Meille alkoi se pitkäveteinen 

kaksi tuntia. Ne kuluivat aina 

yhtä hitaasti, kuin aika junaa 

odotellessa. Seisoin matalaksi 

kaivetussa poterossa, johon voi 

tarvittaessa suojautua. Ilma oli 

kesäisen lämmintä ja sääsket 

pitivät huolen ettei liikaa nu-

kuttanut. Ympäriltä kuului pik-

kulintujen laulua. Palokärki oli 

huudellut jo tänne tullessamme, 

ja ihme kumma kohta alkoi tih-

kusade. Sade oli kuitenkin niin 

ohutta, ettei se kastellut. Palokär-

ki tiesi mitä huuteli.

Näkymät eteen ja oikealle oli 

alavaa, vain matalaa puustoa 

kasvavaa männikköä, siis hyvin 

yksitoikkoista silmäiltävää. Kat-

selen molempiin suuntiin, mutta 

en nähnyt mainittavaa. Mielee-

ni tuli tyttöystäväni, jonka luo-

na ne hetken viivähtikin. Äkkiä 

jokin kiinnitti huomioni edessä 

vasemmalla. Tarkastelin seutua, 

mutta en nähnyt mitään, ehkä 

siellä oli joku metsänelävä. Aja-

tukset riensi taas siviiliin. Kum-

man nopeasti aika rientää tyttö-

ään ajatellessa. 

Äkkiä ajatukseni katkesivat 

Hämäläisen konepistoolin räti-

nään. Minusta katsoen hän näyt-

tää ampuvan sivulleen maahan, 

miltein jalkoihinsa. Käärmettä-

kö se ampuu. Mutta Hämäläinen 

siirti tulensa etumaastoon, vaih-

toi lippaan ja jatkoi. 

Silloin rätinään yhtyi toinen-

kin konepistooli, sillä vartioita 

tarkastava kenraali sattui juuri 

paikalle. Nyt näen minäkin mi-

tä ne ampuivat: ryssiä syöksyilee 

lepikosta kahtena ketjuna. Suo-

jauduin poteroon ja aloin am-

pua sarjojani. Lähelle ehtineet 

korjasi kuolema. Aseeni meni 

epäkuntoon, mutta korjasin sen 

hetkessä. Siinä kävi rätinä, kun 

ryssätkin ampuivat syöksyilles-

sään aivan torventäydeltä.

Korsultamme kiiruhtivat po-

jat apuun. Mutta turhaan tulivat. 

Heidän työkseen jäi laskea mon-

tako vainajaa teimme. He löysi-

vät niitä seitsemänkymmentä.  

Vain yksi nosti kätensä. Ihmet-

telimme minkä vuoksi ne noin 

tapatti itsensä.

Laillani Hämäläinenkin oli 

vaipuneena siviiliajatuksiin, 

katsellen kuitenkin etumaastoa. 

Silloin jokin aivan läheltä kuulu-

nut ääni sai hänet katsahtamaan 

sivulleen ja näkemään miten 

kaksi soturia valmistautui ryn-

täämään hänen kimppuunsa. 

Hyökkäys oli suunniteltu hyvin. 

Sillä nuo kaksi, jotka hän ampui 

olivat todellisia sissejä, niin ää-

neti he Hämäläistä lähestyivät. 

Joukkue odotteli hieman kau-

empana. Ehkä venäläiset eivät 

tienneet minusta mitään, koska 

kimppuuni ei käyty. Niiden tar-

koitus oli saada vartija äänettä 

hiljaiseksi, ja yllättäen hyökä-

tä korsullemme. Suunnitelma 

meni kuitenkin myttyyn. Jos he 

olisivat onnistuneet Hämäläisen 

kohdalla, olisin minä sen nähnyt 

ja hälyyttänyt ampumalla. Sattui 

siihen vielä se kersanttikin kuin 

sallimuksesta paikalle.

Sodassa hyvä suunnitelma on 

välttämätön. Mutta kaikki ei ai-

na mene suunnitelman mukaan. 

Niin kävi viholliselle tässäkin 

tapauksessa. Meidän kolme ko-

nepistoolia torjui yrityksen. Vi-

holliselle se maksoi seitsemän-

kymmentä ihmishenkeä.

Sero

Kolme konepistoolia

Herra, minun Jumalani,

sinua minä huusin avuksi,

ja sinä teit minut terveeksi.

Herra, sinä pelastit minut 

tuonelasta.

Hautaan vaipuvien joukosta

sinä toit minut takaisin 

elämään.

Laulakaa Herralle, te Herran 

palvelijat, ylistäkää hänen pyhää 

nimeään! Hänen vihansa kestää 

vain hetken, hänen hyvyytensä 

läpi elämän.

Illalla on vieraana itku

mutta aamulla ilo.

Sinä muutit itkuvirteni karkelok-

si, riisuit yltäni suruvaatteen ja 

puit minut ilon pukuun.

Siksi minä laulan sinulle kiitos-

laulun, laulan koko sydämestäni 

enkä vaikene.

Herra, minun Jumalani,

sinua minä ylistän nyt ja aina.

Ps. 30: 3-6, 12-13 

Sunnuntai: Ilmi, Ilma, Ilmari

Maanantai: Rauli

Tiistai: Tauno

Keskiviikko: Iina, Iines, Inari

Torstai: Eemil, Eemeli

Perjantai: Arvi

Lauantai: Pirkka

Kun menet avioon, rakasta mies-

täsi. Häiden jälkeen tutki häntä. 

Jos hän on salaperäinen, luota 

häneen. Jos hän on surullinen, 

tee hänet iloiseksi. Kun hän on 

puhelias, kuuntele. Jos hän on 

riitaisalla tuulella, älä ole huo-

maavinasi. Jos hän on mustasuk-

kainen, paranna hänet. Jos hän 

ei ole kiinnostunut huvituksista, 

käytä houkuttimia. Jos hän on 

seurallinen, ole hänen kumppa-

ninsa. Anna hänelle suukko, kun 

hän ansaitsee. Anna hänen tun-

tea, että ymmärrät häntä täysin. 

Mutta älä koskaan anna hänen 

huomata, että johdat ja manipu-

loit häntä. 

Herbert Spaugh

1. Missä kaupungissa pidettiin 

USA:n ja Neuvostoliiton ensim-

mäiset Salt-neuvottelut?

2. Mihin kaupunkiin senaatti 

siirtyi kansalaissodan sytyttyä?

3. Kuka on säveltänyt Ruotsin 

kansallislaulun?

4. Minkä kaupunkimme vaaku-

nassa on oravan kuva?

5. Minkälainen sukulainen on 

kyty?

Vastaukset sivulla 4.

Naukkarisen Ainon perheen ko-

tipihaan Latovainion alueelle on 

ilmestynyt outo lintu.

- Kyllä me sitä ihmeteltiin, että 

mikä tuo on. Isäntäkin on met-

sästänyt vuosikymmeniä, mutta 

ei ollut tuollaista lintua ennen 

nähnyt. Olisikin kiva tietää, 

onko näitä nähty enemmänkin 

Nivalassa?

Lintukirjasta perhe tunnisti 

linnun pähkinähakiksi. Se on 

täällä hyvin harvinainen, jonkin 

verran sitä pesii Ahvenanmaal-

la ja aivan Lounais-Suomen 

länsirannikolla.

Harvinainen pähkinähakki on nähty Latovainion seudulla. 

(Kuva: Aino Naukkarinen).

joten kaksi niitä on. Toinen on 

täsmälleen saman näköinen yk-

silö, lienevätkö samaa poikuetta, 

Aino Naukkarinen miettii.

Onko näitä nähty 
enemmänkin?

Pähkinähakki syö siemeniä, 

marjoja ja muun muassa semb-

ramännyn käpyjen siemeniä.

- Se käy naapurista hakemassa 

käpyjä ja tulee meidän pihakoi-

vuun niitä syömään.

Lintu on aika kesy. Se tu-

li tutkimaan Ainon rakenteilla 

olevaa kivikkokukkapenkkiä ja 

aivan oven edessäkin se tepaste-

li, mutta silloin harakka tuli hä-

tyyttämään sen pois. Pähkinä-

hakki oli ensin vierailulla yksin, 

mutta jonkun päivän kuluttua se 

sai seuralaisen.

- Linnut on kuvattu yhtä aikaa, 

Vuokrakodit
on osake-

yhtiö

Viime lehdessä kyseltiin parissa-

kin kohteessa kunnan päättäjiltä 

Kiinteistö Oy Nivalan Vuokra-

kodit Oy:n toiminnasta, annet-

tiin päättäjille vinkkejä ja tehtiin 

kysymyksiä.

Nivalan Vuokrakodit Oy on 

osakeyhtiö. Vaikka osakkeet 

ovatkin kaikki kaupungilla, 

Vuokrakoteja johtaa normaa-

lin osakeyhtiön tapaan hallitus 

ja sen määräämät toimielimet. 

Hallituksessa voi olla myös muita 

kuin osakkeenomistajia, esimer-

kiksi asiantuntijoita.

Yhtiöiden osakkeenomistajat 

ja hallituksen jäsenet ovat kaikille 

julkisia tietoja.

Nim. Etiketti

Testaamme kuvien 

väriprofi ileja ja julkaisemme 

nämä kuvat uudelleen. 

Nuotiopannukahveja 

keittämässä Irene Poikkimäki, 

oikealla hänen jälkikasvuaan. 

Vasemmalla valtion 

asuntorahaston ylitarkastaja 

Tuomas Seppälä.

Kuvien testaus
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Töllinperän seudulla asustellut 

karhu on nyt kaadettu. Karhu oli 

jäänyt asustelemaan kylän alueel-

le, eikä lähtenyt kauemmaksi sy-

dänmaille pelottelemallakaan. 

Maa- ja metsätalousministeriö 

oli myöntänyt kaatoluvan, joka 

oli voimassa vain kahden mehi-

läistarhan alueella, joihin karhun 

vierailuista aiheutui vahinkoa. 

Lupa tuli tiistaina ja jo hieman 

ennen kuutta Risto Hosionaho 

ampui karhuun ensimmäisen 

laukauksen, jonka jälkeen karhu 

piiloutui kuusikkoon. Tunnin ku-

luttua Veera -koira löysi karhun 

lähistöltä ja Hosionaho ampui 

toisen, kuolettavan laukauksen.

Joidenkin tietojen mukaan on 

mahdollista, että alueella liikkuu 

toinenkin karhu. 

Tälle alueelle karhun pyyn-

tilupia saa kuitenkin ainostaan 

maa- ja metsätalousministeri-

östä, niitäkin vain häirikkökar-

huille ja hyvin harvoin. Oulun 

riistanhoitopiirillä on mahdol-

lisuus myöntää suurpetolupia 

muutamia kappaleita vuosittain 

ja nekin painottuvat poronhoi-

toalueella vahinkoa aiheuttaviin 

suteen ja ilvekseen. Muita lupia 

riistanhoitopiiri ei voi myöntää.

Karhun pyyntilupia on joina-

kin vuosina ollut mahdollisuus 

myöntää poronhoitoalueen ete-

läpuolelle. Tällöin on kyseessä 

oltava vahinkoa tai vaaraa aihe-

uttava eläin tai tällaisen vahingon 

todellinen uhka. 

Karhunkaataja Risto Hosionaho ja Veera -koira heti kaadon jälkeen.

Karhu on kaadettu

Yksinhuoltajien ja yhteishuoltaji-

en liitto ry ja Yhden Vanhemman 

Perheet – OLKKARI ry käynnis-

tivät Nivalaan vertaistukea tarjo-

avan olohuoneen 22.8.2007 Niva-

lan SRK:n päiväkerhotiloissa. 

Aluepäällikkö Ulla Sauvola 

Oulusta avasi tilaisuuden ker-

tomalla liiton toiminnoista ja 

Yhden Vanhemman Perheet 

– OLKKARI ry:n ideologiasta. 

OLKKARI – yhdistyksen pu-

heenjohtaja Tuula Väisänen Pal-

tamosta oli myös paikalla keskus-

telemassa osallistujien kanssa.

”Vertaistukeen perustuva 

olohuonetoiminta perustuu ko-

kemukseen, että ei ole yksin uu-

dessa elämäntilanteessaan tai 

ongelmiensa keskellä. Vertaistuki 

on vapaaehtoista ja vastavuorois-

ta kokemusten vaihtoa ja toinen 

toisensa tukemista. Samoissa on-

gelmissa usein paras tuki saadaan 

saman kokeneilta.” Ulla Sauvola

Paikalle oli saapunut äitejä 

lapsineen. Nuorin osallistuja oli 

vain kahden viikon ikäinen vau-

va. Isommil-

le lapsille oli 

omia leikkejä 

ohjaamassa 

kaksi hoita-

jaa. Yhteensä 

noin 20 hen-

gen joukolla 

olohuonetoi-

mintaa ideoi-

tiin ja käytiin 

keskusteluja 

vertaistuen 

merkityksestä. Nivalan seura-

kunta on toiminnassa mukana 

todella arvokkaana toimijana, an-

taen toiminnalle jatkossakin tilat 

päiväkerhotiloistaan, lapsille hoi-

tajat (2) aikuisten keskustelujen 

ajaksi sekä yhden työntekijänsä 

työpanoksen itse ryhmään.

Sekä liitto et-

tä OLKKARI 

– yhdistys halu-

avat kiittää seu-

rakuntaa tästä 

yhteistyöstä, jo-

ka on toiminnan 

kannalta todella 

merkittävää.

Olohuonetoiminta Nivalassa 

tulee olemaan vapaamuotois-

ta keskustelua yhteisistä asiois-

ta.  Ryhmään ovat tervetulleita 

kaikki yhden vanhemman per-

heet Nivalasta ja lähiseudulta. 

Ryhmä ideoi itse jatkossa toimin-

tojaan, ensimmäisellä kerralla 

mietittiin jo esim. retkien teke-

mistä ja asiantuntijoiden pyytä-

mistä mukaan jollekin kerralle 

luennoimaan.

Syyskauden seuraavat olohuo-

netapaamiset SRK:n päiväkerho-

tiloissa Nivalassa:

19.9 , 17.10, 14.11 ja 12.12 klo 

18.30 – 20.00

Tervetuloa mukaan 

olohuoneeseen!

Ryhmän vastuuhenkilöt
Eija Kukkurainen, vertaisäiti

eija.kukkurainen@evl.fi 
Pirkko Pietikäinen, 

nuorisotyön ohjaaja
(08) 440 328

Nivalassa käynnistyi 
vertaistukea tarjoava olohuone 

yhden vanhemman perheille

” Silloin, kun kaikki oli uutta ja 

elämä yhtä kriisiä, olisi todella 

kaivannut jotain tällaista.”

- yksi ryhmän äideistä

Pohjois-Suomen 

aluepäällikkö Ulla Sauvola 

oli käynnistämässä Nivalan 

olohuonetoimintaa.

Suomessa  käydään yhä kovempaa 

kilpailua työntekijöistä. Yritysten 

kasvu on jo paikoin hidastunut 

työvoimapulan takia. Nivala on 

vahva, kehittyvä kunta jonka yri-

tykset tarvitsevat myös jatkuvasti 

uusia osaajia palvelukseensa. 

Mitä me voimme siis tehdä, 

että pärjäisimme kovassa kilpai-

lussa? Katsellaan hieman ympä-

rillemme. Työpaikkojen lisäksi 

Nivalassa on paljon muitakin asi-

oita, jotka on hyvällä mallilla. 

Meillä on hyvät julkiset pal-

velut  sekä poikkeuksellisen kor-

keatasoinen lasten päivähoito ja 

tiheä kyläkouluverkosto.  Täällä 

löytyy halukkaille tontteja niin 

taajamassa kuin kehittyvillä ky-

lillä. Täällä on kauppapalvelut 

lähellä ja turvallista liikkua. 

Meillä on lisäksi hyvät har-

rastusmahdollisuudet - kii-

tos lukemattomien seurojen 

ja yhdistyksien, jotka toimivat 

pyyteettömästi harrastustensa 

parissa.

Moni muuttopäätös syntyy 

nykyään paikkakunnan koko-

naisvaltaisesta vetovoimaisuu-

desta, jossa on oma painonsa 

harrastusmahdollisuuksilla, työ-

paikalla ja palveluilla. 

Vetovoimaisuustoimikunta 

haastaa Nivalan seurat ja yh-

distykset kokoamaan yhtä osaa 

meidän Nivala kuvaan. Tervetu-

loa toimijoiden iltaan. 

Yhteisyöllä pidämme huo-

len siitä että tulevaisuutemme 

rakentaminen on yhä omissa 

käsissämme.

Juhani Pihlajamaa
Projektipäällikkö

040-5213318
Parasta Palvelua hanke

Harrastus-
toiminta

ja yritykset

” Eihän sitä silloin itse osannut lähteä 

hakemaan vertaistukea, kunpa joku 

olisi sitä silloin tarjonnut. Yhdessä 

asioiden puhuminen ja itkeminenkin 

helpottavat oloa, kun elämä kaatuu 

päälle.”

- yksi ryhmän äideistä
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Vastataan pois  

1. Helsingissä.

2. Vaasan.

3. Ei tiedetä, se on 

kansansävelmä.

4. Kauniaisten.

5. Aviomiehen veli.

La 25.8. klo 8.30 aamuhartaus 

liikuntahallissa, Sirkku Junttila. 

Klo 9 Gel de gör! - ikkuna mus-

limityöhön, liikuntahallissa, 

Elisa Lees, Matti Korpiaho. Klo 

10 Katso mikä tehtävä!- ikkuna 

Raamattuun, liikuntahallissa, 

Eero Junkkaala. Kolehti: lähe-

tystyölle. Klo 12 Katso, edessäsi 

koko maailma!, Kristityn tehtävä 

maailmassa? Paneelikeskustelu 

liikuntahallissa, piispa Samuel 

Salmi, Antti Pentikäinen, Seppo 

Rissanen ja Isto Pihkala, puh. 

joht. Anita Leppälä, varjopaneeli.  

Klo 14 Matkamiehen iltarukous-

harjoitukset Kyösti Kallion kou-

lulla. Klo 14 näytelmä Hunajan 

pisara, Nuorisoseuralla. Ohjel-

mien ennakkomyynti (15€) seu-

rakunnan taloustoimisto p. (08) 

443 785 tai (08) 440 155, ohjelmia 

saa myös juhlapaikalta. Ilmainen 

kuljetus ammattiopistolta ja ta-

kaisin näytelmän jälkeen. Klo 14  

Paikkaani etsimässä lähetystyös-

sä, ammattiopiston auditoriossa, 

Eija ja Juha Nivala. Klo  14 Tule 

ja veisaa- yhteinen virsilauluti-

laisuus seurakuntakodissa, Liisa 

Katajala, Juhani Latvala. Ilmai-

nen kuljetus ammattiopistolta, ja 

tilaisuuden jälkeen takaisin. Klo 

14 Proxodi i posmotri- ikkuna 

Venäjälle, liikuntahallissa,Ville 

Melanen , Aleksei Aljoshkin. 

Klo15 Ila u tale!- ikkuna Afrik-

kaan, liikuntahallissa, Sisko Jär-

viluoma, Helmi Liljeblad. Klo 15 

Tule ja auta!- ikkuna kansainväli-

seen diakoniaan, ammattiopiston 

auditoriossa, Antti Pentikäinen. 

Klo 16.30 Riemu ja kiitos on 

yhteinen- lähetysjuhla liikun-

tahallissa, Martti Peräaho, Esa 

Ruuttunen, Risto Lauriala, kir-

vesmiehet sekä työnäytös grilli-

katoksen valmistumisesta, Anu ja 

Juha Väliaho, Martti Asikainen. 

Kolehti: lähetykselle. Klo 19 Mat-

kamiehen iltarukous, liikunta-

hallissa, Soili Autio, alueellinen 

kuoro, musiikkiopiston ryhmä 

Jouko Kantolan johdolla, piispa 

Samuel Salmi. Klo 19.30 seurat 

Nivalan ry:llä, (Haikaran ry järj.). 

Klo 20.30 Hunajan Pisara-näytel-

mä nuorisoseuralla, ohjelma 15€, 

ennakkovaraukset seurakunnan 

taloustoimistosta (08) 443 785  

tai  440 155, ohjelmia saa myös 

juhlapaikalta. Ilmainen kulje-

tus ammattiopistolta, paluu ti-

laisuuden jälkeen. Klo 21 kon-

sertti kirkossa, Esa Ruuttunen, 

Risto Lauriala, ohjelma 10 €, 

ennakkovaraukset taloustoimis-

tosta p. (08) 443 785 tai 440 155 

Konserttiin saa ohjelmia myös 

juhlapaikalta. Ilmainen kuljetus 

konserttiin ammattiopistolta ja 

konsertin jälkeen takaisin. Klo 

21-24 Yökahvila ammattiopiston 

ruokalassa.

Su 26.8.13. sunn. helluntaista   klo 

8.30 Aamun sana liikuntahallissa, 

Isto Pihkala, AstaYlikoski. Klo 10 

Afrikka-messu liikuntahallissa, 

Mika Katajamäki, Matti Laurila, 

Amani. Kolehti: lähetykselle. Klo 

10 messu kirkossa, saarna Alek-

sei Aljoshkin, lit. Sanna Jukkola, 

kanttori Liisa Katajala, avustaa 

Nivalan Sekakuoro joht. Anu 

Rautio.  Kolehti: lähetykselle.  

Jumalanpalvelus on kuultavissa 

radio-Pookista. Klo 13 Sinä joh-

datat meitä maailmaan - päätös-

juhla liikuntahallissa, Elisa Lees, 

Rauli Junttila, Martti Viljanen, 

Amani. Päätösjuhlassa avaimen 

luovutus. Kolehti: juhlien järjes-

telykulujen peittämiseksi. Klo 13 

seurat Nivalan ry:llä.  Klo 18.30 

seurat ja lauluilta Nivalan ry:llä 

(E Hosionaho).

Lasten, varhaisnuorten ja nuor-

ten ohjelma lähetysjuhlilla 

24.-26.8.2007

Pe 24.8. klo 20 Tilkkutäkki-kon-

sertti liikuntahallissa. Klo 21-24 

yökahvila ruokalassa.

La 25.8. klo 8.30-19.00 lapsipark-

ki liikuntahallissa. Klo 11  lähe-

tyslento MT281820  kanttiinissa, 

matkareitti: Afrikka-Etu-Aasia-

Venäjä. Klo 13-16 askartelupaja 

varhaisnuorille liikuntahallis-

sa, ilmoittautuminen 20.8.2007 

mennessä Nivalan kirkkoherran-

virastoon p. (08) 440 025. Klo 16 

pyhäkoulu liikuntahallissa, mu-

kana Kumbe.

Nuorten ohjelma

La 25.8. klo 12  Kumbe esiintyy 

auditoriossa. Klo 14 ja 15 kanavat 

Afrikkaan ja muslimimaailmaan 

kanttiinissa ja ruokalassa. Klo 19 

Matkamiehen iltarukous liikun-

tahallissa.  Klo 21 Afro-workshop 

liikuntahallissa, Amani. Klo 21-

24 yökahvila ruokalassa.

Su 26.8. klo 8.30-14.30 lapsipark-

ki liikuntahallissa.

To 30.8. klo 17 lapsikuoron 

harjoitukset seurakuntakodis-

sa (Katajala). Klo 18.30 nuo-

tioilta ja myyjäiset Vinnurvan 

leirikeskuksessa.

Pe 31.8.   raamattupiiri seurakun-

takodissa (Olli).

Su 2.9. 14. sunn. helluntaista klo 

10 messu kirkossa, saarna ja lit. 

Olli, kanttori Katajala. Kolehti. 

Ahdingossa olevien henkilöi-

den taloudelliseen avustamiseen 

Suomessa, Kirkon diakoniara-

hasto, Kirkkohallitus. Kirkko-

kahvit seurakuntakodissa.  Klo 

13 pihaseurat (sateen sattuessa  

tuvassa) Varpu ja Mauri Uusi-

talolla, Uudentalontie 14 (Vilja-

nen, Katajala), järjestää Jokisaa-

ren diakoniatoimikunta, kolehti 

diakoniatoimikunnan työlle. Klo 

13.30 Haikaran ja Järvikylän dia-

koniatoimikuntien vierailu Koti-

keskukseen (Olli).

Päiväkerhotyö: Päiväkerhot 

alkavat viikolla 36. Kerhoon il-

moittautuneille lähetetään tiedo-

te kotiin. Tervetuloa kerhoon!

Perhekerhot: Perhekerhoihin 

ilmoittautuminen lapsityöntoi-

mistoon p. 440 328. Perhekerhot 

alkavat viikolla 39. 

Varhaisnuorisotyö: Tule ja kat-

so Oulun hiippakunnan lähetys-

juhlat  Nivalan ammattiopiston 

tiloissa 24 – 26.8.07

Pe 24.8. klo 20 Tilkkutäkki-kon-

sertti koko perheelle.

La 25.8. klo 11 ja klo 12 Lähe-

tyslento Mt281820 matkareitti 

Afrikka, Etu-Aasia-Venäjä.

Klo 13 – 16 Askartelupaja, johon 

ilmoittautumiset  puh. 440 025.

klo 16 Pyhäkoulu, mukana teat-

teriryhmä Kumbe.

Nuorisotyö: Isoskoulutus alkaa! 

Ilmoittaudu p. 040-532 5578 / 

Reetta.

Ti. 21.8 klo 18.00 Isoskoulutus 

Info Nuorisotiloissa

Ti. 28.8 klo 17.00 Unkarin poi-

kien, Gaborin ja Gergön läksiäi-

set Nuorisotiloissa. Isten hozott! 

Tervetuloa!

 

Diakoniatyö: Diakoniatoimis-

to auki vk.35 vain  pe 31.8 klo 

8.30-10.30

Kalajoen rovastikunnan 

omaishoitajien leiri Haapavedel-

lä 18-20.9. Tiedustelut ja ilmoit-

tautuminen 7.9 mennessä diak. 

toimisto puh: 442 144 klo 8.30- 

10.30 tai 040-532 5571

Lähetystyö: Keskiviikkoisin ja 

lauantaisin klo 9-13 Lähetyksen  

kirpputori Kanttorilassa,

on saatavana  varastossa olevaa 

ilmaista vaatetavaraa.

Oulun hiippakunnan lähetys-

juhlat Nivalassa 24.-26.8.2007

Otamme vastaan lahjoituk-

sia  ja arpajaisvoittoja Kalajo-

en rovastikunnan lähetystyön 

myyntipöydälle.

Lahjoitukset voi toimittaa pe 

24.8.2007 klo 16-17.30 ja la aa-

muna  Nivalan ammattiopiston 

liikuntahalliin rovastikunnan 

myyntipöydälle. Leivonnaiset 

toivotaan tuotavan vasta lauantai-

aamuna. Lisätietoja antaa Valtteri 

Olli p. 040 532 5579. Lämmin kii-

tos tuestanne lähetystyölle!

Juhlaohjelman saat juhlapai-

kalta, kirkkoherranvirastosta p. 

(08) 440 025 tai  seurakunnan 

kotisivuilta  www.nivalansrk.

fi /lahetysjuhlat. 

Kaatuneitten omaiset, sotaor-

vot tervetuloa Ylivieskan museo-

alueelle Puuhkalaan viettämään 

yhdessä kesäkauden päättäjäisiä 

pe 31.8. klo 13 alkaen. Ohjelmaa 

ja arvottavaa toivotaan mukaan.

Ilmoittautumiset 25.8. mennessä 

Irma Raudasojalle puh. 050 357 

2023 tai (08) 427 198.

 

Kanttori päivystää keskiviikkoi-

sin klo 12-13.30 kännykkänume-

rossa:  Asta Ylikoski 

p.  040 532 9051 ja Liisa Katajala 

044 344 2174.

Perheasiain neuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pihan 

puolelta) 84100 Ylivieska. 

Kirkolliset on luettavissa myös 

Nivalan seurakunnan kotisivuil-

ta, www.nivalansrk.fi /kirkolliset 

ilmoitukset.

Seurakunnan kotisivujen osoite: 

www.nivalansrk.fi 

Sähköpostiosoite: nivalan.seura-

kunta@evl.fi   

Kastettu

Silja Anna Maaria Pihlajamaa, 

Roope Mikael Laakkonen, Alek-

si Olavi Palosaari, Joona Antero 

Tölli

Avioliittoon 
kuulutettu
Jarno Antero Hilonen ja Jenny 

Pauliina Arvola

Kuollut

Elli Lyyli Ahola s  Syväluoma 77 

v.

Toivo Aatos Häkkilä  76 v.

Kirkolliset tapahtumat

Nivala

Tuotantopäällikkö, työterveys-

hoitaja, team leader, myyntineu-

vottelija, kaivinkoneenkuljettaja, 

CNC-koneistajia, teollisuusput-

kiasentaja, hitsaaja, hitsaaja, va-

rastotyöntekijä, järjestyksen val-

voja, kokki, laitossiivooja.

Ylivieska

NDT-tarkastaja, vuorovastaava 

(puuteollisuus, kouluttaja, toi-

mintaterapeutti, suuhygienisti, 

sosiaalityöntekijä, atk-tukihen-

kilö, sijoituskonsultti, myyntipal-

veluhenkilö, myyjä, myyjä/kassa, 

kirvesmies, rakennustyöntekijä, 

koneistaja, särmääjä, hitsaaja, 

tuotantotyöntekijä (puuteolli-

suus), grillimyyjä.

Sievi

Kirves-/remonttimies.

Haapajärvi

Autovaraosamyyjä, LVI-asentaja, 

kassa-tarjoilija.

Haapavesi

Lähihoitaja, hammaslääkäri, 

johtava sosiaalityöntekijä, asun-

tolanohjaajan sijaisuus, henkilö-

kohtainen avustaja, maatalous- 

ja konetyöt, tuotantotyöntekijä 

(teollisuus), ravintolatyöntekijä, 

palveluvastaava.

Maanantai 27.8.: Pyttipannu, 

kaali-tuorekurkku-mandariini-

salaatti.

Tiistai 28.8.: Jauhelihakeitto, 

juusto, ruisleipä.

Keskiviikko 29.8.: Tonnika-

lakiusaus, punajuurisuikale, 

raejuusto.

Torstai 30.8.: Jauhelihapihvit, 

muusi, porkkanaraaste.

Perjantai 31.8.: Broileri-pasta-

keitto, hiivaleipä.

Sunnuntai Chiketti, peru-

nat, kastike, perunasalaatti, 

boysenmarjakiisseli.

Maanantai: Lihaporkkanakasti-

ke, perunat, kaali-puolukkasa-

laatti, aprikoosikiisseli.

Tiistai: Silakkapihvit, peruna-

muusi, punajuuri-raejuustosa-

laatti, appelsiinikiisseli.

Keskiviikko: Broileri-peruna-

suikalelaatikko, porkkanaraaste, 

ananaskiisseli.

Torstai: Sianlihakastike, peru-

nat, kiinankaali-persikkasalaat-

ti, marjakiisseli.

Perjantai: Hernekeitto, juusto, 

ohukaiset hillo.

Lauantai: Uunimakkara, peruna-

muusi, kaali-tomaatti-kartanosa-

laatti, ruusunmarjakiisseli.

Sunnuntai: Karjalanpaisti, pe-

runat, porkkanat, italiansalaatti, 

luumukiisseli.

Luterilaisten seurakuntien ta-

loudellinen tilanne vahvistui 

vuonna 2006, ilmenee vasta val-

mistuneen selvityksen mukaan. 

Eniten voimavaroja seurakun-

nissa suunnataan lapsi- ja nuo-

risotyöhön. Tiedot perustuvat 

seurakuntien tilinpäätöstietoihin 

vuodelta 2006. 

Seurakuntien toiminta rahoi-

tetaan pääasiallisesti verotuloilla. 

Vuonna 2006 seurakuntien vero-

tulot olivat yhteensä 872 miljoo-

naa euroa, kun ne vuonna 2005 

olivat 831 miljoonaa euroa. Kir-

kollisveron osuus verotuloista 

oli 763 miljoonaa euroa. Seu-

rakunnat saivat kirkollisveroa 

keskimäärin 175 euroa jäsentä 

kohti. Kirkollisveroprosentti oli 

koko maassa keskimäärin 1,33 

prosenttia.

Seurakuntien verotulot kas-

voivat 4,9 prosenttia. Verotulo-

jen osuus seurakuntien kaikis-

ta tuloista pysyi ennallaan 80 

prosentissa. 

"Verotulot kasvoivat, koska 

taloudellinen suhdanne oli hyvä 

ja koska verotuspohjaan ei tehty 

uusia huomattavia verovähen-

nyksiä edellisvuosien tapaan. 

Jäsenmäärän väheneminen vai-

kuttaa verotuloihin, mutta sen 

merkitystä on toistaiseksi vaikea 

arvioida", sanoo taloussuunnit-

telupäällikkö Maija-Liisa Hieta-

kangas Kirkkohallituksesta. 

Yhteisöverojen osuus seura-

kuntien verotuloista oli 109 mil-

joonaa euroa. Yhteisövero on 

yritysten ja yhteisöjen tilivuoden 

voitostaan maksama vero, josta 

seurakunnat saavat osuuden. 

Evankelis-luterilaisen ja orto-

doksisen kirkon osuus yhteisö-

veron tuotosta oli vuonna 2006 

yhteensä 1,94 prosenttia. Vuon-

na 2007 osuus on 1,75 prosenttia. 

Kirkon osuus yhteisöveron tuo-

tosta jakautui vuonna 2006 entis-

tä tasapuolisemmin seurakuntien 

kesken. Puolet tuotosta jaettiin 

seurakuntien kesken kuntien 

asukasmäärien mukaisessa suh-

teessa. Toisen puolen seurakun-

nat saivat yhteisöverojen maksa-

jien ja työnantajien työpaikkojen 

alueellisen jaon mukaan. Uudis-

tus vähensi yhteisöverotuloja 

prosentuaalisesti merkittävästi 

esimerkiksi Salo-Uskelan, Maa-

rianhaminan, Helsingin ja Es-

poon seurakunnissa. 

Seurakuntien
talous vahvistui
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Elokuinen leiripäivä
Vinnurvassa teemalla 

”Myönteisyys elämän voimavarana”

Veteraaniveljet Antti Hourula, Toivo Vierimaa ja Einari Eskola juttusilla.

Anneli Kankaan vuoro istahtaa Heidi Orasaaren hoidettavaksi.

Vinnurvan leirikeskus tarjosi oivalliset puitteet virkistävälle tapahtumalle.

Seurakunnan järjestämälle kak-

sipäiväiselle leirille oli tiistaina  

Vinnurvaan  kokoontunut noin 

puolisen sataa sotiemme veteraa-

nia sekä kaatuneiden omaisia, 

sotaorpoja ja kotirintamanaisia 

ja -miehiä viettämään yhteistä 

kesäpäivää

Päivä alkoi  lipunnostolla, 

aamuhartaudella sekä aamupa-

lalla ja jatkui jumppatuokiolla. 

Lounaan jälkeen oli ohjelmassa 

yhteislaulua Anja Sepän joh-

dolla. Järjestöjen puolesta toivat 

terveiset Sirkka Junttila ja Pentti 

Seppä.

An-Lis Takalo piti esitelmän 

aiheesta ”Myönteisyys elämän 

voimavarana” , jossa käsiteltiin, 

miten myönteiset ja kielteiset 

tunteet vaikuttavat meihin.

Iltapäivällä oli ”Runua ja 

roosaa”. Kaisa Niinikoski lausui 

runoja. Esko Pelon esittämästä 

”runosta” voisi sanoa: lyhyestä 

virsi kaunis, koska runossa oli 

ainoastaan pari kolme sanaa. 

Kuulijat eivät ehtineet pitkästyä. 

Rauni Tähden pitämässä haus-

kassa tietokilpailussa leikiteltiin 

sanoilla. Päivä päättyi arvontaan 

ja kahvituokioon.

Veteraanien vanhin mies-

puolinen jäsen 98-vuotias Toivo 

Vierimaa kertoi lyhyessä juttu-

tuokiossa, kuinka hän talviso-

dassa haavoittui jalkaan. Kuolion 

vuoksi hän oli vähällä menettää 

jalkansa, mutta kuinka Kokkolan 

sairaalan lääkärin ripeä ja asian-

tunteva hoito pelasti  jalan am-

butoinnilta. Kysyessäni häneltä, 

kuten usein iäkkäiltä kysytään, 

pitkän iän salaisuutta. Tulee no-

peasti vastaus: liikunta, oikea ra-

vinto ja kova työ metsätöissä ja 

maanviljelijänä.

Ohjelman lomassa oli mah-

dollisuus saada hierontaa ja jal-

kahoitoja. Paikalla olivat hierojat  

Anssi Mehtälä ja Juhani Ten-

hunen sekä jalkahoitaja Heidi 

Orasaari. 

Teksti ja kuvat: Ritva Oja   
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 Älä ole törppö!
Ekopisteet tyhjennetään säännöllises-

ti. Tiheistä tyhjennysväleistä huolimatta ekopis-
teet voivat joskus täyttyä ennakoitua nopeammin. Jos 
keräysastia on täynnä, älä jätä mitään astian vie-
reen, vaan käytä toista ekopistettä. Sade ja lumi pi-
laavat ulos jätetyt hyötyjätteet nopeasti. Lisäksi ylitäytöt 
ja ekopisteiden sotkeminen aiheuttavat turhia kuluja!

TIESITKÖ? Nyt käytössäsi on lisää kierrätystilaa. Lisä-
simme muovisäiliön ja toisen kartonkisäiliön S-marketin 
ekopisteelle. K-supermarketilla myös kartonki ja muovi 
sekä Kammakkokentänpuistossa kartonki. Näiden li-
säksi käytössäsi on 17 muuta ekopistettä ja isommille 
määrille hyötyjäteasema Kokkolantie 200:ssa. Hyötyjä-
teasema on auki tiistaisin klo 14-18. Kierrätetään fi k-
susti! www.vestia.fi  - p. (08) 410 8700

Stena Metalli Oy toimii Suomessa 11 paikkakunnalla ja on osa 
Stena Metall- konsernia, joka on yksi Euroopan alueen suurimmista 
ympäristöpalveluja tarjoavista kierrätysalan yrityksistä.

Jos sinulla on metallia kierrätykseen soita meille tai 
tule käymään.

Stena Metalli Oy
Liitinkuja 5
90630 Oulu
Puh. (08) 815 5350

Oli kyseeessä vaikka purettavan teollisuusrakennuksen teräspalkit, 
vanha liukuhihna tai vanhat työkoneet, niin kaikki metalli, joka on 
hyödynnettävissä ja jalostettavissa, on mielestämme hienoa 
raaka-ainetta.



7

� ������	

���
� �����������������������������

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

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



8

Syksyn kukkaloistoa Hourupuhdossa

Ensi viikolla 2.9. Nivalan Viikossa 
teemana RAKENTAMINEN ja kaikki 

siihen liittyvä.

Varaa paikkasi heti, ja toimita 
ilmoitusaineisto viimeistään

to 30.8. klo 14.00 
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Lähetä kannanottosi, mieli-

piteesi ja havaintosi kätevästi 

tekstiviestillä.

Puhelinnumero on

044-945 3763
Sinä, joka säret tyhjät pullot tielle 

tai luontoon, pääsi on yhtä tyhjä 

ku pullo jonka heität!!

Hei, oi niitä aikoja, mihin olet 

häipynyt, ja moni kaipaa. Mi-

nä poljen ja sinä ohjaat. T. uus 

avuton.

Sari se on aina niin iloinen 

myyjä modestys. Kiitos hyvästä 

palvelusta!

Ei oo kauaa ku Nivalassa ilmes-

ty viikossa neljä paikallislehteä 

joissa kaikissa kaupunki ja kaikki 

kaupat ilimotti, joten ei kai Niva-

la köyhtyny oo??? Ihmiset tykkää 

Nivalan Viikosta. En minäkään 

kaikista jutuista, mutta eihän se 

niin voi ikkään ollakkaa. Kiitos 

lehestä ja mukavat syssyt kaikille 

t. yks vaan.

Uudistunut Station oli Nivalan 

imagoon hieno juttu! Ja hinta- 

ja laatusuhde kohdallaan ja vie-

lä ystävällinen palvelu kruunaa 

kaiken!

Yrittäjän kannattaa vertailla ja 

kilpailuttaa asioita aika ajoin, 

kuten pankki-, vakuutus-, han-

kinta-  ym. asioissa eikä sitkeästi 

olla siellä missä on aina ennekin 

oltu. Maailma muuttuu - saatat 

yllättyä hyödyistä. Terv. Entinen 

yrittäjä.

Pienistä palkoista ei ole puhuttu 

halaistua sanaa, siivoojan palkka 

1460 eur. brutto kun suuret ikä-

luokat jäävät eläkkeelle hukutte 

p-kaan.

On upeaa katseltavaa kun nuoret 

tytöt ratsastavat hevosillaan pit-

kin hiekkateitä. Muistakaa kui-

tenkin, että lantakasat olisi syytä 

korjata keskeltä tietä pois aivan 

kuten koiran kakatkin. Kiitos 

etukäteen tytöt.

Nivalassa pitää ampua kaik-

ki mikä liikkuu, siinä menee 

lemmikitkin.

Nivalan Vesihuolto Oy:n pe-

rustaminen ja historia löytyy 

internetistä: www.nivalanvesi-

huolto/historia, niin ei tarvitse 

arvuutella.

Nivalassa olisi tilausta ruoka-

palveluyrittäjälle, joka toimit-

taisi vastavalmistetut annokset 

kotiasiakkailleen vasta iltapäi-

vällä. Aamulla syödään puuroa 

ja pottusoosit vasta iltapäivällä. 

Terveellisempääkin niin.

Hirveää kaikki mikä liikkuu pitää 

tappaa. Jumala pani ihmisen vil-

jelemään ja varjelemaan luoma-

kuntaa, mutta ihminen on täällä 

suurin peto. Taas sydän särkyy!

Uskomatonta käytöstä Malisky-

län nuorilta naisilta! Mopon se-

lästä huudellaan hävyttömyyksiä 

ja näytetään sormea perään. Ensi 

kerralla otan rekkarin ylös ja tu-

len juttusille. T. Lenkkeilijä.

Eesiks säikähi että sota mutta 

sorsajahtiha se. 

Kohta päättyy sopupelien pe-

säpallo, muttei hätää, alkaahan 

analogiaikainen jääkiekko, joka 

sallii kaikentyyppisen väkival-

lan. Nim. Rahattoman urheilun 

kannattaja. 

Mahtavaa että häirikkökarhu 

saatiin pois päiviltä. Varmasti 

olis ollut haitaksi. Suurkiitokset 

taitaville metsästäjille. Puhutaan 

vaan että niitä olis sillä seudulla 

usiampia kun valkoista kaulaa ei 

ole kaikilla ja toinen mikä oli leh-

mihaassa oli paljo isompi.

Kiitos Nivalan Viikolle kun jul-

kaisi Kapinaviikosta alistumis-

viikkoon artikkelin nim. ettei 

totuus unohtuisi.

Kuka täysjärkinen haluaa ostaa 

Vuokrakotien sädesienisiä asun-

toja...? Ainut remontointikeino 

on työntää ne kuormaajalla nurin 

niin ettei jää tiiltä tiilen päälle.

Köyhän tilanne on hankala ja ris-

tiriitainen, ei ole oikein vara elää 

ja kuolemiseen rahat ei missään 

tapauksessa riitä.
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Pelastuslaitoksen toiminnallisten 

tavoitteiden toteutuminen ensim-

mäiseltä puolivuotiskaudelta

Johtokunta merkitsi tiedok-

seen pelastuslaitoksen kuluvan 

vuoden kuuden ensimmäisen 

kuukauden talouden toteutu-

man. Nettomenojen toteutuma 

oli 52,1 % ja tulojen toteutuma 

noin 48 %. Toteutumaprosent-

teihin vaikuttaa hieman se, että 

sopimusperusteisen ensivastetoi-

minnan tuloista osa laskutetaan 

puolen vuoden välein ja ne tu-

loutuvat alkuvuoden osalta vasta 

jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. 

Puolen vuoden tilastojen 

mukaan koko vuoden valistus 

ja neuvontatyön tavoitteesta on 

saavutettu jo 99,8 % kesäkuun 

loppuun mennessä. Siten pelas-

tuslaitoksen järjestämää turvalli-

suuskoulutusta on tälle vuodelle 

saanut jo 12 198 henkilöä. Tavoit-

teena on antaa valistusta ja neu-

vontaa 10%:lle alueen väestöstä.

Myös palotarkastustoimin-

nassa on kyetty aiempina vuosina 

loppuvuodelle painottunutta toi-

mintaa kääntämään alkuvuoteen. 

Kerran vuodessa tarkastettavista 

on tarkastettu 31,8 % kun vuoden 

2006 alkuvuonna vastaava tulos 

oli 23,1 %. Joka 5. vuosi tarkas-

tettavien kohteiden tarkastuksis-

ta on suoritettuna 35,8 % (2006/6 

kk: 26,1 %) ja kerran 10. vuodes-

sa tarkastettavista on tarkastettu 

25,4 % (2006/6kk: 25,3 %). 

Tavoitteet 
saavutettu hyvin
Kiireellisissä hälytystehtävis-

sä on tavoitteena, että 90 %:ssa 

hälytyksistä ensimmäinen pe-

lastusyksikkö saavuttaa kohteen 

sen riskialueen edellyttämässä 

toimintavalmiusajassa. Tämä ta-

voite saavutettiin, sillä 95 %:ssa 

hälytyksistä pelastusyksikkö oli 

kohteessa tavoiteajan puitteissa.

Hieman huolestuttavaa on, et-

tä toiminnallisten tavoitteiden to-

teutuma näyttää hälytystehtävien 

määrään edelleen kasvua, liki 7,2 

%:a. Hälytyksiä on tammi-kesä-

kuussa ollut 1384 kpl. Merkittä-

vimmin ovat lisääntyneet liiken-

neonnettomuudet (12%), erilaiset 

avunantotehtävät (yli 100%) ja 

ensivastetehtävät, joiden määrä 

jatkaa edelleen kasvuaan (22%). 

Vuonna 2006 ensivastetehtävien 

määrä lisääntyi 45 %.

Yhteistoiminta- 
sopimus päivitetään
Alueellisen pelastustoimen pe-

rustamisvaiheessa vahvistetussa 

kuntien yhteistoimintasopimuk-

sessa sovittiin, että vuoden 2007 

loppuun mennessä arvioidaan 

voimassaolevan sopimuksen toi-

mivuutta ja viimeistään 2008 vuo-

den alussa siirrytään lopulliseen 

kustannusten jakoperusteeseen.

Johtokunnan asettama työ-

ryhmä valmisteli kevään aika-

na yhteistoimintasopimuksen ja 

kustannusten jakoperusteiden 

uudistamisesta esityksen, jota 

johtokunnan koolle kutsuma 

kuntakokous käsitteli 20.6.2007. 

Tuo kuntakokous päätti järjestää 

asiasta vielä kuntajohtajien koko-

uksen, joka oli 2.8.2007. Näiden 

kokousten tuloksena yhteistoi-

mintasopimus sai muodon, jon-

ka johtokunta hyväksyi tänään 

kokouksessaan äänin 17 – 4 esi-

tettäväksi edelleen kuntien hy-

väksyttäväksi. Neljä johtokunnan 

jäsentä, jotka edustavat kolmea 

eri kuntaa (Kalajokea, Oulaista 

ja Raahea) jättivät kustannusten 

jakoperusteiden uudistamisesta 

eriävän mielipiteen.

Oleellisin uudistus yhteistoi-

mintasopimuksessa on kuntien 

maksuosuuksien laskentaperus-

teen uudistaminen. Kuntien uu-

det maksuosuudet perustuvat 50 

% asukaslukuun ja 50 % kunnan 

alueen riskianalyysin perusteella 

muodostuviin 1. ja 2. riskiluokan 

riskiruutujen määriin ja niiden 

suhteelliseen osuuteen. Rauta-

ruukin Raahen terästehtaan alue 

on poikkeus maksuosuuden las-

kennassa. Se on riskialueena 1. 

riskialuetta, mutta kustannus-

ten jaossa se käsitellään 2. riski-

alueena koska tehtaalla on oma 

tehdaspalokunta. 

Joillekin kunnille uusi kus-

tannusten jakoperuste merkitsee 

maksuosuuden pienenemistä ja 

joillekin sen kasvua. Oleellista 

on, että tällä tavalla jyvitettynä 

maksuosuudet ovat kunnille en-

tistä oikeudenmukaisempia ja 

perustuvat kunnan alueen ris-

keihin ja asukaslukuun. Myös 

Suomen Kuntaliiton edustajat 

ovat pitäneet riskialueluokitte-

luun perustuvaa kustannusten 

jakoperustetta luotettavana ja 

oikeudenmukaisena.

Kunnat sopivat vuonna 2003 

solmitussa yhteistoimintasopi-

muksessa, että viimeistään 2008 

alusta siirrytään järjestelmään, 

jossa sopijakunnat maksavat 

pelastuslaitoksen kustannukset 

kuntien talousarviovuoden alun 

asukasluvun suhteessa tarkis-

tettuna kunnan riskiarvioinnin 

ja johtokunnan hyväksymän 

kunnan pelastustoimen pal-

velutasopäätöksen muutoksen 

kustannusvaikutuksella.

Kuluneen siirtymäkauden ai-

kana kustannusten jako perustui 

75 %:sti kuntakohtaisten vuosi-

en 1999 – 2002 pelastustoimen 

kustannusten keskinäiseen suh-

teeseen ja 25 %:sti kuntien asu-

kaslukujen suhteeseen. Käytän-

nössä tämä merkitsi sitä, että ne 

kunnat jotka olivat panostaneet 

noina vuosina kuntansa pelastus-

toimen palvelutasoon säädösten 

edellyttämällä tasolla, ovat jou-

tuneet alueellisen pelastuslai-

toksen alkuvuosina maksamaan 

pelastustoimesta suhteellisesti 

enemmän kuin ne kunnat, jois-

sa pelastustoimen palvelutaso 

oli kuntakohtaisena aikana ehkä 

jopa alimitoitettu. Alimitoitus 

merkitsi usein myös naapuripa-

lokunnan käyttöä tavanomaista 

useammin apuna ja siten kustan-

nuksia naapurikunnille. Lisäksi 

kunnissa oli kuntakohtaisen pe-

lastustoimen aikana hyvin erilai-

sia tapoja kirjata pelastustoimeen 

kohdentuvia menoja. Entisessä 

kustannusten jaossa asukasluku, 

joka korreloi hyvin voimakkaasti 

pelastustoimelle aiheutuviin työ-

tehtäviin, on ollut kustannusten 

jaossa liian kevyellä painotuksel-

la mukana. 

Menneiden vuosien kunta-

kohtaisiin menoihin perustuvaa 

kustannusten jakoa ei voi enää 

pitää perusteltuna siitäkään syys-

tä, että pelastuslaitos käyttää ja 

painottaa resurssejaan kuntara-

joista riippumatta sen mukaan 

missä niitä milloinkin tarvitaan. 

Ennen kuntakohtaiset pelastus-

toimen kustannukset riippuivat 

hyvin pitkälle kunkin kunnan pe-

lastustoimen henkilöstön ja ka-

luston sekä hälytysten määristä 

ja kirjanpidossa olevien erilais-

ten vyörytyserien ja paloasemien 

vuokrien kirjaustavoista. Nykyi-

sessä pelastustoimen toiminta-

mallissa, jossa koko aluetta py-

ritään palvelemaan tasapuolisesti 

samantasoisella palvelutasolla, 

riippumatta kunkin paloaseman 

henkilöstö- ja kalustomääristä, ei 

ole enää oikeudenmukaista jakaa 

kustannuksia kuntien vanhojen, 

vuosien 1999 – 2003 pelastustoi-

men menoihin perustuvilla kus-

tannusten jakoperusteilla.

 Jarmo Haapanen
 tiedotusvastaava

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan kokous

Liikenneonnettomuudet lisääntyneet eniten
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Parhaat palvelut  

Malerin valmislistat
metritavarana

Rajakatu 11, puh. 050 5311 580www.nivalanviikko.fi 
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Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

ASUNTOVAUNU Hobby 440, 
-99, s-teltta, huippusiisti!
P.040-3010256.

Graco AUTOBABY kaukalo ja 
jalusta. Kolaroimaton ja uu-
den veroinen. 0-13 kg. Hp. 
115 e. puh. 044-5445568.

MAZDA 626 vm. 92, hyvä 
kunto. Hp. 1800 e. Puh. 040-
413 0144.

VUODESOHVA, sininen, uu-
den veroinen, hp. 180 e. 
Polkimilla ja sauvoilla varus-
tettu KUNTOILULAITE, kuin 
uusi, hp. 180 e. Puh. 044-262 
8538.

MOPOSKOOTTERI MTX-5 vm. 
06. Aj. 2200 km, boxi. Väri 
puna-musta-hopea. Ostet-
tu Halpa-Hallista. Hyväkun-
toinen. Hp. 560 e. Puh. 443 
693.

6 kpl. käyttämätöntä, tum-
manharmaata, mattapintais-
ta, aaltomaista Ruukki/Tiili-
kainen KATTOPELTIÄ. Koko 
130x235. Puh. 040-732 9616, 
442 328.

2 H + K + SAUNA 63,5 m2. 
Keskustassa. Tiedustelut il-
taisin p. 044-564 7067, 045-
111 0811.

OMAKOTITALO Töllinperäl-
lä. Kiirentie 1. Rak. 1945. Tii-
liverhoiltu ulkop. Pinta-ala 
0,15 ha ja avo-ojapeltoa 1,2 
ha ja metsää 0,45 ha. Pihalla 
vanha navettarak. Mahtuu 
vaikka esim. 2 hevosta. Puh. 
044-585 7240.

Käytetyt KEITTIÖKALUSTEET, 
tiskipöytä, sähköhella, WC-
pytty, altaat, hanat, valaisi-
met. Puh. 040-723 4409.

Halutaan ostaa edullinen AU-
TON PERÄKÄRRY. Puh. 050-
439 2900.

TYRNIÄ itse poimien ja val-
miiksi poimittuna. Arolan 
marjatila, Soini, puh. 040-
539 7838.

Ostetaan  

HENKILÖAUTO hinta 100-
500 €.
040 8306222.

Vanha, raskas, iso, (ant.) KIR-
JOITUSPÖYTÄ. Puh. 044-262 
8538.

Vuokrattavana  

Saunallinen RT-KOLMIO kes-
kustan läheisyydessä. Vuokra 
580 euroa kk + sähkö ja vesi. 
Puh. 050-545 3389.

Kodin kirpputori  

ILMOITA ILMAISEKSI
Nyt yksityishenkilöt voivat ilmoittaa Kodin kirpputorilla aivan ilmaiseksi. 

Ilmoitukset tulee jättää Nivalan Viikon toimistoon tai 
postittaa osoitteella Nivalan Viikko, Kalliontie 25, 85500 Nivala.

Ilmaisia ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse.

Tori-, marjanmyynti ym. ammatti-ilmoitukset maksavat 5 euroa.

Tuttu vihreä postilaatikko, johon ilmoituksen voi jättää toimiston
ollessa kiinni, löytyy talon päädystä valkean aidan takaa.

Kodin kirpputori  

00€€
Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

Kustantaja: 

Päätoimittaja:
Maritta Raudaskoski
Puh. 040-841 9213

Ilmoitusmyynti:
Mika Moilanen, 040-416 8958

Kaarina Puusaari-Niemelä 

                             050-439 2900

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

Camlind Oy

YSIKAKS' NIVALA RY

Kuntojalkapalloilu jatkuu sunnuntaisin klo 19.00. Tiedustelut 

HK 044 351 4255. 

Nurmikenttien harjoitusvuorot vk. 24 alkaen

P-98-99-00-01 Tuiskula Ti 17.00-18.30 Iso kenttä

    98-99      La 12.00-13.30 Harj.kenttä

P-95-96-97  Tuiskula Ma 17.30-19.00 Iso kenttä

P-97    Tuiskula Ke 17.00-18.30 Harj.kenttä

P-95-96   Tuiskula Ke 18.30-20.00 Harj.kenttä

P-94    Tuiskula Ma 18.30-19.30 Harj. kenttä

        Pe 18.30-20.00 Iso kenttä

B-tytöt    Tuiskula Su 14.00-15.30 Harj.kenttä

T-93    Tuiskula Ma 19.00-20.30 Iso kenttä

        Pe 18.30-20.00  Harj.kenttä

T-96-98-99-00 Tuiskula Ke 18.30-20.00 Iso kenttä

Edustus   Tuiskula La 14.30-16.30 Iso kenttä

Miehet      Ti 20.00-21.30 Iso kenttä

Harraste-   Tuiskula Su 19.00-21.00 Harj.kenttä

jalkapallo

Harjoituskenttää käytetään ensisijaisesti kesäkauden jalkapallohar-

joituksiin. Isolla kentällä pelataan pelit. Jos tulee päällekkäisyyksiä 

harjoituksissa ja peleissä, pelit on aina ensisijaisia. Antti Hautakoski 

040 759 4288.
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Krypton
ratkaisu ja
voittajat

Tämänkertaisen krypton ratkai-

susana oli Tohvelit. Ristikossa oli 

yksi virhe, mutta ei se taitaville 

ristikon täyttäjille mitään pulmia 

tuottanut. 

Vastauksia saapui taas erittäin 

runsaasti. Arvonnassa onnetar 

suosi seuraavasti: Pääpalkinto, 

kirja Hirsitalon kunnostaminen 

osui Terttu Siipolalle Niittytieltä 

ja Juice Leskisen runoteos Juhani 

Linnalle Annalanpuhtoon.

Kiitokset kaikille osallistujille. 

Palkinnot voi noutaa Nivalan 

Viikon toimituksesta.

Yhteystiedot 

Puheenjohtaja

Jari Mehtälä     

Pidisjärventie 42 B 6

85500 Nivala

p. 050-3265678

e-maili nivalaluottamusmies@

nordicaluminium.fi 

Sihteeri

Sami Kourujärvi

Järvennöntie 8

85500 Nivala

p. 0440-550392

e-maili sami.kourujarvi@luuk-

ku.com

Taloudenhoito,  Jäsenasiat

Pertti Karppinen

Kytölänpuhto 15

85500 Nivala

p. 044-5241919

e-maili taloudenhoitaja.ao353@

omanetti.fi 

Kotisivut osoitteesta

www.nivalanmetalli353.net

Nivalan Metallityöväen AO 353 
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