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Nimipäivät  

Sunnuntai  
16.9.2007

Kalenteri

Lukijan ajatuksia  

Lukemista

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Tavataan sanoa, että sakissa tyh-

myys tiivistyy. Valitettavasti se 

on usein totta, muttei aina. Sillä 

kossisakissa voidaan joskus tehdä 

hyviäkin päätöksiä, kuten seuraa-

vat rivit osoittavat.

Huhtikuu oli puolivälissä. Oli 

sunnuntai - iltapäivä. Joukko  kos-

seja oli kokoontunut Keskisillal-

le seuraamaan Malisjoen jäiden 

lähtöä. Se on muuten joka kevät 

sykähdyttävä kokemus. Malisjoki 

on pieni, mutta silti sen jäidenläh-

tö on mahtavaa seurattavaa. Sitä 

näytelmää katsellessa saa ihailla 

luonnonvoimien mahtia. Kun 

isot ja paksut jäälautat menevät 

virran painamana eteenpäin, si-

tä on pakko ihailla. Jäämassojen 

liikehdintää katsellessa voimansa 

tunnossa olevat kossitkin tajusi-

vat   oman heikkoutensa.

Tuona pyhäiltana meitä kos-

seja oli koolla muistaakseni 5- 6. 

Olimme noin 13 - 14 - vuoden 

ikäisiä.  Ainoastaan Ilmari eli " 

Ippa " oli nelisen vuotta vanhem-

pi. Hän oli siis jo " iso mies." En 

muista , kuka teki ehdotuksen, 

ettemme opettele koskaan tupa-

koimaan! Kukaan ei sitä tyrmän-

nyt. Päinvastoin, se hyväksyttiin 

yksimielisesti. Näin jälkeenpäin 

täytyy ihmetellä miten noin ra-

dikaali ehdotus hyväksyttiin. Sil-

lä olimmehan kaikki siinä iässä, 

jolloin monet pojat/ tytöt opet-

televat näyttelemään " aikuista " 

sätkää tupruttelemalla.

Tästä kossisakin päätöksestä 

on kulunut jo vuosikymmeniä. 

Me silloiset Maliskylän kossit 

olemme hajonneet, kuten " entisen 

miehen eväät." Tietojeni mukaan 

joku päätöksen tekijöistä on jo 

siirtynyt viimeisen virran toiselle 

puolelle. Mutta sikäli kuin tiedän 

kaikki päätöksen tehneet ovat 

selvinneet elämänsä matkasta il-

man tupakkaa! Mielestäni se on 

valtava ihme. 

Jos joku tämän päätöksen te-

kijöistä sattuu lukemaan tämän, 

niin haluan onnitella sinua!. 

Samalla muistutan niistä siu-

nauksista, jotka ovat päätöksen 

seurauksena tulleet osaksesi. En-

simmäisenä nousee mieleeni ta-

loudellinen hyöty. Se on jo tähän 

mennessä ( laskutavasta riippuen 

) noin 100.000 - 130.000 euroa! 

Melkoinen summa, eikö totta? 

Puhumattakaan siitä terveydel-

lisestä hyödystä, jota ei voi eu-

roissa laskea. Jos olisimme röy-

hytelleet tupakkaa elämämme 

ajan niin väitän, että monikaan 

meistä ei todennäköisesti olisi 

elävien maassa. 

Ihmettelen niitä, jotka yhä 

polttavat tupakkaa. He ovat 

melkoisen kovapäistä joukkoa! 

Onhan lääketiede jo vuosia sit-

ten todennut, kuinka tupakka 

turmelee terveyden ja aiheut-

taa monenlaisia sairauksia. Sii-

tä huolimatta yhä nuoremmat 

pojat ja tytöt riskeeraavat ter-

veytensä tupakkaa tuprutellen.

Tällaisia ajatuksia nousi mielee-

ni kossijoukon tekemää päätöstä 

muistellessani. Ja rohkenen väit-

tää, että se oli hyvä päätös!

Johannes

Kossisakin hyvä päätös

Isoisäni Felix syntyi köyhän kor-

piraivaajan mökissä 29.7.1861. 

Hän oli mainio kertoja, kun 

muisteli elämänsä vaiheita. Tä-

tä muistiin merkittäissä pappa 

oli täyttänyt jo 88 vuotta. Huoli-

matta iästään, hän oli vielä pirteä 

vanhus.

Päivittäin hän tulee kamma-

ristaan ja istuu uuninpankolle, 

josta sitten osallistui keskuste-

luun. Kesäaikana hän otti kep-

pinsä ja käveli Sarjanahteelle 

tyttärensä luo, jonne oli matkaa 

yli puolikymmentä kilometriä. 

Usein hän palasi Pääkönperän 

kautta, käyden tervehtimässä 

Alamaan Anttia. Retkelle mutka 

toi vielä lisäpituutta. Vaikka elä-

mäntyö hänellä on ollut raskas, 

ei vanhuus hänessä selkeästi näy. 

Ryhtinsä on hyvä ja kävelynsä ke-

vyttä. Vain kasvojensa rypyistä 

voi nähdä vuosiensa määrän. 

Raamattua hän ymmärsi, 

vaikkei enää nähnyt lukea. Usko 

perustui Lutheruksen turmeltu-

mattomaan oppiin. Raamatun 

lisäksi myös Laestadiuksen pos-

tillat olivat hänelle rakkaita. Me 

nuoret tykkäsimme käydä hä-

nen kammarissaan jota me sen 

lämpöisyyden takia paahtimoksi 

kutsuimme. Silloin jouduimme 

lukemaan hänelle Raamattua. 

Meille uuteen tekstityyliin tottu-

neille tuli lukiessa virheitä, jotka 

hän ulkomuistista korjasi. 

Kaikista kotipitäjän ja sen 

lähiympäristön tapahtumista 

hänellä on selkeät muistikuvat. 

Kuitenkin tässä rajoitumme ker-

tomaan vaan niistä tapahtumista, 

jotka ovat hänen omaa persoo-

nansa lähinnä, eli kokemuksista 

kotona ja lähiympäristössä. Läh-

tökohtana olkoon hänen isänsä ja 

äitinsä tulo Tinkilään.

Talo on lähellä neljäkym-

mentä luvun alussa kuivatettua 

ja nyt pajuttunutta Vähäjärveä, 

jonka entisestä kauneudesta ja 

rikkaasta kalakannasta pappa 

halulla meille kertoi.

Kun Laitalan Manna osti Tin-

kilän, sen nykyisistä pelloista 

valtaosa oli raivaamatonta ahoa. 

Kun lähellä virtaavan Malisjoen 

Vuolteen kosken nimeen lisät-

tiin aho,  ranta-asukkaat saivat 

nimekseen Vuolteenaho. Tinki-

län ensimmäisen peltotilkun oli 

raivannut joku Mikko, sukuni-

meä pappa ei muistanut. Mik-

ko oli myös rakentanut majansa 

kummulle, joka nykyään kantaa 

nimeä Hävitys.

Papan isä, Manna oli syntynyt 

Perttulassa. Perheessä oli monta 

poikaa ja vuosi oli 1834. Vartut-

tuaan pojista tuli ahkeria raivaa-

jia. Sitten Manna otti vaimokseen 

tyttären Maliskylän Hietakan-

kaan talosta. Vappu oli vaimon 

nimi. Sitten Manna osti maini-

tulta Mikolta kyseisen Tinkilän 

talon. Nimi Tinkilä syntyi, kun 

Manna kauppaa tehdessä tinki 

erään metsäsaran hinnasta. Suos-

tuttuaan tiuskaisi Mikko: -Ookki 

sitte iänkaiken Tinkilä. Näin ni-

mi syntyi, ja sitä talo on kunni-

alla kantanut ja kantaa edelleen. 

Joskaan nykyiset asukkaat eivät 

kaikki enää kuulu sukuun. Kaup-

pahinta oli 300 hopearuplaa.

Kun Manna nuorikkoineen 

muutti Tinkilään, hän salvoi 

sinne uuden talon. Taloon tuli 

tuohikatto. Alusriukuihin sitä 

naulattiin itse tehdyillä rauta-

nauloilla. Taloon tuli kaksi huo-

netta: tupa ja kammari. Verraten 

nykyaikaan olivat vaatimuksen 

vähäiset. Huoneista tuli matalia, 

joista savu meni ulos katonrajaan 

tehdyistä räppänöistä.

Tuvan kalustus oli vaatimaton. 

Renkkujen päälle Manna teki la-

van, joka hoiti pöydän virkaa. Is-

tuimina oli penkit, sekä muuta-

ma rahi. Orsien päällä säilytettiin 

nikartelutarvikkeet ja valaistuk-

sessa tarvittavat päreet.

Vuode kammarissa oli myös-

kin renkkujen päälle tehty lava, 

jossa pehmikkeinä käytettiin ol-

kia. Lapsille nukkumapaikaksi 

Manna teki seinälle polan?

Talvella huoneet oli kylmiä. 

Kun niitä pakkasella piti lämmit-

tää milteinpä jatkuvasti, oli savun 

meno joillakin ilmoilla vähän sitä 

sun tätä. Eikä räppänät tahtoneet 

aina vetää hyvällikään ilmoilla. 

Alinomaan savu leijui katossa 

vahvana kerroksena, muisteli 

pappa.

Tulensaantiin tarvittiin tuluk-

set, ja siihen tarvittava pii täytyi 

hakea Raahesta. Lähempää sitä ei 

saanut. Kaupunkimatkat isä te-

ki kävellen. Otti vaan keppinsä, 

tuon apuvälineensä ja lähti.

Kysyttyäni: - Mitenkä tuluksil-

la saa tulen? Sanoi pappa: - Isket 

vaan piitä, se antaa kipinän tau-

laan jota on kivikupissa. Puhal-

telet siihen niin että liekki syttyy 

ja tuli voidaan sytyttää.

Tuluksissa käytetystä piistä on 

myös peräisin sananparsi: Joka 

taulaa tekee pii pii pii. Myös vai-

vaa näkee pii pii pii. Monta kovaa 

kokee pii pii pii.

(Jatkuu seuraavassa numerossa)

Sero

Tinkilän  veljekset

Ei, Soile Lajunen ei ole vuorikii-

peilijä sanan varsinaisessa mer-

kityksessä. Vuori, jonka huippua 

hän himoitsee on kunnian ja val-

lan vuori, tavaravuori ja kylläisen 

itseihailun vuori.

Soile Lajunen on toimittaja 

Ulla-Maija Paavilaisen romaa-

nin päähenkilö. Hän pinnistää 

vaatimattomista oloista edeten 

huimaa vauhtia kansainvälisen 

konsernin johtoon ja lopulta sen 

omistajaksi, osin sattuman ansi-

osta. Keinot ovat samaa kovaa 

kamaa, mitä nykyajan johtajat 

joutuvat käyttämään. Soile Laju-

nen osaa hiostaa työntekijöitään 

ja imarrella silloin, kun se tun-

tuu tehoavan paremmin. 

Hänen tehtaansa, Hyvä 

Olo valmistaa terveyssitei-

tä ja muita hygieniatuot-

teita. Konkreettista verta 

hän ei siedä, kohtu pois 

vaan, ilman mitään vink-

kiä aviomiehelle, joka hartaasti 

odottaa, milloin vaimo on val-

mis äitiyteen.

Syy päähenkilön vimmaan 

menestyä löytyy hänen lapsuu-

destaan. Silloin hän on saanut 

kokea ahdistusta, pelkoa, mitä-

töintiä ja jäänyt muutoinkin vail-

le huomiota. Sitä kaikkea hän on 

nyt paossa. Hänellä ei ole vaihto-

ehtoa, hänen on näytettävä itselle 

ja muille.

Toinen päähenkilö on Hannes 

Olander, joka sittemmin avioituu 

Soilen kanssa ja lopulta luovuttaa 

tehtaan kokonaan hänelle. Hä-

nenkin lapsuutensa on traumaat-

tinen. Aikansa hän jaksaa painaa 

ja vetää rooliaan, mutta sitten 

voimat ehtyvät ja hän vetäytyy 

masentuneena syrjään. Hänen 

henkilöprofi ilinsa on erilainen, 

sillä hän ei pidä esillä olemises-

ta. Tehtaan johto on siirtynyt 

hänelle perintönä hänen oman 

kiinnostuksensa oltua suuntau-

tuneena taidepuolelle.

Berit, Soilen serkku on tavalli-

nen tallukka siellä taustalla, mut-

ta ilman hänen alistuvaa työpa-

nostaan asiat eivät sujuisi.

Kirjan loppupuolella Berit 

terästäytyy ja pakottaa Soilen 

katsomaan lapsuuttaan suoraan 

silmiin. On parempi ymmärtää 

kuin unohtaa. Näyttääkin siltä, 

että johtajatar uudistuu ja peh-

menee ainakin hiukkasen. Vii-

meisillä sivuilla odottaa yllätys.

Kirja on kirjoitettu minä-muo-

dossa. Näkökulma on kokonaan 

Soile Lajusen ja se on kylmä kuin 

Himalajan ikirouta. Ansiokas en-

simmäinen luku kertoo jo paljon. 

“Katson heitä suoraan silmiin ja 

ristin jalkani kääntyen heitä kohti 

niin etten näytä torjuvalta. Se on 

myös minulle eduksi: jakkupuku-

ni hame paljastaa sääreni, joita 

paremmista naispuolinen alainen 

- no, joskus se lipsahtaa - saa vain 

haaveilla. Miehille haluan tarjota 

anteliaat näkymät.”

Kielenkäyttö on sujuvaa, tosin 

jotenkin kiivastahtista kuin ur-

heiluselostajan kommentointia. 

Ehkäpä tarkoituksellakin. “Le-

väytän parvekkeen lasiset pario-

vet selälleen, lattian kivilaatat 

muodostavat tähtikuvioita, astun 

taivaankappaleelta toiselle, mitä 

jos on ollut jo tähdissä, vasen jal-

ka ja nyt oikea, hyppään ruutua 

kuin lapsena, tältäkö se tuntui, 

Hannes, tältäkö? Tämäkö on si-

nun elämäsi pohja, älä sinä mi-

nulle valehtele.”

Paljojen sanojen alle jää kos-

kettavampi kuvaus johtajan 

roolista. Soilen ja Hanneksen 

avioliiton kuvaus on sen verran 

ylimalkaista, ettei voi olla aivan 

varma, onko siinä todellista läm-

pöä vai onko se vain pelkkä ku-

lissi. Imua kirjassa kuitenkin on 

ja avoimia kysymyksiä niin, että 

se on luettava loppuun asti. Tee-

man voisi pelkistää kysymykseen: 

mistä on suuret johtajat, varsin-

kin naisjohtajat tehty!

Ulla-Maija Paavilainen on 

toiminut lehtialalla eri tehtä-

vissä, mm. “Me naiset” lehden 

päätoimittajana. Nykyisin hän 

toimii Sport-lehden päätoi-

mittajana ja “Taloussanomien” 

kolumnistina.

Raija Raudaskoski

Huipulle vaikka sormet verillä

Sinulle luotu, romaani

Ulla-Maija Paavilainen

Otava 2007, 284 s.

Sunnuntai: Hilla, Hellevi, Hil-

levi, Hille

Maanantai: Aili, Aila

Tiistai: Tyyne, Tytti, Tyyni

Keskiviikko: Reija

Torstai: Varpu, Vaula

Perjantai: Mervi

Lauantai: Mauri

Herra, kuule rukoukseni, vastaa 

minulle,

minä olen köyhä ja avuton.

Herra, armahda minua!

Kaiken päivää huudan sinua 

avukseni.

Minä ylennän sydämeni sinun 

puoleesi.

Täytä palvelijasi ilolla!

Sinä, Herra, olet hyvä, sinä an-

nat anteeksi,

runsain mitoin sinä jaat armoa-

si kaikille,

jotka sinua avuksi huutavat.

Kuule minun rukoukseni, 

Herra,

ota vastaan avunpyyntöni.

Sinua minä hädässäni huudan,

ja sinä vastaat minulle.

Ps. 86: 1, 3-7 

Kokemus on hyvä koulu, mutta 

lukukausimaksut ovat kalliit.

Heinrich Heine

1. Missä olympiakisoissa nai-

set olivat ensimmäistä kertaa 

mukana?

2. Kuka oli kuningatar Mar-

gareeta II:n edeltäjä Tanskan 

hallitsijana?

3. Kuka musiikkimies nousi 

kansainväliseen tietoisuuteen 

voittamalla ensimmäisen Her-

bert von Karajan-kilpailun?

4. Minkä maan parlamentti on 

Knesset?

5. Mitä sairautta on kutsuttu 

kansanomaisesti ”Punaiseksi 

koiraksi”?
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Maahanmuuttajat opiskelijoina
Nivalan AIKU:ssa

Viime viikolla on vietetty Ai-

kuisopiskelijan viikkoa. Tänä 

vuonna kymmenettä kertaa 

vietetyn viikon teemoina olivat 

maahanmuuttajan tasavertaiset 

mahdollisuudet oppimiseen se-

kä aikuisoiskelijoille annettavan 

neuvonnan ja ohjauksen merki-

tys innostajana ja tukijana.

AIKUKAM (aikuiskoulutus- 

ja oppisopimuskeskus) tarjoaa 

aikuiskoulutus- ja oppisopimus-

palveluja alueen elinkeinoelämän 

kehittämiseksi. Koulutus toteute-

taan ammatillisena lisä-, täyden-

nys- ja uudelleenkoulutuksena.

Nivalan AIKU:ssa on tällä het-

kellä kahdeksan maahanmuutta-

ja-opiskelijaa. Kone- ja metalli-

alan perustutkintoa opiskelee 

Turkista kotoisin oleva Medet 

Yucel, CNC-koneistajaksi pie-

tarilainen Galina Vyrk. Puuse-

pänalan perustutkintoa ovat suo-

rittamassa venäläiset äiti ja poika 

Olga ja Andrey Telli, Jya Motori-

ko, Roman Filippov sekä Galina 

Vyrkin veli Petr Soykka. Suomes-

sa he ovat asuneet parisen vuotta 

ja ovat viihtyneet hyvin. Heillä on 

täällä paljon sukulaisia ja ystäviä  

Andreyn ja Jyan mummot ovat 

syntyjään suomalaisia.

Maahanmuuttajat ovat hyvin 

motivoituneita opiskelmaan, sil-

lä työllistyminen on varmempaa 

tutkinnon suorittaneille.  Vuoden 

vaihteeseen kestävän opiskelun 

jälkeen  he toivovat saavansa 

työpaikan lähiseudun yrityksis-

sä. Tämän hetken työllisyysnä-

kymät ovatkin hyvät. Metallialan 

avoimia työpaikkoja on runsaasti 

tarjolla.

Galina Vyrk, CNC-
koneistajaksi  
opiskeleva 
pietarilainen
Pietarista kotoisin oleva, viisi- ja 

kymmenvuotiaiden lasten yksin-

huoltaja Galina Vyrk on asunut 

Nivalassa kaksi vuotta ja opiske-

lee nyt AIKU:ssa CNC-koneista-

jaksi. Suomi ja suomalaiset eivät 

ole hänelle täysin vieraita. Turus-

sa asuviin ystäviinsä hän on pi-

tänyt yhteyttä ja vierallut heidän 

luonaan usein. Tutun murretta-

kin hän sanoo omaksuneensa. 

Nivalaan muutettuaan, tuntui 

hänestä täkäläinen murre aluksi 

oudolta ja vaikealtakin.

Galinan mielestä koneista-

jan tutkinto on ollut haastava ja 

mielenkiintoinen mutta myöskin 

vaativa. Aluksi suomenkielinen 

ammattisanasto ja englannin-

kieliset termit tuottivat hieman 

vaikeuksia. Muuten Galina Vyrk 

puhuu suomenkieltä erittäin 

hyvin.

CNC-koneistajan tutkintoon 

sisältyy kolme näyttökoetta, jois-

ta hänellä on vielä päättökoe suo-

rittamatta. Hän valmistuu vuo-

den vaihteessa. CNC-tutkinnon 

suorittaneilla on hyvät mahdolli-

suudet työllistyä erilaisissa vaati-

vissa kone- ja metalliteollisuuden 

työtehtävissä. Hän uskookin löy-

tävänsä alalta työpaikan. 

Ritva Oja

Puualan perustutkintoa opiskelevat Jya Motoriko, Andrey Telli, Petr Soykka ja Olga Telli ovat opinnoissaan loppusuoralla.

Galina Vyrk valmistuu 

vuodenvaihteen tienoilla 

CNC-koneistajaksi.
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Lähetä kannanottosi, mieli-

piteesi ja havaintosi kätevästi 

tekstiviestillä.

Puhelinnumero on

044-945 3763
On meillä salaiset päättäjät kun 

taas räväytettiin silmien eteen 

aivan yllätyksenä liittyminen 

Haapajärveen. Kaikkea sitä 

kuulee! Pankaapa päättäjät kan-

sanäänestys pystyyn niin näette 

mitä mieltä veronmaksajat on!

Mikäli muistini ei kovin petä niin 

NivalanViikon kyselyssä kunta-

päättäjät olivat kesäkuussa lähes 

sataprosenttisesti sitä mieltä, että 

Nivala ei liity mihinkään kuntaan 

mutta yhteistyötä tehdään sote-

asioissa. Samaa vakuutettiin juh-

lavuoden tap.aikoihin kaikissa 

isoissakin lehdissä!!!

Onko kaupungilta rahat loppu 

kun kaikki pikku metsätki pitää 

kaataa? Onko ooppera vienyt 

sentit?

Viisas veto Veteläiseltä. Nivalan 

jengiä lähtee Pelsolle potun nos-

toon ja hänestä tulee automaat-

tisesti kaupunginjohtaja. Kau-

pungille nimeksi Kuusniemi, 

kyllä pitäisi tulla sitä kaivattua 

vetovoimaa.

Kiitos tärkeästä A-klinikkajutus-

ta lehdellenne. Nim. Meilläkin 

apu tarpeen.

Ei ikinä Haapajärven kanssa 

naimiaisiin. Itä-suunta on tilas-

tollisestikin köyhempää. Ylivies-

kaan kyllä jos on pakko. Nimi-

merkki länsisuomalainen.

Milloin imagoa nostetaan jär-

ven toiselta puolen? Saadaanko 

me ikinä esim. pyörätietä pienten 

koululaisten turvaksi. Nyt pyö-

räilemme rekkojen ym. autojen 

lomassa. Ps. Sitä pyöräilijöille 

tarkoitettua piennarta ei muuten 

löydy suurennuslasillakaan... val-

koinen viiva ja sen vieressä heinät 

ja pajut, vaikea siellä on pyörällä 

polkea!

Voe hyvät hyssykät nuita Nivalan 

päättäjiä! Ensin myytiin sähkö-

laitos, nyt maksetaan kallista säh-

köä. Reporahat säästöön ja nyt 

ne menee Haapajärven kanssa 

sammaan pottiin niien köyhyy-

jen paikkaamiseksi. Olis käytetty 

milijoonat omaksi hyväksi. Uusi 

päiväkoti keskustaan esim. ois 

tarpeen, ei mihinkään vanahaan 

hökkeliin sivukylälle ainakaan 

meijän lapsia viiä.

Nivalan Viikko ei julkaissut teks-

tiviestiä, jossa kommentoin sitä, 

että perhepäivähoitajat vie hoito-

lapsia keskustapuolueen järjestä-

mään tilaisuuteen.

Kaupunki päättää... Lopetetaam-

pa tuo Vilkunan koulu... Säästyy 

rahaa... No niin paperilla. Mut-

ta tehdäämpä siitä nyt päivä-

koti... tehdään remontti... Mitä 

säästettiin?

Ei ole kiva olla huolissaan omasta 

kissasta kun ei sitä näy kotiin ja 

sitten vielä kuulla, että joku on 

päästänyt sen sisälle! Luulisi tie-

tävän sen olevan toisen kissa, kun 

on panta kaulassa!

Kyllä se Nitekin puisto käyn-

tikortiksi kelpaa, kun käy vain 

siinä, mutta kuinkas sitten suu 

pannaan, kun katsotaan muita 

viheralueita. Esm. Leijonapuisto. 

Ei suihkukaivo solise. Sensijaan 

roskakasvit rehottaa. Että se niis-

tä käyntikorteista.

On Järvikylällä nähty myös päh-

kinähakki. On ollut useana päi-

vänä syömässä käpyjä tuossa 

meidän pihalla.

Nivalaiset silmät auki! Nyt ollaan 

yhden eukon höynäyttäminä 

työntämässä koko 140-vuotias-

ta Nivalaa Haapajärveen. Nivala 

pärjää kuten ennenkin puhdis-

tamoineen ym. ilman kolhoo-

sia. Nyt nivalaiset puolustamaan 

omaa Nivalaa. Nimim. Olemme 

nivalalaisia.

Mitä hyötyä on tupakkahuoneis-

ta, jos ne on auki ravintolan ilma-

tilaan nim. savuton.

Kuntalainen vastustaa viimeiseen 

asti veronkorotusta, mutta hyvät 

terveys- ym. palvelut hänen pitää 

saada ja aina ihan heti! Ei oikein 

käy yksiin...

Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

Settinetti-nuorisotiedotuskeskus 

laajenee Oulun Eteläisen alueella. 

Viime tiistaina avattiin yhteensä 

neljätoista uutta tiedotuspistettä 

Nivala-Haapajärvi ja Siikalatvan 

seutukunnan kunnissa. Alueel-

la asuu 13 -29 vuotiaita noin 

20.000. 

Nivalassa tiedotuspiste on si-

joitettu  kirjastoon. Avajaisissa 

paikalla oli nuorisotyöntekijä 

Sanna Palosaari esittelemässä 

nuorten tieto- ja neuvontapal-

velua. Tarjolla on paljon nuoril-

le tarkoitettua hyödyllistä tietoa. 

Settinetin sivustoilta nuoret voi-

vat hakea tietoa Oulun Eteläisen 

alueelta ja lukea heitä koskevia 

uutisia. Samoin on mahdolli-

suus tulostaa esimerkiksi työ-

hakemuksia ja ansioluetteloita. 

Tiedotuspisteeseen on koottu 

monipuolisesti esitemateriaalia.

Ritva Oja

Settinetti -nuorisotiedotuspisteen avajaiset kirjastossa

Nuoria on käynyt kiitettävästi tutustumassa tiedotuspisteeseen avajaispäivän aikana. Etualalla 

Matti Oja yhdessä Hennariina Syrjän ja Mikael Juolan kanssa tutkailemassa ohjelmaa.

1. Tukholmassa 1912.

2. Fredrik IX.

3. Okko Kamu

4. Israelin.

5. Vihurirokkoa.

Maanantai: Jauhelihaporkka-

nakastike, perunat, jäävuo-

ri-tomaatti-persikkasalaatti, 

mustaherukkakiisseli.

Tiistai: Maksapihvit, perunat, 

voisulakastike, puolukkasurvos, 

aprikoosihyytelö.

Keskiviikko: Kirjolohi-peru-

nalaatikko, punajuurisuikale, 

punaherukkakiisseli.

Torstai: Broilerpyörykkä, peru-

nat, kastike, mustaherukkahillo, 

hedelmäkiisseli.

Perjantai: Lihakertto, juusto, 

marjapuuro.

Lauantai: Punajuuripihvit, pe-

runat, juustokastike, kiinankaa-

li-tomaatti-mandariinisalaatti, 

boysenmarjakiisseli.

Sunnuntai: Stroganoff , perunat, 

perunasalaatti, luumukiisseli.

Nivalassa

Tuotantopäällikkä, liikuntaneu-

voja/kuntohoitaja, kauneuskon-

sultti, karjanhoitaja, metsuri, 

ajoneuvoyhdistelmänkuljettaja, 

kaivinkoneenkuljettaja, CNC-

koneistajia, särmääjä, teollisuus-

putkiasentaja, hitsaajia, tuotanto-

työntekijöitä, laitossiivooja.

Ylivieskassa

Lehtori, kasvatus- ja yhteis-

kuntatieteet, toimintaterapeut-

ti, iltapäivätoiminnan ohjaaja, 

kauneuskonsultti, myyntipalve-

luhenkilöitä, myyjä, taksinkul-

jettaja, kuorma-autonkuljettaja, 

kirvesmies, rakennustyöntekijä, 

CNC-koneistaja, särmääjä, hit-

saaja, tuotantotyöntekijä, kokki, 

astiahuoltaja.

Haapajärvellä

Automaatioteknikko, automaa-

tioinsinööri, tuotantoinsinööri, 

työnjohtaja/harjoittelija, liiken-

neopettaja, terveydenhoitaja, 

projektityöntekijä, toimistotyön-

tekijä, autovaraosamyyjä, kassa-

tarjoilija, keittiötyöntekijä, palve-

luvastaava (siivooja).

Sievissä

Tuotantotyöntekijä (jalkineteolli-

suus) levytyökeskuksen käyttäjiä, 

tuotantotyöntekijä (metalli).

Kirkolliset tapahtumat
Su 16.9. 16. sunn.helluntaista, 

3 rukouspäivä  klo 10 sanaju-

malanpalvelus kirkossa, Rippi-

koulupyhä, saarna ja lit. Junttila, 

kanttori Katajala, H Kinnunen, 

laulu. Kirkkokahvit seurakunta-

kodissa ja rippikouluun ilmoit-

tautumis- ja infotilaisuus.  Klo 

13 seurat Nivalan ry:llä (T Töl-

li). Klo 18.30 seurat Nivalan  ry:

llä (T Tölli, P Pelo).

Ti 18.9. klo 18 naisten piiri mo-

nitoimisalissa. Klo 19 Herättäjän 

seurat seuratuvalla (J Riipinen, P 

Rönkkö).

Ke 19.9. klo 11 hopeaiän ker-

ho monitoimisalissa, vieraita 

Oulaisista, ruokailu (6 €). Klo 

18 virsipiiri seurakuntakodissa 

(Katajala).

To 20.9. klo 17 lapsikuoron 

harjoitukset seurakuntakodissa 

(Katajala). Klo 18 ystäväpalve-

luryhmä monitoimisalissa.  Klo 

19 Haikaran ry:n myyjäiset Kal-

lion leirikeskuksen hyväksi Jouni 

Saarimaalla Hautakankaalla. Klo 

19 syysmyyjäiset Korpirannan 

ry:llä.

Pe 21.9. Klo 18.30 raamattu-

luokka Nivalan ry:llä. Klo 19 

syntymäpäiväseurat Auli ja Juk-

ka Alasaarella, Padingissa, ruo-

kailu alkaa klo 16 (S Junttila). 

Mahdolliset muistamiset Nivalan 

seurakunnan urkurahastoon, ti-

lit Nivalan Op 529108-1254 tai 

Nordea 122530-6100615.  

La 22.9.  klo 9-13 Uusheräyksen 

lähetysmyyjäiset Kanttorilassa, 

lähetyksen kirpputorilla, tarjolla 

leivonnaisia, laatikoita, käsitöitä 

ja arvontaa.  19.30 seurat Nivalan 

ry:llä (T Poikkimäki).

Su 23.9. 17.sunn. helluntaista klo 

10 sanajumalanpalvelus kirkossa, 

Lenkkikirkko, saarna ja lit. Olli, 

kanttori  Ylikoski, avustaa Nivala 

Mieslaulajat.  Klo  18.30 Kallion 

leiri-ilta ja seurat Nivalan ry:llä 

(J Poikkimäki).

Päiväkerhotyö: To 20.9. ja pe 

21.9. ei ole päiväkerhoja. Ohjaa-

jat koulutuksessa.

Pyhäkoulutyö: Rovastikun-

nallinen lastenjuhla Kalajoel-

la pikkelinpäivänä 30.9. Klo 10 

Perhemessu Kalajoen kirkossa, 

ruokailu seurakuntakodissa ja 

lastenjuhla. Ilm. 21.9. mennessä 

Kalajoen kirkkoherranvirastoon 

puh. 08-464 0530

Perhekerhot: Perhekerhoihin 

ilmoittautuminen lapsityöntoi-

mistoon p. 440 328. Perhekerhot 

alkavat seuraavasti: Ma 24.9. klo 

10-12 perhekerho, tiistaina 25.9 

klo 10-12 perhekerho ja torstai-

na 27.9. klo 10-12 perhekerho 

seurakuntakodilla.

Su 30.9. klo 10 perhemes-

su Nivalan kirkossa, lapsityön 

kirkkopyhä.

Diakoniatyö: Ke 26.9 klo 18.00 

Peltolan pappilassa, Asematie 1,  

suunnittelupalaveri  kohtaamis-

paikka Rannin toiminnasta. Jos 

olet kiinnostunut tästä vapaaeh-

toistyöstä, tervetuloa mukaan.

Lähetystyö: Lähetyksen  kirppu-

tori Kanttorilassa, avoinna ke ja 

la klo 9-13,  saatavana  varastossa 

olevaa ilmaista vaatetavaraa.

Musiikkityö: Urkukvartti kirkos-

sa joka kuukauden viimeinen pe 

klo 20. Vapaa pääsy!

Tulossa: La 13.10.2007 klo 19 

kirkkokonsertti kirkossa, Kalevi 

Kiviniemi, urut, Pinja Järvinen, 

huilu, Jukka Pietilä, laulu. Oh-

jelmien (10€) ennakkomyynti 

Mairen Kukka p.(08) 442 130 tai 

seurakunnan taloustoimisto  p. 

(08) 440 155 tai 443 785.

La 20.10.2007 klo 19 Rakkautta 

etsimässä – Joel  Hallikaisen syys-

illan gospelkonsertti 

kirkossa. Ohjelmia (10 €) saa 

kirkon ovelta, konsertin tuotto 

Yhteisvastuulle.

Pe 14.9.2007 klo 15- 21 Miehen 

matka-miestapahtuma  Kan-

nuksen vapaa-aikakeskukses-

sa. Ohjelmassa mm. liikuntaa, 

ruokailu, musiikkia ja puhetta. 

Vierailijoina Olavi Rimpiläinen, 

Risto Kuisma, Seppo Tastula, 

Tero Ylikangas, Erkki Liikanen, 

Heikki Mäkipesola.  Lisätieto-

ja 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. 

Kastettu

Sara Karolina Linnea Hintsala

Kuollut

Teodor Huitula  97 v.

Reino Mikael Sarja  75 v.

Niilo Samuli Sarlin  70 v.  

Maanantai: Kalakeitto, maksa-

makkara, ruisleipä

Tiistai: Lihapyöry-

kät, kastike, perunat, 

kaali-sateenkaari-ananassalaatti

Keskiviikko: Kink-

ku-perunasoselaatikko, 

punakaali-punaherukkasalaatti

Torstai: Värikäs kalkkunakasti-

ke, riisi, tuoresalaatti

Perjantai: Nakkikeitto, sämpylä
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Erikoisen tyytyväisennä poistui 

yleisö Nitekistä “Älä pelkää eti-

kettiä” -luennolta. Kolmitunti-

nenkaan tilaisuus ei tunnetusti 

pitkästytä, jos esiintymässä on 

käytännön tapakulttuurin tutkija  

ja historian asiantuntija, fi losifi -

an maisteri Markus H. Kohonen. 

Tilaisuuden tarjosi PSK Aikuis-

opiston Startup -yrittäjähauto-

mohanke ja Nihak Oy. Sen verran 

taukoa illan aikana oli, että väki 

ehti käydä nauttimassa Sapuskan 

tarjoamat makoisat kahvit. Sa-

lin täyteisen yleisön joukossa oli 

myös naapuripaikkakuntalaisia.

Markus H. Korhonen korosti 

sitä, että suomalaisilla on mokaa-

misen pelko. Käytöksen kultaiset 

kirjat ovat järkeviä suosituksia, 

mutta niitä ei tarvitse lukea kuin 

rikoslakia. Tietty peruskaava on 

hyvä osata ja sitä opiskella. 

- Tapakulttuurista on tullut 

peikko. Säännöt ovat varmasti 

oikeita, mutta ne eivät ole ainoi-

ta oikeita tapoja toimia. Oikeaa 

käyttäytymistä on tilaisuuteen 

sopiva käyttäytyminen. Muo-

dollisuus ei sulje pois huumo-

riakaan, mutta täytyy olla sydä-

mensivistystä ja tilanteen tajua, 

ettei se loukkaa ketään.

Markus H. Korhonen on sitä 

mieltä, että suomalaiset eivät ole 

lainkaan juntteja. Jo vanhastaan 

vieraisilla, perhejuhlissa ja erilai-

sissa tapahtumissa on käyttäydyt-

ty kuin arvostetuissa, vanhoissa 

eurooppalaisissa kulttuureissa. 

Korhonen kiittelee myös suoma-

laisten kielitaitoa. EU-parlamen-

tissakin jokainen edustajamme 

puhuu sujuvasti kahta tai kolmea 

kieltä äidinkielen lisäksi, mutta 

täällä lehdissä kehdataan arvos-

tella suomalaisten lausumista.

- Asiaan suhtaudutaan ääret-

tömän pinnallisella ja hölmöllä 

tavalla. Jokainen suomalainen, 

joka on rimaa hipoen suoritta-

nut yläasteen, ääntää englantia 

paremmin kuin ranskalainen mi-

nisteri. Ei meillä ole mitään syytä 

hävetä, Korhonen kannusti.

Etiketti ei ole 
muotia tai tyyliä
Markus H. korhonen korosti si-

tä, että etikettiä ei pidä sekoittaa 

muotiin ja tyyliin. Henkilö voi 

olla etiketin mukainen olematta 

muodikas. Yleensäkään juhlati-

laisuus ei ole hänen mukaansa 

voimaperäisten muotikannan-

ottojen näyttämö.

- Muoti on rasistista, ankaraa 

ja ikäsidonnaista. Mikään etiketti 

ei sano, että vanhan ja yli sataki-

loisen henkilön on pukeuduttava 

säkkiin. Ei meistä kukaan ole täy-

dellinen, eikä kuulu kenellekään, 

millainen ihminen on ulkomuo-

doltaan. Hyvien tapojen mukais-

ta ei ole ainakaan arvostella ke-

tään, Korhonen sanoi.

Korhonen kuulutti myös ym-

märtämystä nuoria ja ujoja ihmi-

siä kohtaan.

- Älkää nolatko ihmistä, joka 

tekee muodollisessa tilaisuudes-

sa virheen. Ei maailma siihen 

kaadu. On sydämen sivistystä 

tavallaan pelastaa tilanne mah-

dollisimman tyylikkäästi. Syyn 

ikävään sattumaan voi koke-

neempi ottaa vaikka itselleen, 

hän neuvoi.

Kättelemisestä Korhonen oli 

sitä mieltä, että jos henkilöitä 

on paikalla viisi tai vähemmän, 

heidät voi kätellä. Muuten se ei 

ole tarpeen ainakaan tilaisuu-

dessa, jossa on paljon toisilleen 

vieraita ihmisiä.

- Jos ison väkimäärän kätte-

lee, kaikki nyökkäävät ja sanovat 

nimensä yhtä aikaa, eikä kukaan 

kuule eikä muista kuin viimeisen 

kättelijän nimen. Jos nimeä jou-

tuu kysymään uudelleen, ei kuu-

losta niin nololta kun pistää asian 

omaksi syyksi. Ja small tallk, ke-

vyt juttelu, kuuluu asiaan. Jos ai-

kuinen ihminen lähtee johonkin 

väkijoukkoon, on velvollisuute-

na kyllä vähän puhua, Korhonen 

mietti.

Coctail -tyyppisessä seisoma-

tilaisuudessa uudelle jäsenelle 

tehdään aina tilaa keskustelu-

ringissä ja kerrotaan mistä ollaan 

keskustelemassa. Itseään ei tar-

vitse heti esitellä, vaan keskuste-

lun vasta jatkuttua jonkin aikaa. 

Näin sekä entiset keskustelijat et-

tä uusin mukaan tulija muistavat 

paremmin toistensa nimet.

Kulttuuriset erot 
luonnollisia

On selvää, että eri kulttuurien 

välillä on eroja ja erilaisia tapo-

ja. Korhonen neuvoo, että viisas 

ihminen ottaa nämä erot huo-

mioon. Suomalainen elekieli on 

vähäistä, mutta jos ei kieltä osaa 

eikä muuta keksi, kannattaa ai-

nakin hymyillä enemmän.Tilai-

suuden isännän täytyy olla vie-

raita vastassa ja huomata kaikki. 

Yritystapahtumissa, työntekijät 

hajautetaan seurustelemaan vie-

raiden kanssa, eikä heitä istuteta 

erilleen omaan pöytäänsä.

Kulttuurisista eroista esimer-

kiksi maljan nostaminen tuottaa 

joillekin ongelmia. Niin ei kui-

tenkaan tarvitse olla, jos ymmär-

tää sen historiallisen taustan.

Keski-Euroopassa maljaa nos-

tettaessa toivotetaan onnea ja siu-

nausta maljan kohteena olevalle 

Markus H. Korhonen:

Käytöskirjoja ei pidä lukea kuin rikoslakia

Älä pelkää etikettiä -iltaan oli saapunut runsaasti yrittäjiä, yrittäjiksi aikovia ja liike-elämän edustajia kuulemaan mielenkiintoista luentoa tapakulttuurista.

Markus H. Korhonen on suosittu luennoitsija, jonka kalenterista löytyi kuitenkin aika Nivalan 

tilaisuudelle.

asialle tai ihmisille. Sitä pidetään 

siellä ehtoollisena ja pappi voi 

tehdä ristinmerkin maljalla.

- Alkoholia ei kenenkään 

tarvitse juoda, mutta maljaa voi 

kohottaa. Jos se on täysin mah-

dotonta, voi katsoa hymyillen 

isäntää ja panna käden sydämel-

le, kun toiset nostavat maljaa. Se 

tarkoittaa, että kaikki on hyvin, 

olen mukana onnittelussa ja siu-

nauksessa. Näin muun muassa 

tiukat muslimit tekevät, Korho-

nen kertoi.

Yleensäkin Korhonen oli sitä 

mieltä, että jos on kutsun kerran 

vastaanottanut, se myös velvoit-

taa. Perhejuhlissa perheiden ta-

valla, muissa tilaisuuksissa tilai-

suuden hengen mukaisesti.

Vieras odottaa 
ruokaa...
Vanha sanonta “vieras odottaa 

ruokaa, ei ruoka vierasta”, kan-

nattaa Korhosen mukaan pitää 

mielessä. Ruokajuhlissa täytyy 

olla paikalla täsmällisesti.

Jos ruokajuhlaan pyydetään 

ilmoittautumista, silloin sinne 

ei voi mennä ilmoittautumatta. 

Myöskin poisjäännistä on ilmoi-

tettava, sillä ruoka ei voi odottaa, 

kun keittiö on sen valmistanut 

tietyksi kellonlyömäksi. 

- Ilmoittautuminen on sitova. 

Keksikää vaikka hätävalhe, mutta 

ilmoittakaa poisjäänti juhlapai-

kalle, ettei siellä turhaan odo-

teta. Suurin osa mokista johtuu 

aikataulun pettämisestä. Ruoka-

juhlaan liittyy monta kulissien 

takaista toimintaa. Keittiö toimii 

ohjeen mukaan ja kaikista muu-

toksista on ilmoitettava. Keittiö 

pystyy ihmeisiin, mutta se vaatii 

hiukan aikaa. 

Korhonen muistutti, että jo 

kolmen ruokalajin illallinen kes-

tää noin puolitoista tuntia. 

- Etiketti ei määrää ketään 

sairastumaan virtsamyrkytyk-

seen, mutta olisi suotavaa, että 

ainakaan ennen kuin pääruoka 

on ohi, pöydästä ei lähdettäisi. 

Korhonen muistutti esimer-

kiksi Nobel-illallisista, joissa 

kuningasparikin istuu viisi tuntia 

lähes hievahtamatta paikallaan.

Aikatauluasioihin kuuluu 

myös puheiden pitäminen. Nii-

den keston on oltava sovitun mu-

kainen. Kaikki varsinaiset puheet 

olisi hyvä pitää pääruoan jälkeen 

eivätkä ne saisi ylittää 12 minuut-

tia. Jos on seisomajuhlat, puhe 

ei saisi kestää yli seitsemää mi-

nuuttia, eikä niitä saisi olla monta 

peräkkäin. Kahvipuheeksi riittää 

kaksi minuuttia.

Etiketin mukaan ruokajuh-

lissa illan arvokkain miesvieras 

istuu illan emännän oikealla puo-

lella ja illan arvokkain naisvieras 

illan isännän oikealla puolella. 

Etiketin vastine valtiollisissa ti-

laisuuksissa on protokolla. Pro-

tokollakin joustaa ja elää ajan 

hengen mukana. Nykyisin siinä 

on esimerkiksi säännöt kahta 

samaa sukupuolta olevan parin 

istumisjärjestyksestä.

Korhonen selosti myös kut-

sussa esitettyjen pukeutumistoi-

vomusten merkitystä ja kutsuun 

vastaamista yleisesti. Korhonen 

kehui lopuksi, että kaikki ylei-

söstä olivat pukeutuneet etiketin 

mukaisesti: koska oli arki-ilta, ku-

kaan ei ollut sonnustautunut bal-

jetti-iltapukuun tai bikineihin.

Maritta Raudaskoski
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LUONNON LÄMPÖÄ

LUONNON LÄMPÖÄ

Green Energy on nykyaikaisten luonnonlämmitysjärjestelmien
asiantuntija. Olemme erikoistuneet pelletti-, maa-, ilma-, tuuli ja
aurinkolämmitykseen sekä aurinko- ja tuulisähköä tuottaviin
järjestelmiin.
 
Teemme kaikki luonnonlämmityksen järjestämiseen tarvittavat
työt ja muutokset avaimet käteen -periaatteella.
 
Kun harkitset energiaa säästävän lämmitys- tai sähköjärjestelmän
hankkimista kotiin, uudisrakennukseen tai mökille, ota yhteyttä
meihin: Jouni Jurmu puh. 0400 318 157

Jyrki Lassila puh. 0400 318 702

Lisätietoja saat osoitteesta www.greenenergy.fi
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ADR-perus-, säiliö- ja 
täydennyskurssit

ADR-turvasuunnitelmakoulutus

Automyyjän ammattitutkinto

Kiinteistönhoitajan
erikoisammattitutkinto

Logistiikan perustutkinto, 
autonkuljettaja

Trukinkuljettajan korttikurssit

»

»

»

»

»

»

Talotekniikan perustutkinto

Tavaraliikennelupakoulutus

Työturvallisuuskorttikurssi

Vaarallisten aineiden
tiedostavakoulutus

Varastoalan perus-, ammatti- ja 
erikoisammattitutkinnot

Vesihuoltoalan ammattitutkinto

Ulkomaankaupan ammattitutkinto

»

»

»

»

»

»

»

AEL on Suomen suurin tekniikan lisäkouluttaja ja
osaava henkilöstön kehittämisen kumppani. 
Lisätietoa kotisivuiltamme www.ael.fi

OTA YHTEYTTÄ, NIIN KERRON LISÄÄ!

Projektipäällikkö PekkaVäisänen, puh. 041 447 1351, pekka.vaisanen@ael.fi

Sarjankylän diakoniatoimikun-

talaiset olivat kutsuneet seura-

kuntalaisia viettämään syksyistä 

sunnuntaita Lassin lammelle. 

Paikalle olikin saapunut likimain 

sata henkeä. Ilmanhaltijakin oli 

suosiollinen.

Virkistyspäivän aloitti pastori 

Sanna Jukkola pitämällä pienen 

hartaushetken. Päivän evanke-

liumitekstissä puhutaan kiitolli-

suudesta; kuinka meidän pitäisi 

muistaa kiittää siitä kaikesta hy-

västä, mitä meille on annettu. 

“Herraa hyvää kiittäkää” -kiitos-

virren sanoihin oli hyvä yhtyä.

Makoisat lättykahvit tekivät 

kauppansa tikan- ja nänniku-

Syyssunnuntai SarjankylälläSyyssunnuntai Sarjankylällä Viime kesänä valmistunut lava 

sopii monenlaisten juhlien 

pitopaikaksi.

Isäntä vieraineen. Västeråsissa asuvat Keijo Väisänen ja Raili 

Sotala viettävät osan vuodesta Sarjankylän maisemissa.

Lättykahvit maistuivat. 

Tarjoilusta huolehti 

diakoniatoimikunnan 

puheenjohtaja Marja-Liisa 

Hilonen.

minheittokilpailujen lomassa. 

Kahvitarjoilusta vastasi dia-

koniatoimikunnan puheenjoh-

taja Marja-Liisa Hilonen ja lä-

tynpaistajana toimi Anna-Mari 

Vierimaa. 

Lauri Heiska on rakentanut 

virkistys- ja vapaa-ajan paik-

kaansa jo yli kahdenkymmenen 

vuoden ajan omin varoin. Viime 

kesänä valmistui lava, joka so-

pii monenlaisten tapahtumien 

pitopaikaksi.

Leppoisan rupattelun ja seu-

rustelun lomassa otin puheeksi, 

miten saataisiin diakoniatoimi-

kunnissa jo pitkään toimineiden 

tilalle uutta, nuorempaa väkeä. 

Myös miehet olisivat tervetullei-

ta mukaan. Itse jo yli kymmenen 

vuotta toiminnassa mukana ol-

leena, voin vakuuttaa, että se on 

antanut enempi kuin ottanut. 

Rohkeasti vain mukaan!

Teksti ja kuvat: Ritva Oja

Kauniissa syysilmassa oli 

mukava rupatella.
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Päiväkoti
Vilkunan
koululle

Vilkunan koulua suunnitellaan 

muutettavaksi päiväkodiksi. Päi-

vähoidon hoitopaikkojen lisätar-

ve on 50-60 paikkaa. Osa lapsista 

on sijoitettu väliaikaisesti Niitty-

tien rivitaloihin, mutta toimintaa 

ei siellä terveystarkastajan ohjei-

den mukaan voida jatkaa.

Kaupunginhallitus esitti val-

tuustolle 120 000 euron lisämää-

rärahan hyväksymistä kuluvan 

vuoden budjettiin, jotta Vilku-

nan koulun korjaaminen päivä-

kotikäyttöön voitaisiin aloittaa 

pikaisesti. Valtuustossa asia on 

esillä 27. päivänä syyskuuta.

Muistiviikon
tapahtuma

torstaina

Valtakunnallisen Muistiviikon 

tapahtumana Nivalassa järjes-

tetään dementoituneen ihmisen 

kohtaamiseen ja hänen käyt-

täytymisensä ymmärtämiseen 

liittyvä koulutustilaisuus. De-

mentoivat sairaudet vaikuttavat 

paitsi sairastuneen myös hänen 

läheistensä elämään. Läheinen 

on usein epätietoinen mitä sanoa 

ja miten toimia. Koulutus antaa 

valmiuksia vuorovaikutukseen, 

joka tukee ja vahvistaa demen-

toitunutta ja siten helpottaa hä-

nen sekä läheisen oloa.

Tilaisuus järjestetään seura-

kuntakodilla ensi torstaina kello 

13.00. Luennoitsijana TunteVA 

-kouluttaja, YM Liisa Kämäräi-

nen. Lisätietoja Nivalan muisti-

hoitaja Ritva Mehtälältä, jolle voi 

myös ilmoittautua tilaisuuteen.

Nivalan ja Haapajärven kuntalii-

toksen valmisteluja, neuvotteluja 

ja selvittelyjä varten on kaupun-

geissa nimetty ohjausryhmät.

Nivalassa ohjausryhmään 

kuuluvat Veikko Linna, Jarmo 

Vuolteenaho, Hannu Keskisarja, 

Tapio Uusitalo, Eija Niinikoski, 

Airi Hakala, Esko Kangas, Kei-

jo Toivoniemi, Kalervo Mantila, 

Paavo Raudaskoski, Pirkko Sarja 

ja Pasi Marjakangas.

Ensi maanantaina kaupun-

ginhallitus pohtii yhteisen uuden 

kaupungin hallinnon keskuksia, 

nimeä ja vaakunaa. Valtuusto 

käsittelee yhdistymisasiaa 27. 

syyskuuta.

Miten arjen kristillisyys koskettaa 

tämän päivän suomalaista? Onko 

se parhaimmillaan voimavara vai 

joku jäänne 2000 vuoden takai-

sesta menneisyydestä ja josta ei 

ole fi ksua pitää ääntä, sillä se on 

jokaisen henkilökohtainen asia. 

Ja näinhän asia tavallaan onkin, 

sillä jokainenhan tekee Raama-

tun mukaan ratkaisunsa sen 

viitoittamalle tielle henkilökoh-

taisesti. Mutta mitä tulee Sanan 

kätkemiseen, tähän ei Raamattu 

kehoita, vaan päinvastoin.

“Keskellä elämää” -kampan-

jan lehti tavoittaa lähes kaikki 

suomalaiset ja se tulee myös jo-

kaiseen nivalalaiseen talouteen. 

Lehden vahva taustavaikuttaja on 

monelle nivalaisellekin muuta-

man vuoden takainen tuttu Niva-

lan Viikosta. Hän vieraili Nivalan 

kouluissa kertomassa elämän-

sä arkikristillisyydestä eli sen 

elämää muuttavasta voimasta. 

Henkilö on Markku Tuppurainen 

(Kure). Hän toimii helluntaiherä-

tyksen sisälähetyksen johtajana. 

Kampanja lehtineen onkin he-

rätyksen historian yksi näkyvin 

ulospäin suuntautuminen.

Yksi kampanjan keskeinen ta-

voite on nostaa hengelliset asiat 

yleiseksi keskustelun aiheek-

si - eli keskelle elämää, joka on 

kampanjan teemakin. Kuinka 

hyvin tämä onnistuu, sen ratkai-

see jokainen henkilökohtaisesti. 

Lyhyesti sanoen Markun ja koko 

herätyksen toive on, että jokai-

nen voisi löytää elämänsä arkeen 

Raamatun viitoittaman elämän-

pohjan hengellisestä taustastaan 

riippumatta.

Veikko Harjula

Palosuojelurahaston hallitus ju-

listi 28.2.2007 valtakunnallisesti 

haettavaksi rahaston innovaatio-

palkinnon. Ehdotukset palkitta-

vista innovaatioista tuli tehdä 

toukokuun loppuun mennessä. 

Määräaikaan mennessä ehdo-

tuksia oli mennyt rahastolle 21 

kpl. Palkittavat hankkeet esitti 

rahaston hallituksen asettama 

valintaraati.

Jokilaaksojen pelastuslaitos 

osallistui tuohon innovaatiokil-

pailuun Turvaverkko-hankkeel-

la, jolle rahaston hallitus myönsi 

kehittämisrahaa 3000 €. Lisäksi 

kehittämisrahan ohella pelastus-

laitos saa rahaston kunniakir-

jan. Turvaverkkohankkeessa on 

tavoitteena kehittää järjestelmä, 

jossa kansalaiset voivat pelas-

tuslaitoksen kotisivulla paikan-

taa kartalla havaitsemansa, tur-

vallisuutta vaarantavan asian ja 

lähettää siitä pelastuslaitokselle 

palautetta. Asiakkaalle vastataan 

ja kerrotaan miten, heidän lähet-

tämänsä palaute on käsitelty. Pe-

lastuslaitos reagoi palautteeseen 

suorittamalla ylimääräisiä palo-

tarkastuksia, kohdistamalla on-

nettomuuksia ennaltaehkäisevää 

työtä paremmin ja luomalla ylei-

simpien kysymysten perusteella 

sivuilleen turvallisuuskoulu-

tusmateriaalia. Turvaverkos-

ta tehdään vuorovaikutteinen, 

ruohonjuuritasolle pyrkivä ja 

kansalaisia turvallisuuden pa-

rantamiseen sitouttava hanke, 

jossa käytetään hyväksi uuden 

informaatioteknologian suomia 

mahdollisuuksia. Rahaston halli-

tus toivoo, että kehittämisrahalla 

saadaan hankkeessa aikaan hy-

viä tuloksia, jotka voivat toimia 

esikuvana vastaaville hankkeille 

muuallakin Suomessa.

Käytännössä pelastuslaitoksel-

le nyt myönnetty kehittämisraha 

tarkoittaa sitä, että Jokilaaksojen 

pelastuslaitos tuli innovaatiopal-

kinto-kilpailussa toiseksi. 

Varsinaisen innovaatiopalkin-

non sai Henri Andell Next Icon 

Oy:stä Stovewatch-liesituuletti-

men kehittämisestä. Tämä uu-

si liesituuletin tarkkailee lieden 

lämpötilaa ja reagoi lämpötilan 

liian suureen nousuun hälyttä-

mällä huoneistossa olijat. Tuu-

letin myös sammuttaa liedellä 

syttyneen palon tai vähintäänkin 

rajoittaa sitä, mikäli huoneistos-

sa olijat eivät reagoi hälytykseen. 

Kyseinen liesituuletin on uu-

denlainen, edistyksellinen laite, 

joka parantaa paloturvallisuut-

ta hälyttämällä ja hidastamalla 

tulipalon kehittymistä. Valtio-

neuvoston hyväksymän sisäisen 

turvallisuuden ohjelman eräänä 

painopisteenä on erityisryhmien 

asumisen paloturvallisuus, johon 

tällä innovaatiolla voidaan suo-

raan vaikuttaa. Erityisryhmien 

asumisen paloturvallisuus on 

pelastustoimen onnettomuuksi-

en ehkäisytyön eräänä painopis-

teenä mm. väestön ikääntymises-

tä johtuen. Innovaatiopalkinnon 

suuruus on 7000 € ja lisäksi sen 

saaja saa rahaston kunniakirjan.

Näiden lisäksi kunniamainin-

nan saa paloesimies Vesa Viisa-

nen Keski-Uudenmaan pelas-

tuslaitokselta. Hän on kehittänyt 

pelastusajoneuvon kuljettajille 

kypärämallin, jossa kuljettajien 

kuulo on suojattuna, radiolii-

kenne kuuluu myös taustamelun 

keskellä ja kädet jäävät vapaaksi 

muuta toimintaa varten. Viisa-

sen innovaatio on erinomainen 

esimerkki paikallisella tasolla ta-

pahtuvasta varusteiden ja kalus-

ton kehitystyöstä, jossa olemas-

sa olevaan ongelmaan kehitetään 

toimiva ratkaisu henkilöstön 

oman aktiivisuuden ansiosta.

Innovaatiopalkinnon ja ke-

hittämisrahan jakoivat sisäasi-

ainministeri Anne Holmlund ja 

pelastusylijohtaja Pentti Partanen 

pelastushallinnon ajankohtaisse-

minaarissa Jyväskylässä tänään 

10.9.2007.

Palosuojelurahasto on sisä-

asiainministeriön hoidossa ja 

valvonnassa toimiva, valtion ta-

lousarvion ulkopuolinen rahas-

to.  Rahastosta voidaan myöntää 

palosuojelurahastolain tarkoi-

tuksen toteuttamiseksi rahaston 

varojen ja vuosittaisen käyttö-

suunnitelman puitteissa yleis- tai 

erityisavustuksia. Tyypillisimpiä 

rahaston hallituksen myöntämiä 

avustuksia ovat paloasemien ra-

kentamiseen ja pelastusajoneu-

vojen hankintoihin myönnettä-

vät hankekohtaiset avustukset 

sekä pelastusalan järjestöille 

annettavat toiminta-avustukset. 

Rahasto avustaa myös erilaisia 

pelastusalaa tai paloturvallisuutta 

kehittäviä hankkeita. Rahastoon 

kertyy varat lakisääteisestä palo-

suojelumaksusta, jota kerätään 

palovakuutusmaksujen yhtey-

dessä vakuutuksenottajilta.

Jokilaaksojen pelastuslaitok-

sen Turvaverkko-hankkeesta an-

taa lisätietoja riskienhallintapääl-

likkö Jari Lepistö, 044-4296 005 

tai pelastusjohtaja Piia Vähäsalo 

044-4296 001.

Jokilaaksojen pelastuslaitos
Jarmo Haapanen
tiedotusvastaava

Jokilaaksojen pelastuslaitos sai
palosuojelurahaston innovaatiokilpailussa 

kehittämisrahaa Turvaverkko-hankkeeseen

Hurjastelua 
Ruojantiellä

Jo kolmannen kerran tänä syk-

synä on hurjan vauhdin vuoksi 

törmätty autolla liikennemerk-

kiin tai valopylvääseen sillä seu-

rauksella, että ne ovat kaatuneet. 

Viimeksi viime viikolla auto tör-

mäsi valopylvääseen ja vieressä 

olevan talon pensasaitakin kärsi 

vaurioita. - Tuntuu, että kohta 

joku ajaa talon seinästä läpi, pa-

hoitteli eräs alueella asuva.

Ruojantien varren asukkaat 

sanovat, että tie on muuttunut 

hurjastelupaikaksi. He toivovat 

hidasteiksi esimerkiksi töyssyjä. 

Asiassa on oltu yhteydessä myös 

kuntaan. Tien varrella asuvat ih-

mettelevät myös, että sen varres-

sa ei ole edes koulusta ja lapsis-

ta varoittavaa liikennemerkkiä, 

vaikka koululaisten pääasiallinen 

kulkureitti Kyösti Kallion koulul-

le on juuri Ruojantie.

Saalastin
juhlaseminaari

perjantaina

Kerttu Saalastin syntymästä tu-

lee tänä vuonna kuluneeksi sata 

vuotta. Ensi perjantaina pidetään 

Nitekissä juhlaseminaari, jonka 

puhujina ovat pääministeri Matti 

Vanhanen, rehtori Lauri Lajunen, 

vararehtori Rauli Svento ja do-

sentti Tytti Isohookana-Asun-

maa, joka kirjoittaa Kerttu Saa-

lastista elämäkertaa. Seminaariin 

on kaikilla vapaa pääsy. Ennen 

seminaaria on kunniakäynti 

Saalastin haudalla ja illalla lähi- 

ja sukupiirille tarkoitettu juhla 

seurakuntakodilla. 

Seminaarin ovat järjestä-

neet Oulun Eteläisen instituutti, 

Kerttu Saalasti säätiö ja Nivalan 

kaupunki.

Lehti 1,7 milj. taloudessa kysyy:
Onko arjen kristillisyys voimavarasi tänään?

Nivalan ja Haapajärven
yhdistyminen vauhdissa

Hallituksen budjettiesitys 

pitää palkansaajan tulove-

rot ensi vuonna ennallaan. 

Keskituloinen palkansaaja, joka 

ensi vuonna ansaitsee noin 2700 

euroa kuukaudessa, maksaa pal-

kastaan veroa 30,3 prosenttia eli 

saman kuin tänä vuonna. Tänä 

vuonna hänen verotuksensa ke-

veni vuoden 2006 30,9 prosentis-

ta 0,6 prosenttiyksikköä. 

Tämä käy ilmi Veronmaksajain 

Keskusliiton laskelmista, joissa 

on budjetin veroesitysten lisäksi 

huomioitu myös arvioidun ansio-

kehityksen vaikutukset veroihin. 

Eläkeläisten verotuksessa toteu-

tetaan täsmäoikaisu, jonka avul-

la eläkeläisten verot alennetaan 

pitkälti palkansaajien verojen 

tasolle. Veronmaksajien laskel-

mien mukaan esimerkiksi 18 

000 euron vuosieläkkeen tasol-

la eläkeläisen veroprosentti on 

vuonna 2008 20,7 prosenttia ja 

samantuloisen palkansaajan 20,3 

prosenttia. Vielä vuonna 2007 

ero tällä tulotasolla oli noin yli 

kolme prosenttiyksikköä. 

Veronmaksajat laski
budjetin vaikutukset
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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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Palvelevan puhelimen puhelin-

numerot muuttuvat. Lokakuun 

ensimmäisestä päivästä lähtien 

numero on kaikkialla Suomes-

sa  01019-0071 suomenkielisille 

ja 01019-0072 ruotsinkielisille. 

Suuntanumeroa ei tarvita enää 

myöskään matkapuhelimella 

soitettaessa. 

Uutta on myös se, että Suomen 

ulkopuolelta voi soittaa Palvele-

vaan puhelimeen. Ulkomailta 

soitettaessa numerot ovat + 358 

1019 0071 ja + 358 1019 0072.

Palvelevalle puhelimelle
uudet numerot
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Parhaat palvelut  

EDULLISTA 
NÄKYVYYTTÄ

TÄLLÄ SIVULLA
Ilmoitus Nivalan Viikon

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

Nivala
toimii

Myydään  

UMPISÄILIÖ, pikipintainen 
teräs säiliö 16m3. Hinta 500€. 
p. 0440 682 660.

Perus- ja matka VAUNUT, 
pinna- ja jatkettava SÄNKY, 
TURVAISTUIMIA. Käytössä 1-
2 lapsella. Puh. 044-292 4512 
iltaisin klo 18 jälkeen.

Edullinen HONDA Civic 1.4, 
hyvä, katsastettu, kaksilla 
renkailla,vm. -88, tuplakaa-
sari. Puhelin 040 767 9092.

VOLVO 240 -87 vähän ajettu, 
kats. kevät 2007, hinta 650€. 
p. 0440 682 660.

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

Kuivaa SEKAKLAPIA kotiin 
kuljetus 65 euroa 2 kuution 
häkki. LAMPAANTALJOJA 
muokk. 4 kpl 50 euroa/kap-
pale. Puh. 040-700 8017.

VOLVO 740 farm. vm-91, 
tumman vihreä metallihoh-
to. Puh. 0400-892 542.

Kuivaa POLTTOPUUTA. Puh. 
040-516 9553.

SOHVAKALUSTO nahkainen, 
ruskea 2+3, hyväkuntoinen, 
nätti, siro malli. Puh. 443 202. 
Hp. n. 200 euroa.

Alutecin ALUMIINIVANTEET! 
17", käytetty Honda Accor-
dissa. Hinta 400 euroa. Puh. 
040-839 4257.

PYYKINPESUKONE 250 eu-
roa, sohvat 3+2 tarjoa. Puh. 
050-379 3102.

KESÄRENKAAT Dunlop 
195x60 / 15", 4 kpl 100 eu-
roa. Humax DIXIBOXI takuu, 
antennimalli, hp. 30 euroa. 
Puh. 050-359 0413.

LADA SAMARA 1500i, 5-ov. 
vm. -96. Vasta kats., eniten 
tarjoavalle. Puh. 044-551 
6446.

HIACE, vm-94, aj. 316 tkm, 5-
ovinen, eritt.siisti. p.044-523 
2324

Ostetaan  

BETONILAATTOJA n. 50 cm x 
50 cm. Puh. 040-504 2344.

Saunallinen KAKSIO keskus-
tasta. Myöhemminkin va-
pautuva huomioidaan. Puh. 
046-885 8066.

Halutaan vuokrata  

Halutaan vuokrata YKSIÖ 
kerrostalosta tai pieni MUM-
MONMÖKKI mieluimmin 2-3 
km. keskustasta. Puh. 044-
937 0565.

Iso YKSIÖ tai pieni KAKSIO, 
mielellän saunallinen. Puh. 
040-839 4257.

MUMMONMÖKKI, työssä-
käyvä lähihoitaja-opiskelija, 
varma vuokra! Miel. Järviky-
lä-Aittoperältä. Puh. 045-122 
2125.

Vuokrattavana  

Saunallinen rivitalo KAKSIO, 
Rantasaari. Puh. 050 505 
5834.

Iso RIVITALOYKSIÖ Nivalan 
kesk. 1 h+kk+kh. Vap. loka-
kuussa. Vuokra 300 eur. kk. 
Puh. 050-413 9160.

RT-YKSIÖ 39 m2. Siisti ja hyvä. 
350 euroa/kk. Puh. 050-379 
3102.

Ydinkeskusta Kalliont. 2 H 
+ K + SAUNA + autokatos 
61 m2. II kerros, tupakoim. 
Vapautuu 1.10. alkaen. Puh. 
040-704 6878.

Annetaan  

Kaksi sekarotuista uros KOI-
RANPENTUA hyvään kotiin. 
Puh. 045-651 1643.

Sekalaista  

Osta tai vuokraa kaunis VAN-
HOJENPÄIVÄPUKU. Violetti, 
koko 38, pitkä hoikka malli. 
Puh. 050-353 2351.

PP + RP, lappu joutui hukkaan, 
ottakaa uudelleen yhteyttä 
Nivalan Viikkoon 433133 tai 
Marittaan 040-8419213.

Kodin kirpputori  
Ilmoitukset tulee jättää Nivalan Viikon toimistoon tai 

postittaa osoitteella Nivalan Viikko, Kalliontie 25, 85500 Nivala.

Ilmaisia ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse.

00€€
Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

Kustantaja: 

Päätoimittaja:
Maritta Raudaskoski
Puh. 040-841 9213

Ilmoitusmyynti:
Mika Moilanen, 040-416 8958

Kaarina Puusaari-Niemelä 

                             050-439 2900

Osoite
Kalliontie 25, 85500 Nivala

Sähköposti
toimitus@nivalanviikko.fi 
ilmoitukset@nivalanviikko.fi 

Internet
www.nivalanviikko.fi 

Ilmoitushinnat
Etusivu 1,00 €/pmm

Takasivu 0,95 €/pmm

Sisäsivut 0,85 €/pmm

Nivala toimii
-yhdistyspalsta 85 €/vuosi

Kodin kirpputori
yksityishenkilöille ilmainen

Sivunvalmistus ja taitto
Nivalan Viikko

Painopaikka
Pyhäjokiseudun Kirjapaino

Jakelu
Suorajakelu Korkiakoski

Puh. 040-541 9767Jaetaan lauantaisin jokaiseen kotiin Nivalassa

Camlind Oy

YSIKAKS' NIVALA RY
Kuntojalkapalloilu jatkuu sunnuntaisin klo 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.

Internetissä: www.fc-92.sporttisaitti.com

LUOTOKESKUS
– Täyden palvelun vapaa-ajankeskus!

      NYT AVOINNA!
• Luotsihotelli  • Luotsiravintola

• Ravintola RantaSumppu
• 17 uudistettua 

lomamökkiä
• Caravanalue 
• Telttailualue

• Vierasvenesatama
• MH:n luontonäyttely

Marjaniementie 783 - 90480 HAILUOTO
puh. + 358 8 772 5500 - info@luotokeskus.fi  
www.luotokeskus.fi  - www.oulunsetlementti.fi L u o t o k e s k u s

ELOJUHLA su 23.9.2007 klo 11-14 Liittolassa

Tule myymään uutta taikka vanhaa.

     • myyntipöytä 5€

     • makkaran ja lätyn paistoa

     • kanttiinista kahvia, pullaa ja makeisia

     • arpajaiset; palkintoja otetaan vastaan

     • hevosenkengänheittoa

     • huituvelliä myynnissä

 Myyntipöytä varaukset p. 044-5796548/Kaarina.

Lääkäreille ohjeet lapsen 

pahoinpitelystä.

Aamulehti
Alkosta halutaan piristystä Pöy-

tyän liike-elämään.

Auranmaan Viikkolehti
Virkoja ei lakkauteta, vaan ne vä-

henevät luonnollisen poistuman 

kautta. Virkojen vähentymistä ta-

pahtuu, sillä toista koulutoimen-

johtajaa ei aiota täyttää, vaan lo-

pettaa se.

Hangon lehti

Kielikukkasia  
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KEITTIÖTKEITTIÖT
SISUSTUKSETSISUSTUKSET

SAUNATSAUNAT
KYLPYHUONEETKYLPYHUONEET

HUONEISTOTHUONEISTOT

* Arvomme kaikkien 
30.11.2007 mennessä yli 
3.500 € remonttitilauksen 

tehneiden kesken
vapaavalintaisen

unelmaloman kahdelle!
Arvo 1.400 €

Remontoimme!Remontoimme!

• RAHOITUS • KOTITALOUSVÄHENNYS
• LAATUREMONTTEJA VUODESTA 1990!

TALOT • KEITTIÖT • REMONTIT • PERUSTUKSET

Puutölli-edustajasi:
Jari Pasanen, 044 075 7675
jari.pasanen@puutolli.�

WWW.PUUTOLLI.FI

TILAA KOTISI REMONTTI JA VOITA

REMONTTILOMA
UNELMAKOHTEESSA KAHDELLE! *

Nivala-Haapajärven seutukun-

nan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n 

Haapajärven toimisto muutti elo-

kuun lopussa remontoituihin ti-

loihin Haapajärven virastotaloon 

osoitteeseen Kustaa Vaasan katu 

2. Samassa osoitteessa toimivat 

myös Haapajärven Kehityskes-

kus Oy sekä Oulun Eteläisen 

EU-tietokeskus, mikä luo hyvän 

pohjan yhteistyön lisäämiselle 

ja palveluiden kehittämiselle. 

Kumppaneiden työnjako on sel-

keä: Nihak Oy vastaa yritysneu-

vonnasta, yrityshautomotoimin-

nasta ja yritysten kehittämisestä. 

Haapajärven Kehityskeskus Oy 

puolestaan vuokraa teollisuus- ja 

toimitiloja Haapajärvellä. Oulun 

Eteläisen EU-tietokeskus täyden-

tää palettia jakamalla tietoa Eu-

roopan unionin toimielimistä, 

lainsäädännöstä, ohjelmista ja 

rahoitusmahdollisuuksista. Ni-

hak Oy:n Haapajärven toimiston 

toiminnasta vastaa elinkeino-

asiamies Hannu Vuorela. ”Uu-

det toimistotilamme sijaitsevat 

katutasossa, joten meillä on nyt 

entistä paremmat edellytykset 

palvella asiakkaita,” Vuorela to-

teaa. Nihak Oy ja Oulun Eteläi-

sen EU-tietokeskus järjestävät 

Euroopan unioni kansalaisten 

ja pk-yritysten palveluksessa -

ajankohtaistilaisuuden ja avoin-

ten ovien päivän 23.11. klo 9.00 

– 15.30 Haapajärvellä. 

Nihak Oy:n Haapajärven 
toimisto muuttanut


