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Nimipäivät  

Sunnuntai  
9.9.2007

Kalenteri

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Nivala Pesisksen jo lähes perin-

teeksi muodostunut pelikauden 

päättäjäisreissu huvipuisto Po-

werParkiin Alahärmään onnis-

tui yli odotusten. 

Sää oli mitä hienoin syyssää, 

aurinko paistoi lähes pilvettö-

mältä taivaalta ja tuulikin tyyn-

tyi lähes olemattomaksi. Myös 

PowerParkissa vietettiin kauden 

päättäjäisiä, joten puisto oli auki 

iltamyöhään ja illan kruunasi to-

della uskomattoman hieno ilotu-

litus, jollaista ei ole mahdollisuus 

ihan joka paikassa nähdä. 

Matkaan lähdettiin linja-autol-

la, ja tunnelma oli katossa heti al-

kuhetkistä lähtien ja perillepääsyä 

odotettiin malttamattomina. 

Vaikka huvipuistossa oli vä-

keä liikkeellä paljon, ei laittei-

siin tarvinnut juurikaan jonottaa 

ja parhaat laitteet käytiin useaan 

otteeseen läpi. Myös pienimmille 

lapsille oli huvipuistossa tarjon-

taa; oma vuoristorata ja maail-

manpyörä mm. 

Illan odotetuin tapahtuma, 

ainakin meidän vanhempien 

mielestä, oli ilotulitus, jonka ver-

taista harvoin pääsee näkemään. 

Hieno taustamusiikki ja todella 

upeat raketit valaisivat pimeän 

taivaan uskomattoman kauniik-

Sinua, Jumala, me ylistämme 

Siionissa!

Me täytämme lupaukset,

jotka annoimme sinulle,

sillä sinä kuulet rukouksen.

Sinun luoksesi kaikki ihmiset 

tulevat. Syntimme ovat meille 

liian raskaat,

mutta sinä annat ne anteeksi.

Autuas se, jonka sinä valitset!

Hän saa tulla luoksesi

ja asua pyhäkössäsi.

Ravitse meidät huoneesi anti-

milla, temppelisi pyhyydellä!

Mahtavilla teoilla sinä, Juma-

lamme, vastaat meille,

sinä siunaat ja autat meitä.

Sinuun luottavat kaikki maan 

ääret ja kaukaiset meren rannat. 

Maan äärissä ihmiset pelästyvät 

nähdessään sinun tunnustekosi.

Sinä saat idän ja lännen maat 

kohottamaan riemuhuudon!

Ps. 65: 2-6, 9 

Sunnuntai: Eevert, Isto.

Maanantai: Kalevi, Kaleva.

Tiistai: Santeri, Alöeksanteri, 

Aleksandra, Santtu, Ali, Ale.

Keskiviikko: Valma, Vilja.

Torstai: Orvo.

Perjantai: Iida.

Lauantai: Sirpa.

Jos opit ottamaan elämältä sen 

mitä sillä on sinulle annetta-

vanakin, antaa se sinulle sitä mitä 

haluatkin.

1. Kuka rahamies rakennutti 

Kultarannan?

2. Mistä sanoista ruotsalaisyri-

tys ASEA: n nimilyhenne tulee?

3. Keiden kansallistanssi on 

kolo?

4. Kuka seitsemästä veljeksestä 

jäi poikamieheksi?

5. Missä palvelevia soti-

laita kutsutaan leikkisästi 

”pihvinsyöjiksi”?

Vastaukset sivulla 4.

Eetu, Arttu ja Jenni vauhtilajissa.

NiPeläisiä PowerParkin päättäjäisissä

si tähti/kukkamereksi. 

NivalaPesis kiittää tukijoitaan; 

Nivalan Järvikylän Osuuspank-

kia, Nivalan Kaukolämpöä, Niva-

lan Osuuspankkia, Nivala Lehteä, 

Marin Grilliä, Jussin Grilliä, Ku-

pari Kenkää, Camtronic Oy:tä, te 

teitte matkasta mahdollisen!

Kiitokset myös Nivalan Hal-

pa-Hallille, joka lahjoitti reissun 

matkaeväät. 

Teksti ja kuvat: Anne Tölli

Tiedotustilaisuudessa kaupun-

gintalolla olivat paikalla Haapa-

järven ja Nivalan kaupunginjoh-

tajat Maija-Liisa Veteläinen ja Pasi 

Marjakangas sekä valtuustojen 

puheenjohtajat Veikko Ekman 

ja Veikko Linna, jotka selvittivät, 

missä mennään tällä hetkellä.

 Nivalan ja Haapajärven kau-

punginvaltuustojen iltakouluissa 

on suhtauduttu myönteisesti em. 

kaupunkien yhdistämisneuvotte-

lujen jatkovalmisteluun. Valtuu-

tettujen ajatukset käyttämissään 

puheenvuoroissa olivat suurelta 

osin samansuuntaiset, jopa kun-

taliitosta on väläytelty. 

Seuraavasta hallituksen ko-

kouksesta, joka on 10.9. lähtee 

esitys valtuustolle, joka tekee lo-

pullisen päätöksen. Työryhmä vie 

asiaa eteenpäin Helsingin suun-

taan. Uusi kunta aloittaa mah-

dollisesti 2009, jolle vuodelle on 

jo pohjustettu ensimmäinen yh-

teinen talousarvio. Haapajärvis-

ten valtuutettujen ajatukset ovat 

samansuuntaisia. Vihreää valoa 

on väläytelty, ”kokeillaan kepillä 

jäätä” -ajatusta.  Asioiden on tar-

koitus edetä nopealla aikataulul-

la, syyskuun lopuun mennessä. 

Kaikki tärkeät tehdään päätökset 

vuoden loppuun mennessä.

Molemmissa kaupungeissa 

on vireää elinkeinotoimintaa. Ne 

muodostavat Kaljokilaakson yh-

tenäisen asumis- ja työssäkäyn-

tialueen, jossa on yhteensä lähes 

20.000 asukasta. Isolla kuntayhty-

mällä on selkeä etu, voi paremmin 

ja tehokkaammin vastata kunta-

laisten tarpeisiin. Haapajärvi ja 

Nivala ovat kasvaneet yhteen, te-

ollisten työpaikkojen kirjo on laa-

ja. Alkutuotanto edelleen tärkeä.

Kallio-kuntayhtymä laajenee 

ja on yksi keskeinen palvelujen 

tuottaja jatkossakin. On viisasta 

rakentaa kuntayhteistyötä koh-

talaisen pitkällä aikajänteellä.

Kuntien pakkoliitoksesta ei ole 

kyse, vaan asiat etenevät täysin 

vapaaehtoisesti.

Kuntatalouden haasteisiin 

vastaamisen lisäksi kaupunkien 

yhdistäminen toisi voimavaroja 

elinkeino- ja koulutustarjonnan 

kehittämiseen sekä lisäksi alueen 

vetovoimaisuuteen.

Annettava myönteistä sing-

naalia alueen elinvoimaisuudes-

ta koulutetuille nuorille, jolloin he 

näkisivät paremmat edellytykset 

jäädä paikkakunnalle. Tarvitaan 

avarakatseisuutta.

Kysyimme mielipidettä kunta-

liitoksesta sekä Haapajärvellä että 

Nivalassa.

Ritva Oja

Uutta kaupunkia synnytetään

Martta Savela

- Nivala kehittyvä ja 

elinvoimainen kaupunki. Hyvä 

ja sopiva yhteistyökumppani 

Haapajärvelle.

Seppo Leppilampi

- Toivottavasti asenteet 

myönteisiksi. Yllätys oli. 

Vapaaehtoinen liitos parempi. 

Kumpikin lähtee puhtaalta 

pöydältä.

Mauri Lopanus, Pyhäsalmi

- Tasavertaisia kaupunkeja. 

Tasapeli, ei häviäjiä.  Ei tule 

säästöjä, haittoja vain, onhan 

se nähty.

Timo Jylkkä, Reisjärvi

- Yhdistyminen myönteinen 

asia. Mielellään Reisjärvikin 

mukaan. Yllätys, että juuri 

Nivala ja Haapajärvi.

Marjut Mässeli

- Ei tullut yllätyksenä. Ei 

tunnu siltä, että meidän omaa 

viedään. Nivala on hyvä 

yhteistyökumppani.

Teuvo Viita-aho

- Sopiva yhdistelmä. Hyvä 

tulevaisuudessa. Pitkään 

haeskeltu yhdistymistä, jopa yli 

rajojen. Jospa nyt on löytynyt 

sopiva.

Osmo Jussila

- Ei hassumpaa. Kummallakin 

kaupungilla on vahvuutensa. 

Kummallakin kehittyvää 

teollisuutta. Yllätys kuitenkin.

Silpa Heikkilä

- Haapajärvi on hyvä 

yhteistyökumppani. Säästöjä 

tulee. Ei yllätys, tähän on 

haluttu.

Pentti Koutonen

- Ei onnistu, kun menee 

poliittiselle tasolle, tyssää 

siihen. Ihmiset eivät hyväksy. 

Yllätys, että suunta kääntynyt 

itään päin. Ei tule sanottavia 

säästöjä. Yhtä tyhjän kanssa 

"kuin söis voita vellin kanssa".

Raili Niemi

- Yllättävää. Ei mitään 

etukäteistietoa, onko raha ollut 

houkuttimena. Monilta kuulee 

samantyyppisiä kommentteja. 

Aika näyttää, kuinka tulee 

käymään.
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Kotikeskuksella vietettiin kesä-

kauden päättäjäisjuhlaa iloisissa 

tunnelmissa. Talon edustaa ko-

mistavat viime viikonlopun Lä-

hetysjuhlilta saadut ruiskuhilaat. 

Sisälle tullessa katset kiinnittyi-

vät Takalon pellolta haettuihin 

auringonkukkiin, jotka oli ase-

tettu maitotonkkiin. Iso aula oli 

koristeltu syksyn väreillä, kukilla 

ja kasveilla. Koristelusta vastasi-

vat hoitajat Merja Koskela ja Tuu-

la Erkkilä.

Koivu-Mäntykodin, Ranta-

kodin ja Hopeakodin väki ko-

koontui Kotikeskuksen isoon 

aulaan lämminhenkisen iltapäi-

vän viettoon.

Ohjelmassa oli toivotut Niva-

lan Pelimannit esiintymässä isol-

la joukolla. Pelimannit esittivät 

asukkaille tuttuja lauluja laidas-

ta laitaan. Kun tutut kappaleet, 

kuten esimerkiksi “Kun Karja-

lasta heilin minä löysin” kajahti 

ilmoille, olivat asukkaat täysin 

rinnoin mukana tunnelmassa. 

Monella vanhuksella jalka haki 

tanssiaskelia, ja kädet tahdittivat 

tuttuja säveliä. Uskaltautuipa Yr-

jö Josefi inan kanssa pelille ja pol-

vivaivainen Maija ja Arja-hoita-

ja lähtivät tanssiin mukaan. Eipä 

näyttänyt rintakipu eikä polvi- ja 

lonkkavaivat tahtia hidastavan.

Nivala Pelimannit ovat esiin-

tyneet jo vanhassa vanhainkodis-

sa entisen johtajan Asta Kataja-

Kotikeskuksen 
kesäkauden päättäjäiset

niemen aikana 70-luvulta saakka 

ja perinne on säilynyt tähän päi-

vään asti. Pelimannien esittämä 

musiikki ja laulu ovat vuosikym-

menten aikana tuoneet vanhuk-

sille valoa, lämpöä ja tunnelmaa 

arjen keskelle. Pelimannien esiin-

tyminen Kotikeskuksessa on pe-

rustunut alusta saakka pyyteet-

tömään vapaaehtoistyöhön, joka 

on tuottanut suunnattomasti iloa 

vanhuksille ja tietysti myös omai-

sille ja hoitajille.

Asukkaat saivat esittää Pe-

limanneille laulutoiveitaan ja 

niinpä kuulimme Laakkosen 

Hennan lempilaulun “Villiruu-

su” ja monen asukkaan ja hoita-

jan yhteisen toiveen “Veteraanin 

iltahuudon”.

Kiitokset Josefi inalle yllä-

tys esiintymisestä. “Hiiri”-runo 

kirvoitti kuuntelijoiden nau-

ruhermoja, toivottavast kuulem-

me ja näemme myös Josefi inaa 

Kotikeskuksen tapahtumissa 

jatkossakin.

Tunteita herättävien esitysten 

jälkeen Kotikeskuksen asukkaat 

ja hoitajat muistivat esiintyjiä ko-

timaisella “Sydän tuli” -ulkotu-

lella, jonka esiintyjille ojensivat 

Kustaa Knuuti, Laina Kukkola, 

Vilho Junttila, Maija Viljamaa 

ja Yrjö Repo yhdessä hoitajien 

kanssa.

Pelimannien lopuksi esittä-

män laulun “Hyvää yötä” jälkeen, 

asukkaat ja esiintyjät siirtyivät 

nauttimaan hyvät kahvit vohve-

leiden ja pannarin kera. Tarjolla 

oli grillimakkaraa ja limsaa.

Suomen Punaisen Ristin Ni-

valan osaston ystäväpalvelun 

naiset olivat avustamassa voh-

veleiden ja makkaran paistossa 

sekä tarjoilussa. Siitä kiitokset 

Kirstille, Mairelle ja Riitalle. 

Hortonomi-hoitaja Jani Laak-

konen ojensi ystäville kiitokset 

sitomansa kukkakimpun oman 

pihan antimista.

Kotikeskuksen asukkaiden 

iloksi ja virkistykseksi järjeste-

tyt tapahtumat ja juhlat jatkuvat 

suunnitellusti. Talon yhteinen 

virkistystoimikunta on suunni-

lellut jo erilaisia tapahtumia ja 

juhlia vuoden loppuun saakka. 

Viriketoiminnan tuottama ilo ja 

hyvä mieli talon asukkaile toden-

tuu asukkaiden ilmeissä, eleissä 

ja kommenteissa:

“Olipa verraton iltapäivä”.

“Olipa erikoinen tilaisuus, 

niin hyviä soittajia ja laulajia ja 

iloinen mieli”.

“Ne oli hyvät juhlat”.

“ Ihan kivaa vaihtelua ar-

keen, piristää aina kun on jotain 

erilaista”.

“Tämmöiset juhlat on mahta-

via. Tuommosta ilosta, tanssia-

kin kaipaa. Silloin tällöin iloista 

elämää”.

Erilaisiakin kommentteja 

asukkailta tuli illan suussa:

“Missä juhlissa? Olinko minä-

kin siellä? Kun on pitänyt men-

nä sinne ja tänne koko päivä ettei 

enää muista missä on ollut”.

Tätä juhlaa muistellaan Ko-

tikeskusella yhdessä pitkään, 

ja tulevia juhlia jo odotellaan 

kovasti.

“Mieluisa hetki päivässä kan-

taa, voimia arkeen antaa.”

Kesäkauden 
päättäjäistunnelmia kirjasivat 

Kotikeskuksen hoitajat Arja 
Torvikoski ja Merja Koskela

Kuvat Ritva Oja

Yleisö nautti kesäkauden päättäjäisten mukavasta ohjelmasta.

Pelimannit ovat esiintyneet vanhusten, hoitajien ja omaisten iloksi jo vuosikymmeniä.

Jani Laakkonen huolehti tilaisuuden makkaranpaistosta ulkona, 

ystäväpalvelun naiset vohvelinpaistosta sisätiloissa.
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

Elokuun säätilastoja

1. Alfred Kordelin.

2. Almänna svenska elektriska 

aktiebolag.

3. Serbien.

4. Simeoni.

5. Ison-Britannian hallitsijan 

henkivartiostossa.

Nivalassa

Myyntineuvottelijoita, kaivin-

koneenkuljettaja, teollisuusput-

kiasentaja, CNC – koneistajia, 

hitsaajia, tuotantopäällikkö, 

kauneuskonsultti, karjanhoita-

ja, metsuri, NC – koneenkäyt-

täjä-ohjelmoija, maalari/hioja, 

laitossiivooja.

Työvoimakoulutus

Yrittäjän ammattitutkinto, hit-

saajan pätevöitymiskoulutus, 

kone- ja metallialan perustutkin-

to, koneistus, levytekniikan am-

mattitutkinto, hitsaajan ammatti-

tutkinto, puualan perustutkinto, 

puusepänalan ammattitutkinto 

CNC/CAD/CAM, matallialan 

valmentava jakso – metallin pe-

rustiedot ja taidot, matalli- ja 

rakennusalan ammattitaitokar-

toitus, työturvallisuuskorttikou-

lutus, tulityökorttikoulutus.

Sunnuntai 9.9.: Lihahöys-

tö, perunat, perunasalaatti, 

marjavaahto.

Maanantai: Makkarakeitto, 

juusto, puolukkapuuro.

Tiistai: Kalapyörykät, muusi, 

rosolli, vadelmakiisseli.

Keskiviikko: Broileri-kasviskas-

tike, riisi/muusi, mustaheruk-

kahillo, marjakiisseli.

Torstai: Jauhelihaperuna-

viipalelaatikko, kiinankaa-

li-jäävuori-porkkanasalaatti, 

sitruunahyytelö.

Perjantai: Kinkkuvihanneskeit-

to, juusto, hedelmäinen puuro.

Lauantai: Nakkipata, kiinan-

kaali-maissi-tomaattisalaatti, 

mustikkakiisseli.

Sunnuntai: Naudanlihakastike, 

perunat, porkkanakuutiot, lou-

nassalaatti, sekahedelmäkiisseli.

Maanantai 10.9.: Perunasose-

jauhelihapata, tuoresalaatti.

Tiistai 11.9.: Kiinalainen kasti-

ke, riisi, kaali-kurkkusalaatti + 

salaatinkastike.

Keskiviikko 11.9.: Sitruunan-

makuinen turskaleike / Haus-

kat kalapihvit, perunamuusi, 

punajuuri-omenasalaatti.

Torstai 12.9.: Pasta talon tapaan, 

kiinankaali-persikkasalaatti.

Perjantai 13.9.: Lihakeitto, 

ruispalat.

Lähetä kannanottosi, mielipiteesi 

ja havaintosi kätevästi tekstivies-

tillä. Julkaisemisessa noudatetaan 

yleisiä julkaisusäännöksiä. Nu-

mero toimii vain tekstiviesteille, 

muut yhteystiedot löytyvät muu-

alta lehdestä.

044-945 3763

Ihmettelen vain miksi Kydön 

alueen kaupungin metsää piti 

juuri nyt alkaa harventaa kun 

metsä täynnä puolukoita. Nyt 

metsätraktori t ajavat marjat so-

seeksi ja karsivat puiden oksat 

puolukoiden päälle. Helpompi-

ne olis ollu ehjänä kerätä. Olis 

varmasti voinut harventaa myö-

hemminkin, kaiken järjen mu-

kaan kun talvellakin voi, vai onko 

kaupungin kirstu niin tyhjä että 

pitää muutama vaivainen riuku 

myydä 

Järkytyin kun kuulin että meidän 

kasvava suur-Nivala yhdistyy 

Haapajärven menettävän kylä-

pahasen kans!

Jos vähänkin erilainen heti pu-

hutaan, jos on tavallinen siltikin 

puhutaan. Katsokaa kaikki pei-

liin ja kysykää mikä meni pieleen. 

t. eräs hippi.

Kinevadisco on vain ala-asteelai-

sille ja tuiskula ylä ja siitä eteen-

päin, kaikki mukaan ettei menisi 

viimeisetki ilon aiheet, ei se nii 

paha ole.

Olisi kiva jos yhteistilaisuuksissa 

ei  häärittäisi edessä koko ajan ka-

meran kanssa esitysten edessä, se 

häiritsee yleisön keskittymistä.

Kyllähän nyt on sillä tavalla että 

Nitekin puistosta on tullut Niva-

lan käyntikortti. Kunhan komeat 

istutukset vielä kasvavat isom-

miksi. Ja liikenneympyrät hoi-

dettu Nivalassa alueen parhaiten. 

Kiitos asiaan vaikuttaneille!

Elekää laittako levähyspaikkojen 

moolokin kitoihin omia jättei-

tänne kotua, se on laitonta, poh-

josessa jo poistavat jäteastiat, kun 

ihmiset ei osaa oikein käyttää.

Kiitos Tuiskulan Saappaan väelle, 

tuotiinpa kavereita teille ja olitte 

tosi kohteliaita. Ens kerralla tuun 

saappaaseen jutteleen ja unohan 

bändin.

Kuntaliitos Nivalan ja Haapajär-

ven välillä on vain nimeä vailla. 

Kompromissina Haapajärvi saa 

ottaa nykyisestä nimestään lop-

puosan eli järven ja Nivala enti-

sestä nimestään Pidisjärvestä al-

kuosan eli Pidis. Niinpä sopiva 

nimi on Pidisjärvi.

Onnea Tomille ja Hannalle!

Patonkiaitassa olen poikennut-

kin joskus ja oli lämmin rukii-

nen reissumies suussa sulavine 

täytteineen. Kulkuri.

Kyllä olis Pro Nivalalle taas töi-

tä. Äkkiä kokoontuminen. Nim. 

yks. kannattaja.

Mikäs se onkaan joka katolla 

tuulen mukana heiluu. Tämä 

tuli mieleen kun seuraa Nivalan 

kunnan päättäjien toimia. Vuosi 

sitten pitäjän ykkösmies julkisti 

lehdessä, että liitos Kärsämäen 

kunnan kanssa on valmis, vain 

kunnan nimi puuttuu. Viime 

tammikuussa tämä liitos meni 

kuitenkin myttyyn. Tammikuus-

sa kunta otti reppaasti suunnaksi 

Ylivieskan ja liittyi Kallion perus-

palvelupiiriin. Sinne meni puoli 

kuntaa. Kunnan 140  vuotispäi-

vänä samat nokkamiehet ilmoit-

tivat juhlavasti, että Nivala pysyy 

seuraavatkin 140 vuota itsenäise-

nä. Kului 2 kk ja ilmoitettiin että 

nyt ollaankin haapajärvisiä. Mitä 

mahtaa joulupukki tuoda meille 

lahjana?

Onko sinua ahdistellut sinisillä 

vilkuilla varustettu laiton, oma-

valtainen, omatekoinen yksi-

tyinen "siviilipoliisiauto". Tee 

siitä ilmoitus oikealle lailliselle 

polliisille.

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. Juk-

kola, 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.

Ma 10.9. klo 11 näkövammaisten 

kerho monitoimisalissa.

Ti 11.9. klo 13 päiväveisuut seu-

ratuvalla, uuden Siionin virret 

tutuiksi (A Seppä). Klo 18.30 si-

sarpiiri Minna Kiviojalla, Nurk-

kapuhdontie 18, R-L Luukkonen 

alustaa.

To 13.9. klo 17 lapsikuoron 

harjoitukset seurakuntakodissa 

(Katajala).

Pe 14.9. klo 18.30 raamattuluok-

ka Nivalan ry:llä.

La 15.9. klo 18.30 seurat Nivalan 

ry:llä (H Ohtamaa). 

Su 16.9. 16 sunn.helluntaista, 3 

rukouspäivä  klo 10 sanajuma-

lanpalvelus kirkossa, Rippikoulu-

pyhä, saarna ja lit. Junttila, kant-

tori Katajala, H Kinnunen, laulu.. 

Kirkkokahvit seurakuntakodissa 

ja rippikouluun ilmoittautumis- 

ja infotilaisuus.  Klo 13 seurat Ni-

valan ry:llä (T Tölli). Klo 18.30 

seurat Nivalan  ry:llä (T Tölli, P 

Pelo).

Päiväkerhotyö

Päiväkerhojen kokoontumisajat 

kerhopäivinä  klo 9 – 11.30 ja 13 

– 15.30.

Perhekerhot          

Perhekerhoihin ilmoittautumi-

nen lapsityöntoimistoon p. 440 

328. Perhekerhot alkavat viikol-

la 39.

Perhekerhot kokoontuvat maa-

nantaisin, tiistaisin ja torstaisin 

klo 10 – 12.

Partio

Kaikki  ryhmät alkavat viikolla 

36. Uusi tyttövartio 4 – 5 luok-

kalaisille aloittaa, muutama 

paikka vapaana! Kokoontumiset 

keskiviikkoisin klo 17.30 –19.00 

Peltolan pappilassa. Lisätietoja 

numerosta 041-436 5220. Myös 

senioripartiolaiset ovat tervetul-

leita mukaan toimintaan!  

 

Nuorisotyö

Ti. 11.9 ko 18-19 Raamis 

Nuorisotiloissa

Ti. 11.9 klo 19-20.30 Teema-ilta 

Nuorisotiloissa

Pe. 14.9 klo 19-22 Avoimet Ovet 

Nuorisotiloissa

Ti. 18.9 klo 18-19.30 Isoskoulu-

tus Nuorisotiloissa

Rippikoulutyö

Su. 16.9 Rippikoulun kirkkopy-

hä alkaen klo 10.00 kirkossa ja 

jatkuen kirkkokahveilla ja rippi-

kouluinfolla seurakuntakodissa. 

Tervetuloa kaikki vuonna 1993 

syntyneet ja heidän huoltajat!

     

Diakoniatyö

Kalajoen rovastikunnan 

omaishoitajien leiri Haapave-

dellä 18-20.9. Tiedustelut ja il-

moittautuminen 7.9 mennessä 

diakoniatoimisto p.  442 144 klo 

8.30-10.30 tai 040-532 5571

La 15.9 klo 9 alkaen Ehjä lapsen 

mieli- virkistyspäivä Vinnurvan 

leirikeskuksessa. Päivä on tarkoi-

tettu lapsiperheille, joissa on mie-

lenterveysongelmia. Ilmoittau-

tuminen ma 10.9 klo 8.30-10.30 

mennessä diakoniatoimistoon p. 

442 144 tai 442 063. 

Lähetystyö

Lähetyksen  kirpputori Kantto-

rilassa, avoinna ke ja la klo 9-13,  

saatavana  varastossa olevaa il-

maista vaatetavaraa.

Musiikkityö

Urkukvartti kirkossa joka kuu-

kauden viimeinen pe klo 20. Va-

paa pääsy!

Pe 14.9.2007 klo 15- 21 Miehen 

matka-miestapahtuma  Kannuk-

sen 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 osoite: 

www.nivalansrk.fi 

Sähköpostiosoite: nivalan.seura-

kunta@evl.fi   

Kastettu

Ellen Sofi a Sikala

Kuollut

Svea Helena Värn 95 v.

Salli Annikki Konttila e Laurila  

76 v.

Kirkolliset ilmoitukset
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Terapiakeskus muutti Forumis-

ta entisiin verotoimiston tiloihin 

viime maaliskuussa. Saman käy-

tävän varrelta löytyy A-klinikan, 

mielenterveysneuvolan ja perhe-

neuvolan viihtyisät tilat.

Terapiakeskuksessa järjeste-

tään tiistaina, tämän kuun 25. 

päivänä avoimet ovet, jolloin 

kaikilla nivalalaisilla on mah-

dollisuus tutustua sen tarjoamiin 

palveluihin.

Huhtikuussa A-klinikan eri-

koissairaanhoitajan virkaa tuli 

hoitamaan Elisa Parhiala. Aikai-

semmin hän työskenteli Haapa-

järven Terapiayksikössä ja sitä 

ennen Karvoskylällä Karvosho-

vissa. A-klinikan lääkärinä toimii 

Jukka Hietala, joka on paikalla 

kolmena päivänä kuukaudessa.

A-klinikalla tarjotaan apua 

kaikenlaisiin riippuvuusongel-

miin ja myös riippuvuusongel-

masta kärsivän läheinen on ter-

vetullut A-klinikan asiakkaaksi. 

A-klinikan suurin asiakasryhmä 

on alkoholiriippuvaiset. Riippu-

vuutta voi olla myös huumeisiin, 

lääkkeisiin, peleihin, seksiin ja 

moniin muihin asioihin. 

- Riippuvuus kuin riippuvuus, 

peruskuvio on aina sama. Asian 

hallinta karkaa kontrollista, Elisa 

Parhiala sanoo.

Juomismäärät 
runsaita
Päihteiden käytön kaikinpuoli-

nen rankistuminen on A-klini-

kalla selvästi havaittavissa. Kerta-

juomisen määrät ovat kasvaneet 

ja ongelmat sen mukana. Monille 

tuottaa hankaluuksia saada juo-

misputki omin voimin katkais-

tuksi. Asiakkaalla onkin lain ta-

kaama oikeus katkaisuhoitoon. 

Katkaisuhoidot toteutetaan joko 

avokatkona A-klinikan kautta 

tai ns. laitoskatkona terveyskes-

kuksen vuodeosastolla tai Kar-

voshovissa. Kuntoutusjaksoille 

nivalalaisia asiakkaita lähetetään 

Karvoshoviin tai Kokkolaan Ven-

tuskartanoon. Em. jaksoja varten 

maksusitoumus myönnetään A-

klinikalta harkinnan mukaan 

ja asiakkaalle jää maksettavaksi 

omavastuuosuus.

A-klinikan palvelut ovat asi-

akkaalle lääkärintodistuksia lu-

kuunottamatta maksuttomia ja 

tietenkin luottamuksellisia. Usein 

juomisestaan huolestuneet tilaa-

vat ajan A-klinikalle itse. Asiak-

kaita A-klinikalle ohjataan myös 

työpaikoilta ja sosiaalitoimesta 

sekä poliisilta, mikäli henkilö on 

määrätty päihdeseurantaan ratti-

juopumusten, huumeidenkäytön 

tai päihtymyspidätysten takia. 

Myös Terapiakeskuksen sisällä 

asiakkaita ohjataan tarpeenmu-

kaista apua saamaan. 

Tavoitteena 
kohtuukäyttö vai 
täysraittius

Kun asiakas tulee ensimmäistä 

kertaa A-klinikalle pohtimaan 

omaa alkoholinkäyttöään, läh-

detään sitä määrittelemään mm. 

riippuvuutta kuvaavien testien 

ja keskustelun kautta. Mietitään, 

mitä alkoholin käyttö on ollut. 

Tilannetta selvitetään myös kar-

toittamalla juomismääriä. 

- Sen pohjalta annan palaut-

teen ja oman suositukseni tavoit-

teesta alkoholinkäytön suhteen, 

Elisa Parhiala kertoo.

- Kaikki lähtee kuitenkin ih-

misen omasta motivaatiosta. 

Jokainen asettaa itse itselleen ta-

voitteen. Jos riippuvuus on vai-

kea, on usein helpompaa lopettaa 

juominen kokonaan.

Elimistö ei unohda riippu-

vuutta koskaan, vaan tilaisuu-

den saatuaan se pulpahtaa pin-

taan. Henkilö on voinut olla jopa 

10 vuotta kokonaan raittiina ja 

uskaltautuu sitten kokeilemaan 

alkoholia.

- Kaikki ei tietenkään ole suo-

raviivaista, mutta samanlainen 

peruskaava kuitenkin usein on. 

Muutaman kerran kaikki menee 

hyvin, sitten hallinta voi alkaa 

lipsua ja sen jälkeen alamäki voi 

olla jyrkkä. 

Kun riippuvuus on lievem-

pi, on mahdollisuus palata 

kohtuukäyttäjäksi.

- Jos alkoholinkäyttö on ollut 

hallitsematonta, kohtuukäyt-

töön palaaminen vaatii usein 

pidemmän juomattoman jakson 

pohjaksi.

A-klinikka haluaa auttaa 

riippuvuuksiensa kanssa vaike-

uksissa olevia ihmisiä ja pitää 

tietoisesti matalaa kynnystä. 

Periaatteisiin kuuluu myös asia-

kaslähtöisyys, eli asiakas päättää 

itse asioistaan, eikä ketään hoide-

ta “väkisin”. Hoito suunnitellaan 

yksilöllisesti ja asiakkaan kanssa 

yhdessä.

Apua akupunktio-
hoidoista
A-klinikalla on mahdollisuus 

saada myös korva-akupunktio-

ta. Sitä toteutetaan viiden pisteen 

neulahoitona ja neulattomana 

menetelmänä akukuulien avulla 

sekä korvamagneettihoitona. A-

klinikalla on tarkoitus aloittaa 

myös kaikille avoin akupunktio-

ryhmä. Ryhmään mukaan toivo-

taan muitakin kuin riippuvuus-

ongelmista kärsiviä.

- Akupuntiolla voidaan ren-

touttaa, lieventää jännittynei-

syyttä, vähentää päihdemielite-

koja ja helpottaa vieroitusoireita. 

Se myös auttaa stressin ja ahdis-

tuksen lievittymisessä ja parantaa 

unta. Sillä on myönteinen vaiku-

tus keskittymiskykyyn ja levotto-

muuteen, Elisa Parhiala selittää

Pidempiaikainen akupunktio 

selkiyttää ajatuksia, lisää energiaa 

ja antaa hyvän olon tunnetta. 

Korva-akupunktio voidaan 

toteuttaa myös neulattomalla 

menetelmällä. Siinä laitetaan pie-

net kuulat korvalehden neljään 

pisteeseen. Ne jätetään kolmek-

si päiväksi ja niitä manipuloi-

daan muutaman kerran päiväs-

sä. Korvamagneetti puolestaan 

laitetaan yhteen pisteeseen ja se 

voi olla paikallaan viikon verran. 

Se voi helpottaa levottomuutta 

ja auttaa uniongelmissa. Koke-

musta on myös vaihdevuosioi-

reisiin liittyvän yöllisen hikoilun 

helpottumisesta.

Maritta Raudaskoski

A-klinikalle on matala kynnys

Pirttirannan päiväkodilla urheilupäivä

Tämä kuva on lähetetty 

Pirttirannan päiväkodilta, 

missä vietettiin 30.8. reipasta 

urheilupäivää. Näissä 

kilpailuissa kaikki voittivat ja 

saivat mitalin kaulaan. Lopuksi 

kokoonnuttiin yhteiseen 

kuvaan päiväkodin seinustalle.

Elisa Parhiala kertoo, että A-klinikalla pidetään matalaa kynnystä, jotta jokainen voisi tulla 

hakemaan apua riippuvuusongelmiinsa.

A-klinikka löytyy 

Terapiakeskuksesta entisen 

verotoimiston tiloista 

yhdessä perheneuvolan 

ja mielenterveysneuvolan 

kanssa. Eri yksiköille on omat 

ulko-ovet, mutta sisältä niitä 

yhdistää pitkä käytävä. 
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Nivalan Urheilijoiden uutena 

puheenjohtajan on toukokuun 

alusta aloittanut Auli Ruostetsaa-

ri. Mecanovalla kaksivuorotyös-

sä käyvä Auli on urheiluihmi-

siä. Hän kertoo harrastaneensa  

pienestä pitäen eri urheilulajeja, 

myös kilpaurheilua. Tällä hetkel-

lä lempilaji on hiihto. Hiihtolen-

kit voivat pisimmillän venähtää 

jopa viiteenkymmeneen kilo-

metriin. NU:n toiminta on hä-

nelle entuudestaan tuttua, koska 

on toiminut yleisurhelujaoston 

nuorisopäällikkönä ja  johtokun-

nassa kolme vuotta. 

Työ puheenjohtajana on ollut 

haasteellista ja kiireistä, puhelin 

soi tiuhaan. Uusiin asioihin pe-

rehtyminen vie aikansa. Varsi-

naisia toimistopäiviä hänellä ei 

ole.

Tuiskulaan tulossa 
kuumia nimiä

Tuiskulaan on tulossa nimek-

käitä esiintyjiä, kuten Antti Tuis-

ku ja Ari Koivunen sekä tango-

kuningas Henri Stenroht.

Poiketen edellisvuodesta, elä-

vää musiikkia on joka viikonlop-

pu. Hyvistä esiintyjistä ei ole ollut 

puutetta. Paljon on tullut kyse-

lyitä ja esiintyjätarjouksia. Tuis-

kulalla on hyvä maine nuorison 

menopaikkana jopa ulkomaita 

myöten, kertoo Auli. 

Ohjelmatoimintaa hän miettii 

yhdessä sisarensa Tarja Jylhä-Ol-

lilan kanssa, joka on myös NU:

n sihteeri.

Joulukuussa esiintyvät Ant-

ti Tuisku ja idolsvoittaja Ari 

Koivunen. Viikon päästä 15.9. 

esiintyy Lovex, 22.9  Agozine ja 

syyskuun viimeisenä lauantaina 

Anna Abreu. 

Lokakuussa esittäytyy pai-

kallinen bändi Agonizer. Suun-

nitelmissa on myös  Halloween-

bileet. Marraskuussa on vuorossa 

aikuisten tansseja, jotka toden-

näköisesti  jatkuvat vuoden vaih-

teen jälkeen tammi- ja helmi-

kuussa.Uudenvuoden aattona 

Tuiskula on tänä vuonna kiinni.

Pyhäinpäivän aattona 2.11. 

tulee tansseja tahdittamaan tuo-

re tangokuningas Henri Stenroht 

orkestereineen. Seuraavina vii-

konloppuina 10.11. hyvän tans-

simusiikin takaa T.T. Purontaka 

ja 17.11. 

Ässät. Nyt on tanssinhar-

rastajilla on oiva tilaisuus  tulla 

testaamaan uusittua parkettia! 

Kesän aikana salin lattia on ni-

mittäin hiottu ja lakattu loista-

vaan kuntoon.

Loppuvuoden 
salivuorot varattu
Tuiskulan talous on kohtalai-

sessa kunnossa. Salin vuokra-

uksesta saadut tulot ovat tärkeä 

tulonlähde. Salivuorot onkin va-

rattu ja myyty eri yhdistyksille ja 

järjestöille vuoden vaihteeseen 

saakka. Hinnat ovat ajantasaiset 

ja kohtuulliset. Tanssitoiminnas-

sa pitäisi päästä ainakin omil-

leen, mieluummin päästä voi-

tolle, mikä takaisi toiminnan 

jatkuvuuden.

Vartiontiin ja järjestyksen val-

vontaan on tänä syksynä panos-

tettu. Kameravalvontaa on lisätty. 

Järjetyksenvalvonta on organi-

soitu uudella tavalla. Tuiskula 

haluaa edelleenkin pysyä hyvänä 

ja maineikkaana nuorison me-

nopaikkana, mutta se edellyttää 

myös nuorilta vastuullista käy-

töstä. Kun jatkuvasti joudutaan 

korjaamaan rikottuja paikkoja, 

tarkoittaa se, että nekin rahat on 

pois toiminnan kehittämisestä.

Vanhan Tuiskulan kohtalo on 

edelleen avoin. Pahoin ränsisty-

mään päässyt rakennus on osa-

suojeluksessa. Talon remontoi-

miseen uppoaisi rutkasti rahaa, 

jota NU:lla ei tällä hetkellä ole.

Teksti ja kuvat Ritva Oja

NU:n uusi puheenjohtaja
Auli Ruostetsaari on urheiluihmisiä

Vanhan elokuvateatterin tulevaisuudesta ei ole vielä päätetty.

Auli Ruostetsaari on toiminut viime kuukaudet Nivalan 

Urheilijoiden puheenjohtajana.

Tuiskulassa on tehty remonttia 

ja lattiakin on nyt hiottu ja 

lakattu.Urheilukenttä on syksyn aikana koululaisten käytössä.

Tuiskulan tilat täyttyvät syksyn aikana sekä nuorten- että 

vanhemman väen huvitapahtumista.
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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
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Jalkapallotytöt palkittiin

Oulun Eteläisen Turnauksen palkintojenjakotilaisuutta vietettiin viime torstai-iltana. 

Turnauspäällikkö Kimmo Mattila jakoi pronssiset mitalit .Turnaus järjestettiin nyt jo seitsemännen 

kerran. Nivalan tytöt  (-96, -98) palkittiin nyt ensimmäistä kertaa. Valmentajina ovat toimineet 

Henna Kaarlela ja Annika Myllykoski sekä apuvalmentajana Sanna Rajaniemi, joukkueenjohtajana 

on ollut Keijo Saarilampi.
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Parhaat palvelut  

Malerin valmislistat
metritavarana

Rajakatu 11, puh. 050 5311 580

Nivalan Viikon
voi lukea

kokonaan 
internetissä

www.nivalanviikko.fi 
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Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Kodin kirpputori  

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 18.00. 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.

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

NIVA-KAIJAN KOULUN 
VANHEMMAT RY.

Syksyn ensimmäinen kokoontuminen maanantaina 10.9. klo 18.30 

koululla.

Uusien seiskojen vanhemmat ovat myös tervetulleita mukaan 

toimintaan.

KARVOSKYLÄN
KYLÄYHDISTYS RY.

SYYSMARKKINAT 16.9.2007 klo 11-15. kylätalolla. Tule myymään 

tuotteitasi tai pidä kirpputoria. Pöytä 5 euroa. Ruokailu klo 11.00 

alkaen. Aikuiset 5 euroa, lapset 3 euroa. * Rompetori * Arpajaiset * 

Kävelytapahtuman tulokset ja palkintojen arvonta. 

HUOM! Kaikille kiinnostuneille: OSTOSMATKA TUURIN KYLÄ-

KAUPPAAN la. 20.10.2007. Lähtö Karvoskylän koulu 7.00 ja mat-

kahuolto 7.30. Paluu n. 19.30. Matkaan sisältyy kaupan esittely ja 

kahvit. Hinta 20 euroa/henkilö. Ilmoittautuminen p. 040 558 4994 / 

Päivi tai email rantahovi@gmail.com.

 METALLI
Nivalan Metallityöväen Ammattiosasto 353

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@luukku.com

Taloudenhoito,  Jäsenasiat: Pertti Karppinen, Kytölänpuhto 15

85500 Nivala

P. 044-5241919, e-maili  taloudenhoitaja.ao353@omanetti.fi 

Kotisivut osoitteesta: www.nivalanmetalli353.net

VERTAISTUKEA
yhden vanhemman perheille tarjoaa kaikkien yhteinen OLOHUONE 

jonne olet tervetullut yksin tai lastesi kanssa,yhdessä jutellen,samalla 

kahvia nauttien. Lastenhoito on järjestetty. Tule mukaan. Kokoontu-

mispaikka: SRK-päiväkerhotilat Nivala. Kokoonnumme syyskaudella 

2007 seuraavina iltoina: 19.9  ,17.10  14,11  ja 12.12    klo.18.30-20.00. 

Aikuisten kanssa juttelemassa Pirkko ja Eija.

Vakavalla naamalla tehty tahaton 

viihde on ehkäpä eräs parhaista 

huumorin muodoista.

Olutrekka ojaan Iissä. Alkoholilla 

ei ollut osuutta turmassa.

Helsingin Sanomat
Valintatalo avaa kirkon kylässä 

ensi torstaina. Uusittu myymälä 

poikkeaa ratkaisevasti entisestä.

Luoteis-Uusimaa
Ne, jotka ovat päivittäin jutel-

leet vainajan kanssa selviävät 

tablettilääkityksellä.

Savon Sanomat
Kuoppakorotus Kuhmon 

hautainhoitomaksuihin.

Kainuun Sanomat
Malmin hautausmaan liikenne 

yksisuuntainen.

Helsingin Sanomat
Esimerkiksi luterilaiset ja orto-

doksit elävät monilla itäsuoma-

laisilla hautausmailla kauniisti 

rinta rinnan.

Kotimaa
Vuodepotilaan syöminen voi olla 

hankalaa.

Sydän-Satakunta
Hankasalmen terveyskeskuk-

sen pitkäaikaispotilaat eivät jää 

syömättä.

Hankasalmen Sanomat
Etelä-Karjalan ensimmäinen kre-

matorio tuotantokäyttöön.

Etelä-Saimaa 

Kielikukkasia  

Myydään  

PINNASÄNKY, Askon Möhky 
-sarjaa. Hinta 80 e.
Puh. 044 - 9188172.

CHRYSLER Voyager 3.0 V6 
autom. 7-hlö tila-auto.ajettu 
220 tkm. kats.1/07 hinta 850 
€ puh 044-3440633.

Kuivaa POLTTOPUU-
TA, syyshintaan p. 
0400-490 006.

NISSAN Sunny 1,3  Vm. -87. 
Puh. 050 5982465.

OMAKOTITALO Nivalan Kar-
voskylän Makkaratiellä.  Ra-
kennettu v. -64. Tontti 0,6 ha. 
Puh. 040 7044163.

AUDI 80 2,0 E Vm. -90. Aj. 
293 tkm. Hyvät talvirenkaat, 
siisti. Hp. 1800 €. Puh. 040 
7293976.

Lasten TURVAISTUIN Akta , 6 
kk – 6 v.  Liesisuoja. Puh. 0400 
462778.

CITROEN C3 1,4 Vm. -04. Ajet-
tu 69500 km. Kahdet renkaat, 
ilmastoitu, 4-ovinen. CD-soi-
tin. Lämmityspistoke. Hp. 
9500 €. Puh. 0400 406498.

Jämä PUUKATTILA lämmin-
vesikierukalla sekä ainaval-
mis Harvia Forte AF6, ollut 
vuoden käytössä. Puh. 040 
7663671.

DEUZ-FAHR M 660 vm-84, yk-
si omistaja, siisti. Puintikun-
nossa. Puh. 0400-943 971.

Perus-, matka- ja SISARVA-
UNUT, pinna- ja jatkettava 
SÄNKY, syöttötuoli,  tur-
vaistuimia, VAATTEITA. Käy-
tössä 1-2 lapsella. Puh. 044 
2924512 iltaisin 18 jälkeen.

240 litran JÄTEASTIA. Puoleen 
hintaan 30 €. Puh. 446965.

2 kpl lasten jatkettavia SÄN-
KYJÄ patjoineen. Hyväkun-
toiset, valkoinen ja sininen. 
Puh. 050-351 4220.

Kolmiosainen, valoilla va-
rustettu KIRJAHYLLY, valk. 
parivuode ilman patjaa valo-
päädyllä yöpöytineen, PIRT-
TIKALUSTO penkkeineen. 
Puh. 044-937 0565.

OK-TALO 4 h + k + s, n. 103 
m2.  Rv. -83.  Haapaveden 
keskustassa. Katso: netti-
asunto.com/7747.  P. 050-
410 3524.

TYRNIÄ itse poimien 2,5 eu-
roa/kg tai valmiiksi poimittu-
na 10 euroa/kg. Puh. 040-706 
2457.

Ostetaan  

KESÄRENKAAT Ford Orioniin 
165/70, 14 tuuman, miel. Ni-
valasta. Sovitaan hinnasta. 
Puh. klo 16.00 alkaen 050-
342 7011.

Halutaan vuokrata  

Etsin pienempää OMAKO-
TITALOA vuokralle. Miel. 
kahdella makuuhuoneella, 
pesumahd., syrjempikin huo-
mioidaan. Vuokra kohtuulli-
nen. Ei etukäteisvuokravaa-
timusta. Varma vuokra. Puh. 
044 9370563.

Vuokrattavana  

Lämmin AUTOTALLI 21 
m2. Kalliontie 6. Puh. 0400 
387851.

LOMAOSAKE Katinkullassa 6 
hengelle. Viikko 43 syysloma. 
Puh. 0400-943 971.

Rivitalo YKSIÖ Niv. kesk. 1 h 
+ kk, kylpyamme, varasto, 
p-kuivaush., autopaikka + 
L. Uutta vast. Puh. 040-561 
5797.

Hyväkuntoinen saunallinen 
RT-PÄÄTYKOLMIO 69m2 kes-
kustan läheisyydessä. Puh. 
050-5453389.

Henkilökohtaista  

Haluaisin tutustua rehell., 
kunnoll., naisell. NAISEEN. 
Seikkail. älkää vaivautuko. 
Ikä n. 30 – 40 v. Arvostan 
kunnollisia elämäntapoja. 
Puh. 046 8849567.
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Etsimme 

Taloustutkimus Oy on täyden palvelun markkinatutkimustalo. 
Nyt haemme joukkoomme uusia haastattelijoita tekemään 

henkilökohtaisia haastatteluja vastaajien kotona. 

Tarjoamme jatkuvan osa-aikatyön, jossa voit itse vaikuttaa 
työmäärääsi ja -päiviisi. Työ tehdään pääasiassa  

iltaisin ja viikonloppuisin. 

Haastattelut tehdään ovelta ovelle -periaatteella, joten iän 
tuoma varmuus on eduksi. Odotamme sinulta myös kokemusta 
tietokoneen käytöstä. Omasta autosta on työssä hyötyä, ja sen 

käytöstä maksetaan korvaus. 

Lisätiedot arkisin klo 9-15. Ota yhteyttä! 
Eija Karvinen, puh. (09) 7585 1218 tai 
Terttu Lindqvist, puh. (09) 7585 1215 

www.taloustutkimus.fi 

TUTKIMUSHAASTATTELIJOITA




