
Sunnuntai 2.9.2007 - Nro 29 - 3. vsk. Kaupunkilehti jokaiseen kotiin Nivalassa

www.nivalanviikko.fi 

Nivalan Viikon voi lukea kokonaan internetissä

www.nivalanviikko.fi 

��������	
���

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

�������������	
����

���������	���
������������

TosiPitkä asuntolaina on myös TosiVakaa

laina-aika jopa 60 vuotta
kiinteä korko jopa 20 vuotta

Handelsbanken
KOKKOLA - Mannerheiminaukio 2

Puh. 010 444 5330
kokkola@handelsbanken.fi 



2

Nimipäivät  

Sunnuntai  
2.9.2007

Kalenteri

Lukijan ajatuksia  

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Kuiva nauru

Ensimmäinen saaliini

Maailman muutoksissa

Kotini hirsiseinään lyödyssä nau-

lassa riippui komea haulikko. Isä-

ni ei sitä omistanut, vaan se oli 

hänen sisarensa pojan, Suvelan 

Jalmarin. Toiko isäni sen lainaksi 

vai aikoiko hän sen ostaa? Sitä en 

tiennyt, vaikka tosissani toivoin, 

että hän sen ostaisi.

Haulikko oli kaksipiippuinen 

12 kaliberinen. Totesin sen, kun 

katsoin merkintää panoksen kan-

nasta. Panoksia isä säilytti tuvan 

seinällä olevan kellon päällä. Sain 

sen käsiini nousemalla ruoka-

pöydälle. Teki mieli tarttua pys-

syyn ja lähteä Metsähakaan sa-

vikoloille, jossa taviperhe asusti. 

Metsästysinto valtasi minut ja 

otin haulikon naulasta.

Tähtäilin sillä aukiolevasta 

ikkunasta pihalle käyskentelevää 

kukkoa. Viritin oikeanpuoleisen 

piipun hanan ja naksautin sitä 

liipasimesta painaen. Näin us-

kalsin tehdä, koska varmistuin 

ensin, ettei panosta ollut. Olin 

kerran ampunut Kallion kolipään 

pyssyllä. Olin varma, että kukko 

kellistyisi, jos  sitä ampuisin.

Tuvassamme ei ollut muita 

kuin minä. Isosta kammarista 

kuului sisaren ompelukoneen 

surinaa. Niinpä kiipesin pöydäl-

le, kurkotin kaksi panosta, siep-

pasin pyssyn ja livahdin ulos. 

Navetan takana pysähdyin ja 

mietin, miten naapurien näke-

mättä parhaiten pääsisin met-

sähakaan. Uskoin siellä olevan 

riistaa, koska lehmiä viedessä 

olin nähnyt siellä koppelonpoi-

kueenkin. Näitä mietteitä häiritsi 

Sokio Liisan äänekäs ähkyminen. 

Se kuului tallin senään kyhätystä 

käymälästä. Varmaan hän tupaan 

mentyään valittaa mahansa ko-

vuutta. Sokio Liisa oli kunnasta 

sijoitettuna meille.

Ruispellon piennarta kävellen 

matkani metsähakaan sujui ke-

nenkään näkemättä. Heinäkuun 

iltapäivä oli lämmin. Panostin 

haulikon. Silmä tarkkana ja peu-

kalo valmiina virittämään hanan, 

hiiviskelin metsähaan tiheikössä. 

Haka oli ehkä parihehtaaria, kol-

men talon omistama metsäalue. 

Se oli ollut päätilan omistama, 

mutta myöhemmin jaettu osiin. 

Matinpuolen osalla oli lampaita, 

muita elukoita siellä ei tällä ker-

taa ollut.

Lampaat katselivat erämiestä. 

Riistaa en löytänyt. Pikkulinnut 

lauloivat ja närhi rääkäisi aina 

silloin tällöin. Riistan puute ei 

suuremmin haitannut, sillä tie-

sin, että toisilla savikoloillakin 

asui tavin poikue. Astelinkin 

peltoaukion takana olevaan toi-

seen metsäsaareen. Huipukkaan, 

joksi sitä myös kutsuttiin. Tuli 

mieleeni Pulkkisen Otson met-

sästysretket, joista luin elämäni 

ensimmäisestä kirjasta: Pensyl-

vanian valloittajat. Kuvittelin, 

miten kalkkuna astelisi polun 

mutkasta vastaani. Kohotin hau-

likon ampuma-asentoon. Mutta 

kalkkunaa sieltä ei tullut, joten 

päätin tyytyä hieman pienem-

pään riistaan eli taviin, jonka tie-

sin täällä pesineen. Epävarmuus 

tuli kuitenkin mieleeni; varmaan 

se on uittanut pokasensa viemä-

reitä pitkin Vähäjärveen eikä siel-

lä olisikaan mitään.

No... pian sen näen! Varovasti 

etenin kohti savikoloja. Olin jo 

niin lähellä, että aloin edetä kon-

taten. Lopun matkasta kuljin ryö-

mien, kuten kirjan sankari Otso 

Pulkkinen teki Delawaressa in-

tiaaniystävänsä Nopean Hirven 

kanssa. Ensimmäinen savikolo 

oli tyhjä. Aloin läsestyä toista. 

Kun sain sen silmiini, näin ve-

dessä väreilyä ja pientä aaltoilua, 

mikä kertoi, että siellä uitiin. En 

nähnyt mitään, sillä aaltojen ai-

heuttaja tai aiheuttajia suojasi 

vielä puoleiseni ranta. Kyllä poi-

kaaa jännitti. Olin eläissäni vain 

kerran ampunut haulikolla, tällä 

samalla, käydessäni Suvelassa. 

Se potkaisi, että olkapääni oli 

pitkään kipeänä. Jalmari kyllä 

varoitti ja käski painaa pyssynpe-

rän tiukasti olkaa vasten. Nyt kun 

odottelin saaliini esiintuloa, oli 

pyssy painettuna olkapäähän.

Ryömin lähemmäs kolon reu-

naa ja näin pajunoksien välistä; 

tavi tuli sieltä pokasparvi pe-

rässään. Tähtäsin parin metrin 

päässä uivaa taviemoa, enkä yh-

tään epäröinyt laukaista. Kun sa-

vu häipyi, häipyivät poikasetkin. 

Kaikki piiloutuivat rantapensai-

den suojaan. Mutta emo ,  mitä 

siitä oli jäljellä, uittelin karahkan 

avulla sen rantaan. Irronneet 

höyhenet olivat levinneet savi-

kolon pinnalle ja vähäiset liha-

kokkareet painuivat veden alle, 

milteinpä kaikki.

Äsken, kun läsestyin kolo-

ja, sykki sydämeni. Kuvittelin 

ampuvani mahtavaa kalkku-

naa Pulkkisen Otson ja Nopean 

Hirven tavoin. Nyt ammuttuani 

taviemon, tuli sydämeeni sääli 

noita piipunkopan-kokoisia poi-

kasia kohtaan, joiden emon olin 

juuri tappanut.

Kävin sitten monena päivänä 

katsomassa, selviääkö poikaset 

ilman emoa. Mutta enää en nii-

tä nähnyt. Ilman emoa ne ehkä 

joutuivat vainoojiensa uhriksi. 

Myöhemminkin metsällä kulki-

essa, sain parhaan saaliin ja tyy-

dytyksen, kun kuvittelin kaiken. 

Miten helppoa se luonnonhel-

massa onkaan!

Sero

Elämme juuri nyt tätä aikaa, sillä 

menneet ajat eivät palaa takaisin. 

Mutta kuitenkin on hyvä katsoa 

menneeseen ja tulevaan; missä 

olemme ja minne olemme me-

nossa tässä levottomassa, nopeas-

ti muuttuvassa monimutkaisessa 

globaalin talouden maailmassa.

EU:hun liittymisen myötä 

olemme kansalaisina saaneet 

tottua monenlaisiin muutoksiin 

tässä jokapäiväisessä elämän-

menossa. Sanat eivät riitä kerto-

maan minkälaisen muutoksen 

myllerryksen olemme nähneet 

ja siinä myös elämään. Kuinka-

han on ja minne se tuo EU:n tie 

meitä vie ja minkälaisessa EU:ssa 

me suomalaiset tulevaisuudessa 

joudumme elämään. Tässä EU:

n byrokratiassa, joka nyt meitä 

määrää. Päätöksetkin tehdään 

salassa. Sanotaan, että joukossa 

tyhmyys tiivistyy. Se kyllä pitää 

paikkansa ainakin tuolla EU:

n byrokraattisessa kaukaises-

sa erimielisessä parlamentissa. 

Direktiivit vaikuttavat meillä 

kaikkeen. Niin monenlaisia di-

rektiivejä olemme sieltä saaneet, 

naurettaviakin ja mitä ne jatku-

vasti keksiikään.

Miltäpä sitten tulevaisuus 

näyttää? Mollivoittoiselta, siltä-

hän se on jo kauan aikaa. Sillä 

niin on, jos siltä näyttää. Mitä 

enempi maita jäseniksi EU:hun  

liitetään nyt jo tämän 27 jäsen-

maan lisäksi, sitä enempi nykyis-

ten jäsenmaiden olot heikkenee 

ja mutkistuu koko ajan. Sen nä-

kyy jäsenmaksujen nousemisena 

ja tukien pienenemisenä. 

Viljelijöillekin kirjalliset teh-

tävät ovat aina vain lisäänty-

neet ja vaikeutuneet paperien 

täytössä hakemusten myötä. 

Kun suuret maat Saksa, Rans-

ka ja Britania johtavat tätä EU:

n orkesteria ja tahtipuikkoa 

heiluttaa ja antaa pikkulintujen 

maiden laulaa, kun niillä ei ole 

mitään merkitystä muuten kuin 

jäsenmaksumiehinä.

Entinen pääministeri ja puhe-

mies Lipponen ennusti vaikeita 

aikoja tälle EU:lle ja Suomelle. 

Hän kirjoittaa Suomen Kuvaleh-

dessä, että EU:ssa on nyt kasvavia 

paineita muodostaa uusia tiiviim-

män yhteityön ryhmiä. Nopea 

laajentuminen maihin, joiden 

valmiudet jäsenyyteen eivät ole 

olleet täysin kunnossa lisää tätä 

painetta. Suomen kannalta tilan-

ne on erittäin haastava. Ytimessä 

on pysyttävä ja pyrittävä jarrut-

tamaan monen nopean ajattelun 

leviämistä. Suuria jäsenmaita ja 

komissiota on päivystettävä her-

keämättä, Lipponen kirjoittaa, 

tässä siitä vain lyhyesti.

Turvallisuus ja Nato-puheet 

ovat nousseet päättäjien huulille, 

varsinkin nyt, kun kokoomus on 

hallituksessa. Jos tästäkin Natos-

ta kansalaiset saisivat äänestää, 

niin tulos olisi Ei. Kukaan Nato-

kiihkolainen ei puhu siitä, mistä 

tähän ja näihin moneen muu-

hun operatiivisiin menoihin ra-

hat revitään. Nato-jäsenyys ei ole 

ajankohtainen. Siitä saamme itse 

päättää. Kukaan ei meitä siihen 

ainakaan pakota. Presidentti ja 

pääministeri ovat luvanneet kan-

nattavansa edelleen Suomen soti-

laallista liittoutumattomuutta. 

Mutta ovi on raollaan ja kes-

kustelu näistä ja kaikista hallituk-

sessa tulee selontekona varmasti 

jatkumaan. Puhetta riittää näis-

täkin rauhanturvaajien lisäjouk-

kojen lähettämisestä Afganista-

niin. Monissa vaaleissa luvatuista 

lupauksista, siitä kyllä oppositio 

tulee hallitusta jatkuvasti muis-

tuttamaan ja hiillostamaan. Af-

ganistaniin pienen Suomen ei 

tule lähettää lisää miehiä tapet-

tavaksi. Entiset sata miestäkin 

sieltä pois.

Toivoa vain sopii, että saisim-

me elää rauhassa tässä nopeas-

ti muuttuvassa, levottomassa ja 

epäoikeuden ristiriitaisessa maa-

ilmassa, jossa on hyvää ja pahaa. 

Uskoa, toivoa ja tahtoa tulevai-

suuteen meillä suomalaisilla kyllä 

riittää. Sillä onnea on vielä kaikil-

le ja armoa riittää jokaiselle.

Martti Junttila
Nivala 

Mieleeni palautui  eräs kokemus 

vuosien takaa. Kossiaikanani oli 

Nivalassa miehillä tapana kertoa 

kummitusjuttuja. Noissa jutuissa 

oli riihet  - ja muutkin rakennuk-

set keskeisessä osassa. Varsinkin 

riihi oli rakennus, jolla oli pelot-

tava kaiku kossien mielessä. Se 

johtui siitä, että riihi oli paikka, 

jossa ruumiita säilytettiin ennen 

hautaamista. Siitä syystä varsin-

kin pimeän aikaan riihiraken-

nuksia kammoksuttiin. Ja riihen 

ohi ei mielellään kuljettu     - ai-

nakaan yksin.

Oli syksy. Muistini mukaan 

syyskuun loppupuoli. Velipoika 

oli ollut pitkän päivän Vensun 

aavalla ojia kaivamassa.

Se oli raskata hommaa syk-

syisenä  lämpimänä päivänä. 

Työssä tuli kuuma. Hiki virtasi.  

Velipekka oli riisunut puseronsa 

pellonpientareelle. Illalla, hämä-

rän aikaan hän oli hipsinyt kotiin. 

Vasta siellä hän muisti vainiolle 

jääneen puseronsa. Raskaassa 

työssä keskenkasvuinen poika 

oli lopen uupunut. Kotiväen toi-

mesta sain komennuksen noutaa 

vainiolle unohtuneen puseron. 

Vastaanpano ei auttanut. Mat-

kaan oli lähdettävä,   - vaikka 

vastahakoisella mielellä.

Ilta oli sysipimeä, kun suunta-

sin Vensua kohti. Matka ei ollut 

pitkä, ehkä 6- 700 metriä.  Siinä 

ei monta minuuttia kuluisi. Siitä 

huolimatta lähtö hirvitti. Se joh-

tui siitä, että taivas oli paksun 

pilviverhon peitossa ja  pimeys 

oli  ankara. Kaikkein kamalinta 

oli se, että tie Vensun vainiolle 

kulki Koskelan riihen ohi Riihi 

oli tien reunasta runsaan metrin 

päässä. Muistan selvästi, kuinka 

Koskelan talon ohitettuani al-

koi sydämeni läpättää kumman 

nopeasti. Astelin rapaisen tien 

reunaa määrätietoisesti ja päät-

täväisesti. Homma oli hoidetta-

va. Tulin riihen luo. Hiivin tien 

oikeaa reunaa eteenpäin. Olin 

päässyt pitkän riihen keskikoh-

dalle eli juuri siihen, jossa mata-

lan riihiladon katossa oli harja. 

Se oli kohta, josta viljakuormat 

ajettiin riihikatoksen suojaan. 

Silloin se tapahtui. Pimeääkin 

pimeämmästä riihestä kuului 

hiljainen, kuiva nauru!! Tuntui 

kuin jääpuikkoja olisi vedetty 

pitkin selkäpiitäni. Pelko kaatui 

päälleni kuin jäinen vesi. Sain ja-

lat alleni. Luulen, että seuraavat  

pari sataa metriä juoksin ennä-

tysvauhtia. Kului muutama hetki 

ja olin ojatyömaalla. Pimeydestä 

huolimatta löysin puseron no-

pesti. Koppasin sen kouraani ja  

kiirehdin paluumatkalle. Tietystä 

syystä palasin toista tietä kotiin. 

Velipoika sai puseronsa ja minä 

olin suorittanut tehtäväni. Joten 

loppu hyvin - kaikki hyvin!

Monta kertaa olen vuosien 

aikana mietiskellyt, kuka oli se 

nauraja, joka tiesi tuloni ja säi-

käytti  heiveröisen kossin kuival-

la naurullaan? Joka tapauksessa 

tuon syksyisen illan kokemus on 

säilynyt kristallinkirkkaana mie-

lessäni vuosikymmenien ajan.

- Partavaari
Sunnuntai: Sinikka, Sini.

Maanantai: Soile, Soili, Soila.

Tiistai: Ansa.

Keskiviikko: Roni, Mainio.

Torstai: Asko.

Perjantai: Miro, Arho, Arhippa.

Lauantai: Taimi.

Ei ole konstikaan olla rohkea, jos 

ei pelota.

Tove Jansson

1.Mitä ovat Lech, Tisza, Agnes 

ja Iskar?

2. Mikä oli mm. tv-sarjan Sodan 

ja rauhan miehet ohjanneen Mat-

ti Tapion oikea sukunimi?

3. Kuka ”valtiomies” tunnettiin 

kotimaassaan mm. nimillä Aja-

tusten Tonava, Uusi Pohjantähti 

ja Karpaattien Nero?

4.Minkä ryhmän muodostivat Ja-

ri Halonen, Jari Hietanen ja Esa 

Kirkkopelto?

 5. Minkä järjestön tunnuslau-

se on Inter arma caritas?

Vastaukset sivulla 4

Hyvin käy sen, joka on armelias

ja lainaa omastaan muille,

sen, joka aina toimii oikeuden 

mukaan.

Oikeamielinen ei koskaan 

horju,

hänet muistetaan ikuisesti.

Ei hän pelkää pahoja viestejä

vaan luottaa vakain mielin 

Herraan.

Hän on vahva ja rohkea, ei hän 

pelkää,

ja pian hän katsoo voittajana 

ahdistajiinsa.

Hän antaa avokätisesti köyhille,

hän toimii aina vanhurskaasti

ja kulkee pystyssä päin. 

Ps. 112: 5-9
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Rosvopaistijuhla onnistui erinomaisesti

Kyösti Kallion koululla sotavete-

raaneille ja heidän puolisoilleen 

järjestämä Rosvopaistijuhla on-

nistui erinomaisesti. Tarjoilua 

kehuttiin todella mainioksi ja 

tyylillä valittu ohjelma oli juuri 

tilaisuuteen sopivaa.

Liha oli maakuopassa kypsy-

nyt edellisillasta lähtien mauk-

kaaksi ja pehmeäksi. Lottapu-

kuiset tarjoilijat tarjoilivat ruoat 

penkkiin, niin ettei kenenkään 

tarvinnut jonottaa. 

Yli neljätuntinen tilaisuus oli 

kerännyt runsaasti väkeä myös 

maakunnasta, sillä paikalla oli 

kymmeniä linja-autoja.

Finnairin henkilökunta järjes-

tää sotaveteraaneille Rosvopaisti-

juhlat vuosittain eri puolilla maa-

ta ja nyt oli Nivalan vuoro. Sääkin 

suosi oivallisesti tapahtumaa.

- MR

Kolmatta kertaa oli järjestetty 

lapsille toimintapäivä Katvalas-

sa. Keskustan paikallisosasto oli 

kutsunut Oulun piirin Vesaisista 

Irene Hurun ja Suvi Karjalaisen 

järjestämään lapsille ohjelmaa 

Katvalaan. Paikalle olikin tul-

lut parisen kymmentä lasta jo-

ko äidin tai perhepäivähoitajan 

kanssa.

Vesaisten Oulun piirin toimin-

nanjohtaja Irene Huru aloitti pi-

tämällä pienimmille satutunnin 

ja vähän vanhemmille lapsille as-

kartelua. Välillä nautittiin mehut 

ja pullat ja lopuksi jäätelöt.

Toinen "leikkitäti" Suvi Karja-

lainen opiskelee Tornion Kristil-

lisessä kansanopistossa viimeis-

tä vuotta lastenohjaajalinjalla. 

Tämä Katvalan tapahtuma oli 

osana hänen näyttötyötään. 

Nivalaan ollaan virittelemässä 

Vesaisten paikallisosastoa Mari-

ta Kumpulan kanssa, mikä mah-

dollistaa toimimisen paremmin 

paikkakunnalla.

Teksti ja kuvat: Ritva Oja

Syyspäivä Katvalassa

Toimintapäivään oli saapunut perhepäivähoitajia ja kotiäitejä lapsineen. Mehu, pulla ja jäätelö maistui leikkien lomassa.
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

1.Tonavan sivujokia.

2.Johansson.

3.Nocolae Ceausescu.

4.Jumalan teatterin.

5.Punaisen ristin.

Su 2.9. 14. sunn. helluntaista klo 

10 messu kirkossa, saarna ja lit. 

Olli, kanttori Katajala, avustaa 

virolainen Torman kamarikuoro 

joht. Merle Nisu.  Kolehti: Ahdin-

gossa olevien henkilöiden talou-

delliseen avustamiseen Suomessa, 

Kirkon diakoniarahasto, Kirkko-

hallitus. Kirkkokahvit seurakun-

takodissa.  Klo 13 pihaseurat (sa-

teen sattuessa  tuvassa) Varpu ja 

Mauri Uusitalolla, Uudentalontie 

14 (Viljanen, Katajala), järjestää 

Jokisaaren diakoniatoimikunta, 

kolehti diakoniatoimikunnan 

työlle. Klo 13.30 Haikaran ja 

Järvikylän diakoniatoimikuntien 

vierailu Kotikeskukseen (Olli). 

Klo 18.30 seurat ja nuorisotyön 

aloitustilaisuus Nivalan ry:llä (J 

Halonen, P Mehtälä). Kolehti 

toimintakuluihin.

Ke 5.9. klo 11 hopeaiän kerho 

monitoimisalissa.

To 6.9. klo 17 lapsikuoron har-

joitukset seurakuntakodissa 

(Katajala).

Pe 7.9. klo 18.30 ystäväkerho 

laavuilta Eira ja Veikko Linnalla, 

Luovuntie 9. Klo 18.30 raamattu-

luokka Nivalan ry:llä.

La 8.9. klo 19.30 nuorten kes-

kusteluilta Nivalan ry:llä, järj. 

Korpirannan ry, alustus P 

Kanniainen.

Su 9.9. 15. sunn. helluntaista 

klo 10 messu, Vanhemman väen 

kirkkopyhä, saarna ja lit. Vilja-

nen, kanttori Ylikoski, avustaa 

E Eskola, viulu. Kirkkokahvit 

seurakuntakodissa. Jos tarvitset 

kyyditystä, ilmoita diakoniatoi-

mistoon p. 442 144 tai 442 063.  

Klo 13 virkistyspäivä Lassin lam-

mella, järjestää Sarjankylän dia-

koniatoimikunta. Klo 13 seurat 

Nivalan ry:llä (E Mankinen).  

Klo 13.30 Haikaran ry:n Kotikes-

kusvierailu. Klo 14 seurat Kor-

pirannan ry:llä (R Österberg). 

Klo 18.30 seurat Nivalan ry:llä 

(E Mankinen, E Kautto). Klo 19 

Herättäjän seurat seuratuvalla, ( 

S Jukkola, M Autio, P Rautanen). 

Klo 19 seurat Marita ja Alvi Töl-

lillä Haikarassa.

Päiväkerhotyö

Päiväkerhot alkavat viikolla 36. 

Kerhoon ilmoittautuneille lähe-

tetään tiedote kotiin. Tervetuloa 

kerhoon! Muutama paikka vielä 

vapaana  kerhoryhmissä.

Perhekerhot          

Perhekerhoihin ilmoittautumi-

nen lapsityöntoimistoon p. 440 

328. Perhekerhot alkavat viikol-

la 39.

Perhekerhot kokoontuvat maa-

nantaisin, tiistaisin ja torstaisin 

klo 10 – 12 ja tiistaisin klo 13 – 15 

seurakuntakodilla. 

Diakoniatyö Kalajoen rovas-

tikunnan omaishoitajien leiri 

Haapavedellä 18-20.9. Tieduste-

lut ja ilmoittautuminen 7.9 men-

nessä diak. toimisto p. 442 144 

klo 8.30-10.30 tai 040-532 5571

Lähetystyö

Lähetyksen  kirpputori Kantto-

rilassa, avoinna ke ja la klo 9-13,  

saatavana  varastossa olevaa il-

maista vaatetavaraa.

Pe 14.9.2007 klo 15- 21 Miehen 

matka-miestapahtuma  Kan-

nuksen vapaa-aikakeskuksessa.

Ohjelmassa mm. liikuntaa, ruo-

kailu, musiikkia ja puhetta. Vie-

railijoina Olavi Rimpiläinen, Ris-

to Kuisma, Seppo Tastula, Tero 

Ylikangas, Erkki Liikanen, Heik-

ki Mäkipesola.  Lisätietoja antaa 

Markus Päivärinta p. 044 722 

9008.

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 osoi-

te: www.nivalansrk.fi 

Sähköpostiosoite: nivalan.seu-

rakunta@evl.fi   

Kastettu

Timi Antton Parttimaa, Minja 

Johanna Ylikoski, Rafael Aatsa 

Aukusti Lappalainen,

Peppi Juulia Ohtamaa

Kuollut

Rauha Esteri Tyhtilä s Parttimaa 

80 v.

Irja Kyllikki Koskela  e Eskola s 

Koskela 56 v.

Seppo Kalevi Parviainen    52 v.

Kirkolliset tapahtumat

Sunnuntai: Karjalanpaisti, pe-

runat, porkkanat, italiansalaatti, 

luumukiisseli.

Maanantai: Nakkikastike, peru-

nat, kiinankaali-ananassalaatti, 

marjakiisseli.

Tiistai: Kalakeitto, juusto, 

ruispuolukkapuuro.

Keskiviikko: Italialainen jauhe-

lihalaatikko, jäävuori-mandarii-

nisalaatti, vadelmakiisseli.

Torstai: Kalapihvit, perunat, 

tillikastike, porkkana-persikka-

raaste, mustaherukkakiisseli.

Perjantai: Kinkkukiusaus, kii-

nankaali-tilli-kurkkusalaatti, 

vaniljavanukas.

Lauantai: Lindströminpih-

vit, perunat, kastike, kaa-

li-tomaatti-vihannessalaatti, 

porkkana-ananaskiisseli.

Sunnuntai: Lihahöystö, 

perunat, perunasalaatti, 

marjavaahto.

Maanantai 3.9.: Broilerorisotto, 

kaali-tuorekurkkusalaatti

Tiistai 4.9: Suikalepaisti, perunat, 

vihersalaatti

Keskiviikko 5.9.: Lohi-kasviskeit-

to, pehmeäleipä

Torstai 6.9.: Makaronilaatikko, 

tuoresalaatti

Perjantai 7.9.: Riisipuuro, mehu-

keitto, kinkkuleikkele, ruispalat

Nivalassa

Tuotantopäällikkö, työterveys-

hoitaja, myyntineuvottelija, 

kaivinkoneenkuljettaja, CNC-

koneistajia, teollisuusputki-

asentaja, hitsaaja, CNC-koneen 

käyttäjä, maalari/hioja, varasto-

työntekijä, järjestyksen valvoja, 

laitossiivooja.

Ylivieskassa

NDT-tarkastaja, vuorovastaava 

(puuteollisuus), AV-viestinnän 

päätoiminen opettaja, toiminta-

terapeutti, suuhygienisti, Atk-tu-

kihenkilö, myyntipalveluhenkilö, 

myyjä, myyjä/kassa, taksinkul-

jettaja, kirvesmies, rakennus-

työntekijä, koneistaja, särmääjä, 

hitsaaja, induktiotaivuttaja, läm-

pökäsittelijä, tuotantotyöntekijä 

(puuteollisuus).

Sievissä

Ajoneuvoyhdistelmäkuljettaja, 

kirves-/remonttimies, rakennus-

apumies, CNC-koneiden käyttä-

jä, särmääjä, tuotantotyöntekijä 

(metalli).

Haapajärvellä

Automaatioteknikko, automaa-

tioinsinööri, autovaraosamyyjä, 

LVI-asentaja, kassa-tarjoilija.

Haapavedellä

Lähihoitaja, hammaslääkä-

ri, johtava sosiaalityönteki-

jä, henkilökohtainen avustaja, 

maatalous- ja konetyöt, kokki, 

palveluvastaava.

Lähetä kannanottosi, mieli-

piteesi ja havaintosi kätevästi 

tekstiviestillä.

Puhelinnumero on

044-945 3763 
Olen yllättynyt! Liikenne sään-

nöt koskee myös poliiseja! T. 

KesäEsa.

Onko kuningattaresi kateissa ja 

työläiset kans? Vinttiin muutti 

pesällinen. Hae omasi pois jos 

kaipailet. P. 0400 809 708 tai 

0400-603 413.

Kuinka monta sodassa ollutta 

sotaveteraania puolisoineen 

mahtui linja-autoon sotavete-

raanien Pärnun matkalle?

Samaa mieltä, että ei terv. vaa-

rallisia vuokrataloja kannata 

myydä eikä vuokrata edes köy-

hille vaan ne pitää purkaa, osa 

sienistä on hengenvaarallisia. 

Sairauskuluja vain tulee yhteis-

kunnalle, nim. asioita pohtiva.

Onko talkoohenki pomottelua, 

toisten vuorojen viemistä ja ää-

nekästä käyttäytymistä? Noilla 

periaatteilla totesin sinun tal-

koonainen toimivan ja pahoitin 

mieleni. Hoidatko tulevaisuu-

dessa talkootyöt yksin?

Patonkiaitassa on tosi hyvät 

eväät. Poikkesin ohikulkumat-

kalla, t. muukalainen.

Yrittäjän ei kannata miettiä 

vanhoja kokemiaan vääryyksiä 

vaan unohtaa ja katsoa avoimin 

mielin uuteen ja eteenpäin. Kat-

kera mieli ja kaunan kantami-

nen sitoo energiaa ja myrkyttää 

niin mielen kuin menestyksen-

kin. Nim. Entinen yrittäjä.

Illat pimenee ja vaarat lisääntyy. 

Pitäkää tavaroistanne huolta.

Pieni palkkaisista puheen ollen 

siivousfi rman siivoojalla 7,02 

lähtötunti miinus verot, joista 

suurin osa osa-aikaisia. Jos sii-

voojia ei olis hukumme p-kaan. 

Eiköhän se palkan korotus kuu-

lu myös siivoojille.

Metässä on vielä mustikkaa 

vaikka kuin, sieniä ja puoluk-

kaa. Ei pitäs näläkä olla kellään. 

Ei valitusta turhista.

Nivalan Viikossa oli 5.8. juttu 

maailmanmatkaaja Juhani 

Huotarista (autokorjaamo). Nyt 

hänestä on TV 7 tehnyt juttu-

sarjan joka tulee ulos syyskuun 

Kaivo-ohj. 1.9., 8.9. ja 15.9. klo 

19.30. Katso haastateltavan hur-

jista elämänkäänteistä eli mitä 

kaikkea elämälle avoin matkaa-

ja on Luojansa kanssa kohdan-

nut. TV 7 löydät internetistä ja 

kaapelikanavalta.

Muistiongelmia voi ilmetä kai-

kenikäisillä, mutta etenkin van-

hemmiten ne usein yleistyvät. 

Muistin toimintaan voivat vai-

kuttaa myös stressi tai masennus. 

Muistipulmat tulee ottaa vaka-

vasti silloin, kun ne alkavat haita-

ta merkittävästi normaalia arki-

elämää. Lääkärissä vakavammat 

muistisairaudet voidaan todeta 

jo varhain ja niihin on olemassa 

tehokasta hoitoa. Mutta miten 

ottaa herkkä asia esille läheisen 

tai omaisen kanssa, jos huomaa 

muutoksia toisen käytöksessä?

Muistin epävarmuus ei välttä-

mättä tarkoita alkavaa Alzheimer-

taudin tai muun muistisairauden 

puhkeamista. Meille kaikille voi 

sattua muistilipsahduksia ja satu-

naisia muistipulmia. Niiden syy-

nä voivat olla huonosti nukuttu 

yö, huolet, masennus ja ahdistus. 

Erilaiset kiputilat ja runsas nau-

tintoaineiden käyttö voivat vai-

kuttaa myös ns. työmuistiin. Ra-

ja eteneviin muistisairauksiin on 

kuitenkin veteen piirretty viiva.

- Muistisairauksille on tun-

nusomaista, että henkilö kärsii 

lisääntyvistä ongelmista. Esi-

merkiksi uusien asioiden unoh-

taminen on tyypillistä. Silloin 

on viisasta kääntyä asiantuntijan 

puoleen, sanoo neurologian pro-

fessori Timo Erkinjuntti.

Me ihmiset pyrimme mo-

nesti näkemään asioita parhain 

päin. Ihminen ei välttämättä ai-

na tunnista omia suorituskyky-

muutoksiaan silloin, kun etenevä 

muistisairaus kuten esimerkiksi 

Alzheimerin tauti on edennyt jo 

sen lievään vaiheeseen. Läheiselle 

voi olla vaikeaa ilmaista huolensa 

tämän muistiongelmista hieno-

tunteisesti. Erkinjuntin mukaan 

läheisten ystävien ja työtoverei-

den rooli asian puheeksi ottami-

sessa on kuitenkin tärkeä.

- Toki olemme monesti her-

kempiä meidän muistimme ja 

tietojen käsittelytaitojemme suh-

teen kuin vaikkapa ylipaino- tai 

hengästymisongelmien kohdalla. 

Muistinpulmien esille ottoa pi-

detään meillä ehkä epäsuotava-

na. Niihin tulisi kuitenkin suh-

tautua arkisesti ja rakentavasti, 

koska moniin muistisairauksiin 

on nykyisin tarjolla asianmukais-

ta hoitoa ja kuntoutusta. Silloin 

myös keskustelu on helpompi 

avata, Erkinjuntti toteaa.

Muistipulmien varhainen to-

teaminen on tärkeää, koska sil-

loin hoidettavat muistipulmien 

syyt voidaan löytää helpommin.

- Pyrimme saamaan mahdol-

lisimman varhaisessa vaiheessa 

kiinni eteneviä muistisairauk-

sia, jotta voimme aloittaa poti-

laalla asianmukaisen ja oireen-

mukaisen hoidon, Erkinjuntti 

selvittää.

Muistisairauksien ja Alz-

heimer-taudin hoidolla ko-

hennetaan potilaan muistin ja 

tiedonkäsittelyn toimia, arkisel-

viytymistä ja viivästytetään sekä 

vähennetään taudin aiheuttamia 

käytösoireita, joita esiintyy kai-

kissa dementoivissa sairauksissa. 

Niihin kuuluvat muun muassa 

mielialamuutokset, impulsiivi-

suus, estottomuus, apatia ja dep-

ressio. Alzheimer onkin raskas-

ta myös omaisille ja hoidoilla 

pyritäänkin keventämään myös 

lähipiirin taakkaa. Lisäksi niillä 

voidaan usein pidentää potilaan 

mahdollisuutta viettää aikaa ko-

dinomaisessa ympäristössä.

- Muistisairauksiin käytettävät 

lääkkeet eivät varsinaisesti paran-

na taudin perussyytä, mutta ko-

hentavat potilaan tilaa ja antavat 

parempia päiviä sairastuneelle, 

sanoo Erkinjuntti.

Fakta: Suomessa on yli 230.000 

muistipulmista kärsivää ihmistä, 

joista 110.000 sairastaa vaike-

ampaa etenevää muistisairautta. 

Yleisimmät niistä ovat Alzheime-

rin tauti ja aivoverenkierron häi-

riöt. Vuosittain uusia dementia-

tapauksia ilmaantuu vähintään 

12 000.

Muistikeskus

Milloin muistin pettämisestä pitää huolestua?
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- Muuttovalmiiden omakotitalo-

jen markkinaosuus on kasvanut 

vuosi vuodelta ja uskon, että tule-

vaisuudessa kasvu jatkuu. Ihmiset 

ovat kiireisiä nykyään eikä raken-

nustaitojakaan ole enää kaikilla, 

kuten aiemmin on ollut, kertoo 

Design-Talo Oy:n tehtaanjohtaja 

Ville Vähäsöyrinki.

Design-Talon talotehdas tu-

li huhtikuun loppuun toimi-

neeksi Nivalassa vuoden. Vuosi 

on sujunut hyvin ja uusia ko-

teja valmistuu noin 500 talon 

vuosivauhtia. 

Suurelementit tehdään De-

sign-Talon 100-prosenttisesti 

omistaman alihankintayhtiön, 

Niva-Element Oy:n toimesta. 

Hallin puolella työskentelee 25 

henkilöä. Lisäksi on pari toimi-

henkilöä. Yritys työllistää myös 

paikallisia alihankintayritysten 

työntekijöitä esimerkiksi kulje-

tusten osalta.

- Meillä on hyvä porukka 

töissä. Työntekijöinä on vasta 

koulusta valmistuneita ja lisäksi 

useamman vuoden kokemuksen 

omaavia alanammattilaisia.

Neliöhintaa 
kannattaa vertailla

Talon ostaja voi jättää han-

kinnat ja rakentamisen ammatti-

laisten käsiin. Tehdas kilpailuttaa 

suurhankinnoillaan rakennus-

tarvikkeet ja toteuttaa kohteet eri 

ammattilaisista koostuvalla teki-

jäporukalla, jolloin neliöhinta jää 

yllättävän alhaiseksi. 

- Kannattaa miettiä, ostaako 

vanhan talon, vai tilaako teh-

taalta uuden, Ville Vähäsöyrinki 

neuvoo.

Omakotitalon rakentamisessa 

ostajan huoleksi jää maanraken-

nustyöt, liittymien laittaminen se-

kä seuraavana kesänä ulkomaala-

us. Ulkopinnat on jo kertaalleen 

käsitelty, joten mikään tavaton 

hoppu maalauksella ei ole. Tontin 

siivous ja antennien asentaminen 

jää myös omistajan tehtäväksi. 

Talotehdas aloittaa rakentami-

sen sokkelin valamisella.

Suurelementit tuodaan tontil-

le rekka-autolla ja nostellaan suo-

raan paikoilleen. Rakennus on 

säältä suojassa parissa päivässä.

Muuttopäivänkin tietää tar-

kalleen. Yksikerroksinen talo 

valmistuu viidessä kuukaudessa 

ja 1,5-2 -kerroksinen puolessa 

vuodessa. Asiakas tietää myös 

ostopäätöstä tehdessään, paljon-

ko talo tulee maksamaan, joten 

valmistalon kohdalla välttyy yl-

lättäviltä ja aina ikäviltä budjetin 

ylityksiltä.

Esimerkkinä Vähäsöyrinki 

mainitsee 134 neliömetrin, nel-

jällä makuuhuoneella varustetun 

uuden omakotitalon, jonka hinta 

avaimet käteen rakennettuna jää 

alle 140 000 euron. Eli hintaa tu-

lee noin 1000e /neliö. 

Rakentaminen 
järkevöitynyt

Ville Vähäsöyrinki on havain-

nut, että rakentamisessa on palat-

tu takaisin "maan pinnalle" eikä 

enää tehdä niin valtavia ja pröys-

täileviä taloja. Jokaiselle Design-

Talon mallistosta mieluinen koti 

löytyy, sillä perusmalleja on tar-

jolla 16. Niitä voi osin muokata 

omien toiveiden mukaiseksi.

Tällä hetkellä taloja me-

nee paljon suurten asutuskes-

kuksen ympäristöön, mutta 

myös Kalajokilaakso on tärkeä 

markkina-alue.

Suurissa asutuskeskuksissa 

ongelmana on tonttipolitiikka, eli 

kaikissa paikoissa ei ole saatavil-

la tontteja omakotitaloja varten. 

Joissakin kaupungeissa tontteja 

myydään markkinahinnalla, kun 

kunnat tekevät niillä bisnestä. 

Maaseudun kaupungeissa sen si-

jaan tontteja on riittävästi ja koh-

tuuhintaan tarjolla. Toinen uhka 

voi olla asuntolainojen korkojen 

nousu sekä rakennustarvikkei-

den hintojen hurja nousu.

- Jos hinnat kovasti nousevat, 

omakotitalon hankinta voi karata 

joidenkin ulottumattomiin.

Rakennustarvikkeet ovat 

nousseet suhteettomasti viimei-

sen vuoden aikana, mutta varsi-

naisesti pulaa niistä ei ole ollut.

- Meidän sopimustoimittajat 

ovat kyllä toimineet hienosti ja 

tavara on tullut sopimusten mu-

kaan, Vähäsöyrinki kiittelee.

Teollisuuskylä toimi 
aktiivisesti

Ville Vähäsöyrinki kiittelee 

Teollisuuskylän toimintaa, jolla 

talotehdas saatiin Nivalaan. Ai-

emmin tehdas toimi Keminmaal-

la. Muitakin sijoituspaikkakuntia 

oli tarjolla, mutta Design-Talo 

valitsi Nivalan.

- Se oli huikea kuvio, Teolli-

suuskylässä toimittiin nopeasti, 

joustavasti ja tarkoituksenmukai-

sesti. Yksi syy talotehtaan tänne 

siirtymisellä on myös siinä, että 

ammattikoulusta valmistuu päte-

vää työvoimaa.

Suurelementit rakentuvat suu-

ren tehdashallin läpi kulkiessaan. 

Toisessa päässä talo pakataan 

odottamaan kuljetusta. Toistai-

seksi työntekijät työskentelevät 

yhdessä vuorossa.

Meillä on mahdollisuus lisätä 

työvuoroja, mikäli tarve vaatii, 

Vähäsöyrinki sanoo.

Maritta Raudaskoski

Muuttovalmiilla taloilla kysyntää

Juha Riihijärvi.

Materiaali kulkee hallin läpi ja rakentuu työvaiheittain valmiiksi elementeiksi.

Tehtaanjohtaja Ville Vähäsöyringin taustalla oleva paketti sisältää omakotitalon.
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Startup-yrittäjähautomo –hanke ja Nihak Oy järjestävät yrittäjille ja yritys-
toimintaa suunnitteleville sekä muille asiasta kiinnostuneille henkilöille
tapoihin ja etikettiin liittyvän luento-tilaisuuden, jossa luennoitsijana toimii
oululainen filosofian maisteri, tapakulttuurin tutkija ja asiantuntija
Markus H. Korhonen.

Aika: ke 5.9.2007 klo 17.30 - 20.30
Paikka: Teknologiakeskus Nitek, Pajatie 5, Nivala,

(Ravintola Sapuskan kokoustila)

Aiheina yrittäjälle/yrityksen edustajalle tärkeitä teemoja: 
• Pukeutuminen erilaisiin tilaisuuksiin
• Isäntänä/emäntänä edustustilaisuuksissa
• Ruokailuetiketti
• Jännittäminen ja mokaamisen pelko
• Aseman kunnioittaminen ei ole henkilöpalvontaa
• Erilaiset juhlatyypit 

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, mutta pyydämme Sinua järjestelyjen vuoksi ilmoittautumaan
ma 3.9. klo 16 mennessä  joko sähköpostitse tai puhelimitse projektisihteeri Marja-Liisa
Junekselle, puh. 044 576 4319, sähköposti: marja-liisa.junes@psk.fi.

Startup-yrittäjähautomo –hanke
PSK-Aikuisopisto

Kansankatu 47 B, 3. krs., 90100 OULU

Ravintola
Sapuska tarjoaa

tilaisuudessa
kahvit.

Tervetuloa kuuntelemaan Markus H. Korhosen luentoa

        -  työelämän edustamisesta käytännönläheisesti

KESKUS

LVI-töitä jo
14 vuoden ajan

LVI-asennus Aitto-oja Oy on 

toiminut Nivalassa jo 14 vuot-

ta.  Alussa yrityksen toimipiste 

sijaitsi Teollisuuskylässä, mutta 

kuuden viimeisen vuoden ajan 

on toimipiste ollut entisessä 

Pikkaraisen hallissa nykyisen Sa-

venmaan lähettyvillä osoitteessa 

Teollisuustie 5. Kun Savenmaan 

ohi menevää tietä ajaa, ei paikas-

ta voi eksyä, sillä tie päättyy hallin 

pihaan.

Kyösti Aitto-ojan lisäksi työn-

tekijöitä on kolme. Työmaat sijait-

sevat enimmäkseen Nivalassa.

- Yleensä minä tai poikani 

olemme paikalla. Jos jossakin 

täytyy lähteä käymään, niin hal-

lin seinässä on puhelinnumero, 

josta meidät nopeasti saa kiinni, 

Kyösti kertoo.

Siististä hallista löytyy alan 

tarvikkeita, putkia, putken osia, 

letkuja ja niin edelleen. Myymä-

lästä löytyy hanoja, kylpyhuo-

netarvikkeita - tilaamalla han-

kitaan mitä asiakas milloinkin 

tarvitsee.

Nimensä mukaisesti yrityk-

sessä tehdään kaikkia LVI-alaan 

liittyviä töitä. Eniten niitä tila-

taan omakotitaloihin, sanee-

rauskohteisiin ja vesivahinko-

töitäkin on paljon. Suunnittelua 

tehdään jonkin verran, mutta 

siihen ei aika tahdo riittää. Ny-

kyisin ajankohtainen jätevesiasia 

on tuonut lisää töitä. Yrityksellä 

on IISI -jätevedenpuhdistussys-

teemin edustus ja siihen yritys 

tekee myös suunnitelmat.

Jätevesiasialla ei 
pidetä kiirettä
Kyösti Aitto-oja sanoo, että ihmi-

set eivät pidä kovinkaan kiirettä 

sillä, että jätevesiasioiden täytyy 

olla kaikilla sivukylilläkin uusi-

en jätevesimääräysten mukaisia 

vuoteen 2014 mennessä.

IISI Sako 6 on suunniteltu 

kuuden hengen talouden bio-

logis-kemialliseksi pienpuhdis-

tamoksi. Yksien kuorien sisään 

sijoitetut prosessit puhdistavat 

veden laissa vaaditun perusvaa-

timustason mukaiseksi. IISI Sa-

ko 6, kuten muutkin IISI tuote-

perheen puhdistamot toimivat 

"Trickling Filter" -periaatteella. 

Tämä tehokas prosessi yhdistet-

tynä sisätiloista tapahtuvaan ke-

mikaalin annosteluun takaavat 

jatkuvan ja tehokkaan puhdistus-

tuloksen. Myöskään kuormitus-

vaihtelut eivät vaikuta oleellisesti 

puhdistamon toimintaan.

Ekoteko kemikalointi on si-

joitettu kiinteistöön sisälle, jo-

ten laitteiston tarkkailu sekä ke-

mikaalin lisäys on helppoa, myös 

talviaikaan.

Pikku-IISI toimii samalla pe-

riaatteella, mutta se asennetaan 

valmiin sakokaivon päälle. Tä-

män voi asentaa kaikkina vuo-

denaikoina, koska kaivuutöitä ei 

tarvi5ta. Kemikalointilaite tulee 

sisälle rakennukseen, mistä sitä 

on helppo seurata. Sakokaivon 

päälle asennettu Iisi toimii biore-

aktorina, joka poistaa orgaanisen 

aineen ja typen jätevedestä.

Kätevästi asiat 
kuntoon
IISI-systeemien asentaminen käy 

kätevästi. Isommat IISIt asenne-

taan päivässä, Pikku-IISI vieläkin 

nopeammin. Säiliöille täytyy kai-

vaa kuopat maahan ja vetää put-

ket sekä sähkökaapeli ilmastus-

pumppua varten.

- Jotkut ovat sanoneet, että he 

odottelevat asian järjestämisessä 

vielä, jos vaikka laitteistot kehit-

tyvät ja hinnat alenevat. Hinnat 

eivät alene, sillä muovin hinta 

perustuu öljyyn. Tämä systeemi 

on viranomaistaholta hyväksytty 

viralliseksi ja vaatimukset täyttä-

väksi puhdistusjärjestelmäksi.

- Jos vielä odotellaan, niin 

loppuajasta tulee kiire. Tulee 

esiin kysymys, että kuka kaikki 

jätevedenpuhdistamot kerkiää 

sitten yhtäkkiä tehdä. Ihmisten 

kannattaa miettiä asiaa ja tehdä 

kaupat hyvissä ajoin. Meiltä asia 

saa myös kokonaisurakkana kai-

vinkoneita ja sähkötöitä myöten, 

Kyösti Aitto-oja lupaa.Iisi-järjestelmä on yksi tapa hoitaa jätevesiasiat lain uusien 

vaatimuksien tasoisiksi.

Kyösti Aitto-oja on toiminut LVI-alan yrittäjänä jo 14 vuotta.

Yrityksessä on myös myymäläosasto alan tarvikkeille, lisäksi 

tavaraa tilataan asiakkaan toiveiden mukaisesti.
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Nivalan Järvikylän Osuuspank-

ki on ottanut käyttöönsä bonus-

järjestelmän. Jäsenasiakkaille on 

alkanut kertyä nyt bonusta ja sitä 

maksetaan ensimmäisen kerran 

ensi vuonna.

Koivunlehtipankki on palkittu 

kuutena vuonna parhaana asia-

kaspalvelupankkina. Asiakkaat 

ovat palkinneet henkilökohtai-

sen ja mutkattoman palvelun ja 

uuden bonusjärjestelmän liitty-

mällä entistä useammin pankin 

jäseniksi. Pankin jäsenmäärä on 

lisääntynyt vuoden kuuden en-

simmäisen kuukauden aikana 

peräti 130 uudella jäsenellä.

Bonusta kertyy parhaiten 

keskittämällä kaikki raha-asiat. 

Visa, Internetpankki-sopimus, 

kulutusluotto-, säästäminen, 

laskujen suoraveloitus ja luot-

tovakuutus kerryttävät bonusta. 

Samalla kannattaa lopettaa käyt-

tämättömät tilit, kortit ja muut 

palvelut, jotta ne eivät turhaan ole 

aiheuttamassa kuluja ja pienen-

tämässä bonusta.

Kaksi toimipistettä

Järvikylän Osuuspankilla on 

kaksi toimipistettä. Ensimmäi-

nen toimipiste on Aittoperällä 

ja toinen keskeisellä paikalla to-

rin reunalla Forumissa. Henki-

lökunta sanoo, että Aittoperän 

pankissa on vielä vanhanajan ky-

läkuvaan kuuluva tunnelma, kun 

ihmiset tuntevat toisensa, istuvat 

penkeille ja vaihtavat kuulumiset 

ennen pankkiasiointia. 

Järvikylän Osuuspankilla on 

asiakkaita aivan ympäri Nivalaa. 

Henkilökunta kertoo myös, että 

muualle töihin tai opiskelemaan 

muuttaneet säilyttävät kiitettä-

västi vanhan pankkisuhteen. Esi-

merkiksi asunto- ja opintolainoja 

myönnetään ympäri maata.

- Asiointi on helppoa, kun 

tunnemme asiakkaamme, sa-

novat toimitusjohtaja Eija Raja-

niemi ja palveluneuvoja Rauni 

Brusin.

Aika on kulunut 
siivillä

Eija Rajaniemi tuli Järvikylän 

Osuuspankin toimitusjohtajaksi 

vuoden 2006 alkupuolella. Hän 

sanoo viihtyvänsä työssä aivan 

erikoisen hyvin. Aikakin on ku-

lunut aivan kuin siivillä mielen-

kiintoisessa työssä.

Pankinjohtajalla on ehkä Ni-

valan parhaat tilat huoneestaan 

pankkisalin yläkerrasta seurata 

paikkakunnan elämää. 

Työyhteisön mukava ilmapiiri 

on asiakkaiden ja yhteistyökump-

paneiden selvästi aistittavissa. 

Pankinjohtajan lisäksi työssä on  

neljä toimihenkilöä, siivooja ja 

talonmies. 

Asuntokauppa 
tasaantunut

- Korot ovat nousseet pa-

rin viime vuoden aikana, mut-

ta nyt nousu näyttää tasaan-

tuneen. Korkojen nousu on 

myös jonkin verran vaikuttanut 

asuntokauppaan.

Kun korot ovat olleet alhaal-

la, etukäteissäästäminen on ollut 

vähäistä. ASP- ja omistusasuntoi-

hin etukäteissäästäminen kuiten-

kin palkitaan valtion kymmenen 

vuoden ajan maksettavalla mer-

kittävällä korkotuella. 

Asuntolainojen keskimääräi-

nen takaisinmaksuaika on 25 

vuotta. Valtion asettaa tämän 

ylärajaksi. 

- 80-luvulla asuntolaina otet-

tiin ehkä 10-12 vuodeksi, Eija 

Rajaniemi muistelee.

Nivalan Järvikylän Osuus-

pankilla on mahdollisuus suun-

nitella pankkikorttien ulkoasu 

itse. Pankkikortti voidaan tehdä 

piirroksesta tai asiakkaan omas-

ta valokuvasta. Tämä kympin 

maksava mahdollisuus on saa-

nut etenkin nuorison suunni-

telemaan upeita, persoonallisia 

kortteja. Pankinjohtajan omassa 

pankkikortissa on kuva pysty-

korvan pennusta.

Maritta Raudaskoski

Järvikylän Osuuspankki 
maksaa bonuksia

Toimitusjohtaja Eija Rajaniemi ja palveluneuvoja Rauni Brusin.

 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
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Lähetysväki kokoontui Nivalassa
Oulun hiippakunnan lähetysjuh-

lien järjestämisvuorossa oli tänä 

vuonna Nivala. Pitopaikka kier-

tää eri rovastikunnissa ja pyyntö 

tulee hiippakunnan lähetystoi-

mistolta. Kolmipäiväisten juhlien 

teemana oli ”Tule ja katso”. Niva-

lan lähetysjuhlat saivat  alkunsa 

jo1970-luvulla.

Juhlajärjestelyt alkoivat vuosi 

sitten, kun Nivalan seurakun-

ta otti vastaan pyynnön. Viime 

kesänä järjestelytoimikunta teki 

tutustumisretken Kittilään, jossa 

olivat edelliset juhlat.   

Juhlien keskuksena toimi 

Nivalan Ammattiopisto, jonka 

tarjoamat tilat toimivat hyvin. 

Muina juhlapaikkoina olivat 

kirkko, Nuorisoseuran talo sekä 

Katvalan kotiseutumuseo, johon 

kokonnuttiin perjantai-iltana 

eloseuroihin.

Talkoolaisia oli saatu kii-

tettävästi. Heitä tarvittiinkin 

odotetun tuhannen viidensa-

dan kahden tuhannen vieraan 

kestitsemiseksi.

Paneelikeskustelu  
kokosi väkeä 
runsaasti

Lauantain paneelikeskustelua 

seuraamaan oli tullut sali täyteen 

yleisöä, kahdeksisen sataa hen-

keä. Paneelin teemana oli  ”Katso, 

edessäsi koko maailma”. Puheen-

johtajana toimi Anita Leppälä ja 

keskustelijoina piispa Samuel 

Salmi, Kirkon Ulkomaanavun 

johtaja Antti Pentikäinen, Suo-

men Lähetysseuran johtaja Sep-

po Rissanen ja Kansanlähetyk-

sen johtaja sekä Inkerin kirkon 

rakennus- ja hallintojohtaja Isto 

Pihkala. Esittelyssä kukin kertoi 

omasta lähetystaustastaan. Piispa 

Salmi totesi  teologiset lähtökoh-

dat, kristilliseesä kasteessa on lä-

hetyksen sanoma. Kristus on to-

dellisesti läsnä lähetystyössä ja se 

on kristityn tehtävä. 

Myöskin Antti Pentikäinen 

korosti puheenvuorossaan kas-

teen merkitystä, lähetystyö on 

osallisuutta Kristuksessa. Pen-

tikäiseltä kysyttiin, kuinka Kir-

kon Ulkomaanapu eroaa lähe-

tystyöstä. Vastauksessaan hän 

korosti Kirkon Ulkomaanavun 

toimivan ikäänkuin siltana lähe-

tystyöntekijöiden ja paikallisvä-

estön välillä. Kehitysyhteistyötä 

parhaimmillaan. 

Seppo Rissanen kertoi oman 

elämänsä tärkeiden vaiheiden 

liittyneen läheisesti lähetystyö-

hön. Kutsu on kasteessa. Lähe-

tystyöntekijä on jokaisen seura-

kuntalaisen palvelija. Isto Pihkala 

on löytänyt oman äidin, Inkerin 

kirkon, kautta kristillisen elämän. 

Hän on opiskellut arkkitehdiksi, 

josta ammatista on ollut paljon 

hyötyä toimiessaan Inkerin kir-

kon piirissä.. Hänellä on ollut si-

säinen palo ja kutsumus lähetys-

työhön. Kun kutsu Venäjälle tuli, 

hän oli valmis lähtemään. Diako-

nia ja lähetystyö ovat hänen mie-

lestään hyvin lähellä toisiaan.

Kristityn tehtävä 
maailmassa?
-Katsoa lähimmäisiä lähellä ja 

kaukana. Jumala antaa voimaa. 

Tämän päivän kirkon haasteena 

on aikamme moniarvoisuus, mo-

nisallivuus ja globaali maailma. 

Lähetystyö on yksiarvoista.

Lähetystyöntekijöille usein 

esitettyyn kysymykseen, onko 

oikein auttaa muualla asuvia, 

kun kotimaassakin olisi tarpeeksi 

autettavia, vastaa Seppo Rissanen 

– Kristillinen kirkko on maail-

manlaajuinen. Tuoda toivoa, iloa 

ja valoa maailmaan.

Kysymykseen, miten ”kään-

nytetään”? Seppo Rissanen 

vastauksessaan kyseenalaistaa   

käännyttämisen. - Jeesus kiel-

tää käännyttämästä vaan käskee 

kääntyä. ”Kääntäjä” on Juma-

la. Isto Pihkalan mielestä pitää 

kuunnella paikallisia ihmisiä. 

Lähetystyön alkuaikoina ko-

lonialismin aikana oli tosin pal-

jon ongelmia, oli ns. besserwis-

ser-ajattelua. Isto Pihkala jatkaa 

– Ihminen ei voi vääntää toista 

ihmistä uskoon, Jumala tekee 

työn. Ihminen palvelee Juma-

lassa, ei tarvitse tulosvastuuta 

työlleen, joten hän vapautuu 

”päänahkojen metsästykseltä”. 

Antti Pietikäinen korostaa toisen 

vakaumuksen kunnioittamisen 

tärkeyttä.

Varjopaneelissa olivat Petri 

Kolehmainen, Maija Matikai-

nen ja Anna-Leena Häkkinen, 

jonka puheenvuorossa oli kir-

peää kritiikkiä.

Ritva Oja

Tämä lahjoituksin ja talkoolla 

valmistettu grillikota 

arvottiin juhlilla lähetystyön 

tukemiseksi.

Seppo Rissanen, Antti Pentikäinen, Isto Pihkala ja piispa Samuel Salmi vetivät salintäyteisen yleisön paneelikeskusteluun, jonka 

aiheena oli Katso, edessäsi koko maailma.

Veronmaksajain Keskusliiton toi-

mitusjohtaja Teemu Lehtinen on 

tyytyväinen liiton monien kes-

keisten tavoitteiden etenemisestä 

hallituksen budjettiriihessä. 

- On hyvä, että hallitus tarttuu 

ripeästi verojärjestelmän raken-

teellisiin epäkohtiin korjaamal-

la perintöveroa ja oikaisemalla 

eläkeläisten tuloveroa heti ensi 

vuonna, kiittää Lehtinen. 

Veronmaksajat teki viime syk-

synä aloitteen eläkkeensaajien 

tuloverotuksen oikaisemisesta 

pahimmin väliinputoajiksi jää-

neiden työeläkkeensaajien osal-

ta. Aloite sai vaalien alla laajaa 

tukea, ja se sisällytettiin myös 

hallitusohjelmaan. Budjettirii-

hessä ongelma päätettiin korjata 

osittain, mikä on askel oikeaan 

suuntaan. 

Myös perintöverotuksessa hal-

litus tekee useita Veronmaksajien 

ehdottamia korjaustoimia. Perin-

töveroasteikon kaikkia tulorajoja 

korotetaan ja lesken sekä alaikäi-

sen lapsen asemaa parannetaan 

tuntuvasti. Erityisen myönteinen 

yksityiskohta on, että hallitus 

päätti myös poistaa täysin koh-

tuuttoman kolmannen perintö-

veroluokan, jossa vero on tähän 

asti peritty kolminkertaisena. 

Palkansaajien verotuksessa 

kevennykset lykkääntyvät myö-

hemmille vuosille. Hallituksen 

budjettiriihessä päättämä vero-

linja pitää suomalaisten palkan-

saajien verotuksen 2008 käytän-

nössä tämänvuotisella tasolla. 

Vuodesta 2008 tulee välivuo-

si ansiotulojen verotuksen pitkä-

jänteisessä keventämisessä, jota 

kaikki kolme edellistä laman jäl-

keistä hallitusta ovat menestyk-

sellä toteuttaneet. 

Lehtinen pitää kevennyslinjan 

katkeamista ensi vuonna valitet-

tavana, vaikka toisaalta ymmär-

tää ajankohtaisen suhdanne- ja 

työmarkkinatilanteen vaikutuk-

sen ratkaisuihin. Lupauksia pa-

luusta kevennysten tielle ansiotu-

lojen verotuksessa on kuitenkin 

syytä alkaa lunastaa pian ensi 

vuoden jälkeen. 

Energian ja alkoholin vero-

tusta hallitus päätti kiristää ensi 

vuonna. Lehtinen pitää näiden 

kiristysten taustalla olevia ilmas-

to- ja terveyspoliittisia tavoitteita 

tärkeinä, mutta korostaa sitä, et-

tä näihin tavoitteisiin on jatkossa 

pyrittävä muilla tavoilla kuin ve-

rotusta jatkuvasti kiristämällä. 

Lehtinen katsoo, että valtion 

talouden erittäin vahva tila luo 

tukevan perustan veronkeven-

nysten määrätietoiselle jatkami-

selle koko vaalikauden aikana. 

Eläkkeiden ja perintöjen verotuksen korjaukset myönteisiä
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Toimijoitten 
ilta oli 

menestys

Vetovoimaisuustoimikunta kut-

sui kaikkia toimijoita kehittä-

mään ja rakentamaan Nivalan 

vetovoimaisuutta.

- Meillä oli rakentava ilta, 

kertoo Parasta Palvelua -hank-

keen projektipäällikkö Juhani 

Pihlajamaa.

Paikalla oli 34 henkilöä ja he 

edustivat laajasti eri järjestöjä 

ja seuroja. Illan aikana mukana 

olijat esittelivät toimintaansa ja 

samalla päivitettiin tulevien ta-

pahtumien kalenteria. Tapahtu-

makalenterin sijoitus, ylläpito ja 

päivitys jäi työn alle. Samalla viri-

teltiin seurojen yhteistyökuvioita 

uudelleen.

Harrastemessuista keskustel-

tiin myös ja niiden toteutusta ja 

ajankohtaa mietittiin.

- Kehittämisajatuksia syntyi 

ja kokoontumisia päätettiin jat-

kaa. Oikeastaan ilta oli menes-

tys. Täällä on runsaasti mahdol-

lisuuksia, kun ne vain otetaan 

käyttöön, sanoo Pihlajamaa.

Polttoaineveron 
korotukset tulevat 
kuluttajille kalliiksi

 

Autoliitto pitää hallituksen suun-

nittelemia polttoaineveron koro-

tuksia infl aatiota kiihdyttävinä. 

Korotukset ovat Autoliiton mu-

kaan myös ympäristötavoitteiden 

vastaisia. Nyt tehty linjaus laskee 

dieselkäyttöisen henkilöauton 

kilpailukykyä bensiinikäyttöi-

siin henkilöautoihin verrattu-

na, mikä merkitsee lisääntyviä 

hiilidioksidipäästöjä.

Dieselkäyttöisten henkilö-

autojen osuus autokannassa on 

ollut viime vuosien aikana nou-

sussa. Vuonna 2006 niiden osuus 

ensirekisteröinneistä oli 20 pro-

senttia. Dieselin etuna on niiden 

noin 25 prosenttia pienempi 

polttoaineenkulutus verrattuna 

bensiinikäyttöiseen autoon, mi-

kä merkitsee myös pienempiä 

hiilidioksidipäästöjä. Vuotuinen 

käyttövoimavero eli niin kutsut-

tu dieselvero on hidastanut die-

selkäyttöisten henkilöautojen 

yleistymistä.

 Pitkällä aikavälillä myös 

bensiinin veronkorotukset ovat 

Euroopan Unionin tavoitteiden 

vastaisia. EU-komissiolla on ol-

lut pyrkimyksenä harmonisoida 

polttoaineiden verotus. Bensiinin 

verotus on Suomessa jo nyt sel-

www.nivalanviikko.fi 
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Viikko sitten vietettiin Väliky-

lällä Kaija, Seppo ja Antti Vähä-

söyringin tilalla juhlat sataton-

narin kunniaksi. Melina -lehmä 

tuli heinäkuussa lypsäneeksi 100 

000 kiloa maitoa. Satatonnareita 

ei kovin tiheässä olekaan, Niva-

lassa Ay-rotuisia yhdeksän ja frii-

siläisiä kolme. Tällä tilalla on jo 

aiemmin ollut yksi satatonnari, 

joka on merkki menestyksek-

käästä karjanhoitotyöstä.

Melina on pian kymmenvuo-

tias ja terveen oloinen lehmä.

- Kun lehmä on terve ja kes-

tävä, se on myös taloudellinen 

sanoi Sirkka-Liisa Haapamäki 

Pohjois-Pohjanmaan Lypsykar-

jakerhon terveiset tuodessaan.

Melina on myös erikoisen 

hyvän luontoinen ja oppivainen 

lehmä. Jo 11 vuotta talossa lomit-

tamassa käynyt Eero Aitto-oja sa-

noi, että Melina näyttää tykkää-

vän huonoa, jos sitä ei muista 

puhutella. Eerokin on hoitanut 

Melinaa vasikasta asti.

Melina on pantu vastikään 

umpeen ja se poikii noin kuu-

kauden päästä. Melina on ollut 

melko terve, mutta yhden leikka-

uksen se on läpi käynyt. Sille tuli 

juoksumahakierre, jolloin lehmä 

ei pysty syömään ja se laihtuu.

- Meillä on nyt leikattu näitä 

5-6 kappaletta vuosien varrella ja 

leikataan tulevaisuudessakin. 

Lehmä nimittäin alkaa heti toi-

pua ja syödä operaation jälkeen. 

Viimeistään parissa viikossa se 

on aivan kunnossa, Kaija Vähä-

söyrinki kertoo.

Salama meinasi 
tappaa nuorena
Salaman isku hiehoon oli eri-

koinen sattuma. Melina oli juuri 

juomassa vettä, kun salama iski 

metalliseen savupiippuun ja isku 

tuli putkia myöten hiehoon. 

- Melina sai shokin. Se huu-

si niin oudolla,  kovalla äänellä. 

Kävin sitä tönäisemässä, niin 

huuto loppui. Se seisoi jäykkä-

nä koko illan ja tuijotti eteensä. 

Odotin vain, että milloin se lyy-

histyy parteen. Sillä oli vasikka 

mahassa ja arvelin, että ainakin 

se tyhjentää sen. Se on kuitenkin 

vahva elukka ja seuraavana päi-

vänä rupesi syömään.

Seuraava raja 
150.000 kiloa
Melina on tasaisen lypsäjä, tuotos 

ei vaihtele suuremmin suuntaan 

tai toiseen. Umpeen sitä on vähän 

vaikea saada.

Tuotosta juhlitaan ensin 80 

000 kilon kohdalla, sitten 100 000 

ja sitten onkin jo matkaa 150 000 

kiloon. Näillä näkymin näyttää 

siltä, että Melinalla on mahdolli-

suus tuohon 150 000 kiloon.

Paikalla juhlimassa olivat

Emäntä oli leiponut kakun, 

jonka päällä oli Melinaa kuvaa-

va lehmä. 

- Seisoin lehmän vieressä ja 

väritin kuviot samanlaisiksi. Sit-

ten huomasin, että tällä pikkuleh-

mällä ei ollut utareita ollenkaan, 

mutta rakensin ne sinitarrasta.

Lahjaksi Melina sai uudet 

liivit.

Maritta Raudaskoski

Melina ylsi satatonnariksi

Satatonnarin karjajuhlaan saapuivat onnittelemaan tuomisten kera (vasemmalta)  jalostusneuvoja Antti Juntunen ja harjoittelija Aino Sandelin Faba Jalostuksesta, Lea 

Isola Pohjolan Maidosta, Sirka-Liisa Haapamäki sekä  lomittaja Eero Aitto-Oja. Talonväkeä kuvassa Kaija, Antti, Seppo ja Janne Vähäsöyrinki.

Melinan saavutus on jalostustyön ja hyvän huolenpidon yhteistulosta. Kaija ja Antti Vähäsöyrinki 

sanovat lehmän olevan oikein mukavan luontoinen hoidettava.Emäntä oli tehnyt täytekakun koristeeksi tarkan pienoismallin Melinasta.
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Oliko Koskenperällä karhu?

FINDOOR - TAITTO-OVIEN MESTARI
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Lieksentie 11, 91100 Ii
Puh. 0208 384 530
Fax (08) 817 3157
Sähköposti: findoor@findoor.fi

Vikke Jaara 0400 721 170
Seppo Jaara 0400 583 173
Tauno Jaara 0400 224 857
www.findoor.fi

Nivalan Viikko

myös netissä

www.nivalanviikko.fi 

Viime tiistai-iltana sekä tiistain 

ja keskiviikon välisenä yönä 

liikkui todennäköisesti karhu 

entisen Koskenperän koulun, 

nykyisen Peurakiven pihaympä-

ristössä. Näköhavaintoa karhusta 

ei nyt ole, mutta selviä merkkejä 

maastosta ja ääniä ympäristöstä 

löytyy. Peurakiven laajaa pihaa 

reunustaa erittäin sankka metsä 

ja ryteikkö, mistä piilopaikkoja 

kyllä löytyy.

Myöhään tiistai-iltana paikan 

omistaja Helga Oxman-Näsälä 

kutsui kissaa sisälle ja silloin lä-

heisestä metsästä kuului selvästi 

liikkumisen ääniä. Tiistaina talon 

omistaja oli vielä ihaillut talon 

ulkorakennuksen takana olevaa 

suurta muurahaispesää, mutta 

keskiviikkoaamuna sitä ei enää 

ollut entisessä muhkeudessaan.

- En ole eläessäni nähnyt niin 

suurta muurahaispesää ja olen 

ihaillut sitä kaikki nämä vuodet. 

Aamulla se oli pengottu ja hävi-

tetty tasaiseksi, hän pahoittelee.

Pesän lähettyvillä maassa nä-

kyy selviä kulkemisen merkkejä 

ja ulkorakennuksen seinustan 

lähellä, noin 15 metrin päässä 

muurahaispesästä on selvästi 

erottuva makuujälki.

- Tulin myöhään kotiin eräänä 

iltana, kun Hituran rikastamolle 

ajava auto ajoi lujaa tiellä olevan 

rummun yli, jolloin siitä lähti iso 

ääni. Silloin läheisestä tiheiköstä 

lähdettiin taas vauhtiin niin lujaa, 

että ryteikkö rymisi. Kissa käyt-

täytyy myös omituisesti eikä se 

tahdo viihtyä pihapiirissä, Helga 

kertoo.

- MR

Suuri muurahaisperä on mulistettu matalaksi. Se ylettyi vielä tiistaina päivällä takana olevan aidan 

yläpuolelle.
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Parhaat palvelut  

EDULLISTA 
NÄKYVYYTTÄ

TÄLLÄ SIVULLA
Ilmoitus Nivalan Viikon Parhaat 

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

Malerin valmislistat
metritavarana

Rajakatu 11, puh. 050 5311 580
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Päätoimittaja
Maritta Raudaskoski
Puh. 040-841 9213

Ilmoitusmyynti
Mika Moilanen
Puh. 040-416 8958

Osoite
Kalliontie 25, 85500 Nivala

Sähköposti
toimitus@nivalanviikko.fi 
ilmoitukset@nivalanviikko.fi 

Internet
www.nivalanviikko.fi 

Ilmoitushinnat
Etusivu 1,00 €/pmm

Takasivu 0,95 €/pmm

Sisäsivut 0,85 €/pmm

Nivala toimii
-yhdistyspalsta 85 €/vuosi

Kodin kirpputori
yksityishenkilöille ilmainen

Kustantaja
Camlind Oy

Sivunvalmistus ja taitto
Nivalan Viikko

Painopaikka
Pyhäjokiseudun Kirjapaino

Jaetaan lauantaisin jokaiseen kotiin Nivalassa Hinnat ilman arvonlisäveroa

Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

RUOKAILURYHMÄ, valkoi-
nen, Askon kaluste. Pit. 150 
cm, lev. 95 cm. 4 tuolia plyys-
sillä. Hinta 300 e. Puh. 040-
724 2665.

SUZUKI PV. Remontoitu, re-
kisterissä. Toimii. Puh. 050-
516 7947.

Erilaisia, hyviä LUKUKIRJO-
JA myytävänä. Puh. 050-406 
7644.

Nissan Micran -89:n NASTA-
RENKAAT 12 tuuman van-
teilla (uutta vastaavat). Puh. 
08-445 422.

Sähkökäyttöinen RAKEN-
NUSLÄMMITIN / kuivain 6,3 
kW, h. 150 euroa. Lasten TUR-
VAISTUIN Akta-Craco 0-25 kg, 
h. 150 euroa. Matkarattaat h. 
20 e. P. 050-573 3522.

OMAKOTITALO 115 m2, valm. 
-88, korjattu 05-07. Tilavalla 
tontilla Välikylällä, ihanteel-
linen lapsiperheelle. P. 044-
284 0838 tai 040-744 5183.

Laadukkaita metallirunkoisia 
PÖYTIÄ säädettävillä jaloilla 
autotalliin tai verstaalle. Puh. 
044-544 0321.

Uudehko Brovning Gold 
Hunter puoliautomaatti 
HAULIKKO. Vaihtosupista-
jat. Hp. 850 euroa. Puh. 044-
544 2880. Vaihdossa otetaan 
PIANO.

Peltisiä PUKUKAAPPEJA 4 
kpl, lukollisia, ilmastoituja. 
Hinta 120 euroa. Puh. 044-
544 0321.

FORD Sierra 1,6 vm-83. Aj. 
312 tkm, uudet talvirenk., ke-
särenkaat alumiinivant. 14 t. 
Sisätilapistoke + lohkolämm., 
ralliratti, cd-soitin. Hp. 500 e/
tarjous. Puh. 040910 7347.

ASTIANPESUKONE Philips 
Wihrpool, vähän käytetty, 
tarpeettomana, hp. 150 eu-
roa. KIIKKUTUOLI käsin tehty 
tarjousten perusteella. PEILI-
PÖYTÄ 70 euroa. Puh. 0400-
738 774.

SOUTUVENE Näsi, 2 vuotta 
vanha, kantavuus 250 kg. Vä-
ri valkoinen. Hp. 420 euroa. 
Puh. 040-412 3551.

Halutaan vuokrata  

Tunnollinen nuori nainen ha-
luaa vuokrata KAKSION miel. 
rivitalosta. Varma vuokra. 
Puh. 050-462 6306.

Halutaan vuokrata YKSIÖ tai 
KAKSIO. Puh. 040-708 6207.

MUMMONMÖKKI miel. Järvi-
kylä-Aittoperältä. Puh. 045-
122 2125.

Etsin pienemp. OMAKOTITA-
LOA vuokralle. Miel. kahdel-
la makuuhuoneella, pesu-
mahd., syrjemp. huomioin. 
Vuokra kohtuull. Ei etukä-
teisvuokravaatimusta. Varma 
vuokra. Puh. 044-937 0563.

 

Vuokrattavana  

LOMAOSAKE Paljakassa 4-6 
hengelle. Harrastusmahdol-
lisuudet lähellä. Soita. 040 
7431 095 

Saunallinen RT-PÄÄTYKOL-
MIO 79 m2 keskustassa. Puh. 
0400-535 147.

HUONEISTO opiskelijalle Ni-
valan ydinkeskustasta. Vuok-
ra 300 euroa sis. vesi + sähkö. 
Puh. 0400-668 446.

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.

Kodin kirpputori  

00€€
Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

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 Is o 

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.

Nivalan Metallityöväen AO 353 

Jokilaaksojen Seuturyhmä

järjestää Metallin jäsenille ilmaisen eläketiedotuksen. Tilaisuudessa 

ruokailu. Tiedotus kestää noin tunnin, jonka jälkeen jatketaan työttö-

myyskassaan liittyvillä asioilla. Halutessaan voi osallistua vain toiseen 

edellä mainituista. Paikalla on alan asiantuntijat. Tervetuloa!

Paikka: Hotelli Käenpesä, Ylivieska

Aika: Pe 21.9. klo 17-20

Paikalla: TELA Pertti Kadenius, Metalli Juha Vierimaa

Ilmoittautuminen su 16.9. mennessä Jari Mehtälä 050 326 5678 tai 

jari353@hotmail.com, Ahti Törmälä 040 843 9971

Jokilaaksojen Seuturyhmä

Oulun 
Eteläisen 
EU-tieto-

keskus 
muuttaa 

Oulun Eteläisen EU-tietokeskus 

muuttaa syyskuun alussa uusiin 

ajanmukaisiin toimitiloihin yh-

dessä seutukunnan elinkeinoyh-

tiö NIHAK Oy:n Haapajärven 

toimipisteen kanssa. Oululaisen 

Arkkitehtitoimisto Mikkonen 

Arkkitehdit Oy:n suunnittelemat 

122 m2:n toimitilat on rakennet-

tu Haapajärven virastokeskuksen 

katutasossa tyhjillään olleeseen 

osaan. Raken-nustyöstä on vas-

tannut Rakennuspalvelu E. Törö-

lä Ky Haapajärveltä. 

Uusissa tiloissa on kiinnitetty 

erityistä huomiota niiden käy-

tännöllisyyteen ja viihtyisyyteen  

sekä esitteiden ja muun materi-

aalin esillepanomahdollisuuk-

siin; aiemmin varastossa olleet 

esitteet mahtuvat nyt yleisötilan 

hyllyihin. Toimitilat myös sijait-

sevat keskeisellä paikalla ydin-

keskustassa ja ovat siten helposti 

saavutettavissa.

Avoimet pidetään myöhem-

min syksyllä ajankohtaisen EU-

seminaarin yhteydessä, mutta 

uusiin tiloihin voi tutustua jo 

aiemminkin!
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