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Nimipäivät  

Sunnuntai  
28.10.2007

KalenteriLukijan ajatuksia  

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Ajassa  

Sunnuntai: Simo

Maanantai: Alfred, Urmas

Tiistai: Eila

Keskiviikko: Arto, Arttu, 

Artturi

Torstai: Pyry, Lyly

Perjantai: Topi, Topias

Lauantai: Terho

28.10 Kesäaika päättyy

Ikääntyminen on ikävää, mutta 

kypsymisessä ei ole valittamista

Brigitte Bardot

Jumala on turvamme ja 

linnamme,

auttajamme hädän hetkellä.

 Sen tähden emme pelkää, vaik-

ka maa järkkyy,

vaikka vuoret vaipuvat merten 

syvyyksiin.

Meret pauhaavat ja kuohuvat,

vuoret vapisevat Jumalan suu-

ruuden edessä.

Virta ja kaikki sen haarat ilah-

duttavat Jumalan kaupunkia,

Korkeimman pyhiä asuinsijoja.

Jumala on kaupunkinsa keskel-

lä, kaupunki ei järky.

Hän auttaa sitä, kun aamu 

valkenee.

Kansojen meri kuohuu, valta-

kunnat horjuvat,

maa järkkyy hänen äänestään.

Herra Sebaot on kanssamme,

Jaakobin Jumala on turvamme.

Ps. 46: 2-8

1. Millä nimellä Ragusan kau-

punki tunnetaan nykyisin?

2. Missä kolmessa Suomen kau-

pungissa oli kirjapaino ennen 

Helsinkiä?

3.Keiden presidenttiemme pojat 

ovat olleet kuvataiteilijoita?

4. Mihin  Ruotsin hallitsijasu-

kuun Kaarle XII kuului?

5. Mistä Jussi Parviaisen elokuva 

Yksin teoin kertoo?

Nyt elämää mennyttä katselen

näen kuvas tarkalleen,

sillä muistot tuon ensirakkauden

ovat jääneet sydämeen.

Sinun silmäis loiste, näky ihanin

aina mielen lumoaa.

Se on elonkirjan riimi suloisin,

jota laulussani muistelin.

Foster’in sävelmää: Mennyt kesä 

- mukaillen tein laulun, josta yllä 

viimeinen säkeistö. Se kuvaa aika-

ni nuorten seurustelua. Seuruste-

lu silloin oli siveellistä saattelua, 

jossa erottiin tytön kotiovella. 

Porno oli silloin häpeällistä, jo-

ta kaihdettiin sanoina ja tekoina. 

Solmittiin elinikäinen liitto. Lu-

kuunottamatta leskiä oli lapsilla 

aina omat vanhempansa. 

Ihmiset eivät enää ole sellaisia 

kuin Foster’in aikana. Jos aika-

laisensa kuulisivat nykysoittajien 

tekeleitä varmaan he kääntyisivät 

haudassaan. 

Lauluni viimesäkeet tuovat 

esille sen moraalin, joka vielä 

sotien jälkeisinä vuosinakin val-

litsi. Jos ensirakkaus ei johtanut 

avioon, se säilyi mielissä ja siitä 

laulettiin. Silloin kodin nurkis-

sa ei ollut - pornoviljelmiä eli 

videoita, joita nykylapset saavat 

katsella.

Kustannusmoraali ei myös 

sallinut siveettömyyttä paino-

tuotteissaan. Nykyään se on 

myyntivaltti koska lukijat sitä 

vaativat. Mutta mihin tämä on 

johtanut? Kun katsomme tuo-

ta moraalittomuutta maailman 

laajuisena näemme sen kauheat 

seuraukset: AIDS - ruttoakin pa-

hempi sairaus uhkaa maailmaa. 

Nyt aletaan jo ymmärtää, että 

ihmiskunta pelastuu tuolta sai-

raudelta vaan,  jos moraali saa-

tetaan entisiin ahtaisiin rajoihin-

sa. Se vaatii maailman laajuista 

opetuksen uudistamista, joka ei 

tapahdu pikkuhetkessä. 

Kuudennen käskyn noudat-

tamisessa maailman kirkkojen 

papit voisivat herätä ja näyttää 

esimerkkiä. Mutta miten mahtaa 

olla - ovatko seurakunnat kou-

luttaneet pappinsa... vai päin-

vastoin? Ennen pappi oli aukto-

riteetti ja esimerkki, eikä pappien 

avioeroista silloin kuultu. Miten 

on tänä päivänä. Avioerot hei-

dänkin liitoissaan ovat tulleet 

tavallisiksi. 

Laulussa kuvattu ensirakkaus, 

ei johtanut avioliittoon. Mutta 

keskusteltuani puhelimessa lau-

lun subjektina olevan tytön kans-

sa, kun aikaa on kulunut jo neljä-

kymmentä vuotta, niin kumpikin 

meistä totesi, miten ihanaa on 

muistella tuota puhdasta seurus-

telua, joka vielä silloin oli nuo-

rison keskuudessa aivan yleistä. 

Se ei aiheuttanut kummankaan 

myöhemmälle avioelämälle min-

käänlaista jälkiselittelyä. 

Jumala ei luonut ihmistä va-

paisiin suhteisiin, vaan antoi 

heille omatunnon ja vastuuntun-

non. Seksi, joka tapahtuu kahden 

ihmisen - miehen ja naisen väli-

senä, Jumalan järjestämän avio-

liiton myötä, on eräs  ihanimmis-

ta mitä ihminen voi kokea. 

Avioliitto uudistaa elämää: 

rakennamme kodin ja saamme 

lapsia. Lapset turvaavat elämän 

jatkuvuuden ja meillä on min-

kä eteen ponnistella: perhe. 

Avoliitto ei synnytä läheiseltä 

tuntuvaa sukulaissuhdetta puo-

lisoiden lähiomaisiin. Avioliitos-

sa me saamme anopin ja apen. 

Se yhdistää muita sukulaisia ja 

monien mielestä vain näiden 

kanssa syntyy ikuisesti kestäviä 

ystävyyssuhteita.

Sero 

Puhtaasta rakkaudesta

Länsituuli puistoissa soittaa. Elon myrskyissä sen kaiken koittaa.

Valvoessa yön pienen hetken, 

käyn kanssasi menneisyyden kauniit retket.

Syksyn hiljaisuudessa on aiheissa sen, ain’ mieleen jää.

Nurmi senkun keinahtaa tuiketta tähtesi vainko?

Polkua kun kuljen vaan, askeleesi tunnen käyvän rinnallani maan.

30. syyskuuta 1980 

Vilho Malila

Yön hetket

Sudenkin elämässä käy, jopa 

usein, että on aika nousta ja läh-

teä; poistua joksikin aikaa, vaih-

taa maisemaa. 

Perusteita päätökseen on 
meillä susilla moninaisia, ku-
ten kuulemma ihmisolioillakin: 
milloin häätyy pakosta, milloin 
päätös omaehtoinen on. Sepen 
kohdalla kyse oli – onneksi – 
viimemainitusta... eli ovi paluu-
seen on ainakin raollaan.

No, susihölkkä on kätevä 
liikkumistapa, ekologinenkin: 
tahti päälle ja menoksi, met-
siä myöten, poikki peltojen, 
sivuitse suoaavojen. Taittuu 
taival, katkeavat kilometrit;  ei 
tarvitse teitä myöten maleksia, 
liikenteen seassa henkiuhalla 

haahuilla... kunhan vain suun-
nan ylimalkain tietää, hankala-
paikat kiertää taitaa. 

Menee siinä päivä, menee 
toinen, koittaa kohta kolmas-
kin, sitten eteen iso vesi. Ei 
näy vastarantaa, aavana avau-
tuu näky: huono on tuota sel-
kää uimalla katkaista, valaisee 
aatos. No, jäädään sitten tähän, 
katsotaan kuinka sujuu juttu, 
lutviutuu hukan elo.

Ensivainulla ei uusi asento-
paikka aivan kehnolta vaiku-
ta. Eroa toki entiseen: yhden 
isopiipun kauppapaikka on, 
ulappa aavampi ja vanhoja 
puutalojakin älytty säilyttää 
korttelitolkulla. Isot on pihat, 
pulskat pihain pusikot, suden 

siestaa vetää, suojassa katseilta 
kovilta...

Samankaltaisuuksiakin sil-
mä löytää: perustajana patsas-
telee Pekka eli Pietari, lähtö-
paikassa jalustalle on nostettu 
puolestaan Petteri. Samanlaisin 
elkein töytäilevät myös elävät 
ihmisolennot, eritoten maa-
nantaiaamuisin, askareissaan, 
semmoisissa joista suden tolk-
ku ei aina selvää ota. Hyvä siis 
lie täälläkin vararasvaa vahvis-
taa, talvikarvaa pakkasia vasten 
kasvattaa. Aika tuon näyttänee, 
käykö kohtalo kolkoksi vai kau-
niistiko kiikuttaa...

Vaan ihmisoliota ei näytä 
kiikuttavan, stressillä kiusaa 
poloa. Kovasti koittaa kamu 

keritä, tulostavoitteeseen ure-
ta, kaiken kuppiinsa kahmia... 
Hallitsee häntä hirmuinen hy-
pe. Ei utra oivalla: turha koettaa 
kangastusta kiinni ottaa, kun ei 
saa ja kuiteski kuoppaan kei-
kahtaa. Omaan eli toisen kai-
vamaan. Surkeaa semmoinen 
elo! Harkitenkin kun hommat 
hoituisi, heikommatki huomi-
oiduksi tulisi. 

Vaan ei, kun ei se käy, ei ker-
takaikkiaan... Kuin joku murta-
maton luonnonlaki olisi. Näin 
suden silmin sihtailtuna: ih-
misolion on omaa tekoa kaikki, 
ja kun omaa tekoa on, voi sään-
töjä myös muuttaa. Kohtuus on 
käsite, joka kannattaisi koipus-
sista käyttöön kaivaa.

Näissä mietteissä täältä sun-
nuntaiaamuna erään talon pi-
hamaalla, marjapehkon suo-
jaisassa sylissä syysauringon 
suodattuessa suloisesti sumu-
pilvein lävitse. Räsäkästi rätisee 
rouvaskieli kettiön avoimesta 
akkunasta: ukkoaan ojentaa 
koettaa. Jotain kamalapahaa 
polo on tehdä tainnut, kun noin 
sananraippa rävähtelee. Tai sit-
ten ei ole tehnyt tykkänänsä mi-
tään; sekin saattaa mielipahana 
puoliskolla olla...

Mene ja tiedä, vaan elä sot-
keuvu soppaan! Raportoidaan 
tuonnempana enämpi.

Aivoitteleikse täältä 

SepeSusi

Muutoksen aikaa

Päivä lokakuinen hiipii,

viime lehdet puista riipii.

Menneet ovat kurkiaurat,

puitu peltoon kahukaurat.

Päivä lokakuinen, harmaa,

kietoo usvaan tienoon armaan.

Mataa maassa ihmismieli,

liverrä ei lintuin kieli.

Päivä lokakuinen tumma,

miks´on mieli oudon kumma.

Nosta pääsi ihmislapsi,

nosta, vaik oot` harmaahapsi!

Päivä lokakuinen, musta.

Täynnä usein ahdistusta.

Näinkö saapuu syksy elon,

jälkeen monen tuskan, pelon.

Päivät lokakuiset mailleen,

menneet, peittää talvi alleen.

Tulee kevät - ajallinen,

kesä kerran - ajaton.

Tora

Lokakuu 1977

Nivalan, Haapajärven ja Reis-

järven seurakuntien päättäjät 

ovat näköjään kuntien päättäjiä 

fi ksumpia. He kun hakevat yh-

teistyölleen vaihtoehtoja tavalla 

josta kuntien päättäjienkin tulisi 

ottaa oppia. 

Em. kuntien lakkauttami-
suhasta lähtenyt em. seura-
kuntien yhteistyökuvioissa 
kun haetaan selkeästi aktiivi-
semmin erilaisia vaihtoehtoja 
seurakuntatyön jatkamiselle. 
Esillä heillä näkyy olevan itse-

näisinä seurakuntina jatkami-
sen ohella mm. yhteisen seura-
kuntayhtymän perustaminen 
ja seurakuntien yhtyminen 
yhdeksi ao. kunnat käsittäväk-
si seurakunnaksi. Vaihtoehtoja 
seurakuntapäättäjillä näyttäisi 
siis olevan vähintään kolme.

Vastaavaan tulisi päästä em. 
alueen kuntakentässä. Nyt em. 
kunnissa vaihtoehtoja näkyy 
olevan varsin vähän. Haapajär-
ven ja Reisjärven päättäjillä nii-
tä näkyy olevan kaksi. Eli ko. 

kuntien lakkauttaminen ja yh-
tyminen perustettavaan uuteen 
kuntaan tai kuntien pysyttämi-
nen ns. itsenäisinä. Nivalassa 
kunnallisilla päättäjillä tuntuu 
olevan vain yksi vaihtoehto. Eli 
kunnan lakkauttaminen ja yh-
tyminen perustettavaan uuteen 
kuntaan.

Kaikkien em. kuntien vaih-
toehtovalikoimaan tulisi eh-
dottomasti lisätä seurakun-
nista esimerkkiä ottaen em. 
kuntien kesken perustettava 

sellainen kuntayhtymävaih-
toehto, joka palvelisi kuntien 
tarpeita samaan tapaan kuin 
uusi kuntakin. Kuntayhtymä-
vaihtoehto saattaisi olla kun-
taliitosta parempi vaihtoehto, 
koska siinä voi toteutua ns. sy-
nergia ym. edut, mutta samalla 
kunnat käytännössä säilyisivät 
itsenäisinä siten, että jos kun-
tayhtymän avulla haetut sy-
nergia ym. edut eivät toteudu, 
voidaan kuntayhtymä purkaa 
tai siitä erota. Kuntien lakkaut-

taminen ja uuden kunnan pe-
rustamisvaihtoehto on lopulli-
nen, eikä paluuta ole, vaikka 
vaihtoehto osoittautuisi kuin 
pahasti virheratkaisuksi. 

Kuntayhtymässä ilmeisesti 
jäisivät valtion ns. porkkana-
rahat saamatta, mutta onhan 
kansalaisille vakuutettu, et-
tä kuntaliitokseen ei men-
nä porkkanarahojen vuoksi. 
Mm. em. perustuen toivon 
kuntapäättäjien ottavan op-
pia seurakuntapäättäjistä ja 

Ovatko seurakuntapäättäjät kuntien päättäjiä fi ksumpia?

Sutta ja sekundaa 
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Maritta Raudaskoski <maritta.raudaskoski@omanetti.fi >

Toimittajan tarinoita

Maliskylän Liittola oli salin 

täydeltä väkeä viime sunnun-

taina, kun siellä vietettiin sa-

manaikaisesti kauden päättäjäi-

siä ja NiPe:n 30-vuotisjuhlaa. 

Liittola olikin tilaisuuden pi-

topaikaksi oivallinen, sillä ai-

koinaan Maliskylä oli pesäpal-

lotoiminnan keskeinen paikka.

Juhlassa puhunut Suomen Pe-

säpalloliiton toiminnanjohtaja 

Arto Ojaniemi oli huolissaan 

nuorten liikunnan riittämättö-

myydestä ja koululiikuntatuntien 

vähäisyydestä. Hän toivoi myös 

vanhempien ohjaavan lapsia 

ulkoilemaan.

- Pitäisi joskus vetää ne laa-

jakaistapiuhat irti ja lähteä ulos, 

hän sanoi.

Tilaisuudessa olivat vierailijoi-

na myös pesäpalloa pelaavat yli-

vieskalaislähtöiset veljekset Jussi 

ja Sami Haapakoski. He korosti-

vat harjoittelun merkitystä, sillä 

Superpesikseen pääsemiseksi ei 

Nivalan, Haapajärven ja Reisjärven valtuustot 

päättävät marraskuun 29. päivänä kuntien lopet-

tamisesta ja uuden Nivala -nimisen kaupungin 

perustamisesta. Asian saamaa ratkaisua ei tar-

vinne paljon arvailla, sen verran nopeasti asiat 

etenevät yhteen suuntaan. Mutta mikään ei ole 

varmaa, ennen kuin asia on päätetty lopullisesti.

Jos ja kun liitokseen lähdetään, tietää se aivan 

valtavaa työmäärää päättäjille, valmistelijoille ja 

kuntien työntekijöille, jotta kaikki asiat saadaan 

sovituksi ja toiminta muovattua ylevien tavoittei-

den mukaiseksi. Paineet ovat suuret - ei käy asian 

parissa työskenteleviä kateeksi. Työntekijöillä on 

normaali työsuhdeturva, mutta päättäjien paikat 

menevät tulevaisuudessa uusjakoon. Uudet toi-

mielimet kun kootaan kolmen kunnan alueelta, 

joten kaikille halukkaille ei paikkoja riitä. Ja hyvin 

paljon muutoksia yhdistymisen myötä tulee aivan 

jokaisen kuntalaisen osalle.

Internetissä on jo pitkään pyörinyt adressi, jo-

hon nimensä kirjoittamalla osoittaa vastustavansa 

Haapajärven ja Nivalan välistä liitosta. “Haapa-

järvinen ja nivalalainen nuoriso ovat sitä mieltä 

monessa keskustelussa, että tuleva kuntaliitos olisi 

huono homma niin eettisesti kuin muutenkin! 

Moni nuori jää asumaan näille paikkakunnille ja 

maksavat verot tulevaisuudessa tänne! Nuorilta 

pitäisi kysyä tästä asiasta eniten, eikä niiltä jotka 

kohta siirtyvät eläkeikään. Haapajärvi Haapa-

järvenä ja Nivala Nivalana”, kerrotaan adressin 

tarkoituksesta. 

Alkutiedotteen mukaan se on tarkoitus luovut-

taa kaupungeille ja panna johtoporras miettimään 

asiaa vielä, jos siihen tulee yli 500 nimeä. Nimiä 

toivottiin molemmista pitäjistä, mutta haapajärvi-

siä adressiin osallistujat näyttävät olevan. Alkuvii-

kosta niitä oli 599, mutta en tiedä onko asiaa viety 

eteenpäin. Vähän myöhäistäkin taitaa olla.

Adressiin osallistumisen yhteydessä oli mah-

dollisuus jättää myös kommentteja ja muutamia 

siellä olikin. En usko, että tämä tyyli herättää 

luottamusta pyrkimyksiä kohtaan, kuten: “paska 

nakki”, “paskempi homma Nivalaiset nuolkoon...”, 

“minusta ei tule koskaan keltamahaa”, jne.

* * *

Internetistä on paljon iloa ja apua, mutta lie-

veilmiöt kasvavat päivä päivältä. Kun ei kävisi 

niin, että se jonkin ajan myötä tukehtuu omaan 

mahtavuuteensa.

Parisen viikkoa sitten siellä oli julkisessa ja-

kelussa noin 80 000 kaapattua salasanaa. Muka-

na oli muutamia tämänkin alueen henkilöiden 

salasanoja.

Tavallinen ihminen ei niillä mitään tee ja tus-

kin jaksaa edes lukea, mutta tympäiseehän se silti, 

kun itse on keksivinään omaperäisen salasanan ja 

huomaa sen julkisella listalla. Ja huomaa vielä sen, 

että yhtä "omaperäisiä" salasanoja on sadoittain 

ja tuhansittain muillakin. 

Nivalan Viikolle on analysoitu lista suosituim-

mista salasanoista. Kaikkein suosituin salasana 

oli "salasana". Ja tässä listan alkua suosituim-

muusjärjestyksessä: perkele, 12345, qwety, kakka, 

moikka, paska, koira, tietokone, jeejee, kikkeli, 

juhani, jokerit, killer, petteri, joonas, 123456789, 

password, hevonen, saatana, perse, moimoi, jalka-

pallo, apina, pokemon, mikael, asdasd, akuankka, 

rasmus, joulupukki, banaani, antti, jippii, neekeri, 

emilia, 1234, 123123, 000000, tappara, samsung, 

moi, makkara, kissa, enkerro, v...., trustno1, tiike-

ri, mummo, johanna, dragon, tuomas, karvinen, 

homo, 123qwe, porkkana, oskari, nokia, nallepuh, 

joujou, suomi, salainen, aapeli, samuli, samuel, 

sammakko, markus, kukkanen. Lista kannattaa 

tutkia, jos sen jostain käsiinne saatte. Ja jos oma 

salasana sieltä löytyy, niin kannattaa poistaa se ja 

keksiä jotain persoonallisempaa.

Kauniita salasanojakin yleisimpien listalla oli 

paljon, kuten aurinko, enkeli, pikkumyy, rakkaa-

ni, nallukka, mussukka, muumi, kukka, rakkaus, 

perhonen, hemuli, summer jne.

Roskapostin määrä on myös kasvanut valtavas-

ti. Nivalan Viikollekin tulee paljon tärkeää postia, 

mutta seassa on jo lähes yhtä paljon  roskapostia. 

Se on sinänsä vaaratonta, mutta sen seulominen 

teettää ylimääräistä työtä. Kun lehden teko on 

hektisimmillään, hiki päässä ja verenpaine hä-

lyttävissä lukemissa, niin ei niitä jaksa huumo-

rillakaan ottaa. Koska robotit tehtailevat roska-

posteja, eivät niiden viestit aina osu kohdalleen. 

Viestissä saattaa lukea esimerkiksi: hello honey 

toimitus, kun robotti luulee toimitus -sanaa ih-

misen nimeksi. 

Ulkomailta tulevissa viesteissä tarjotaan esi-

merkiksi sijoituksia, joissa tuotto on 50 %, tai 

kerrotaan suuresta arpavoitosta, jonka lunasta-

miseksi täytyisi lähettää rahaa. Ehkä yleisin tuote 

on kuitenkin Viagra -tarjoukset. 1,80 dollarilla 

saisi jo pakkauksen ja eräässä viestissä tarjottiin 

suurta kokeilupakkausta ilmaiseksi. Huonolla 

englanninkielen taidollani ymmärsin, että joten-

kin se liittyy parisuhteeseen. Mutta enhän minä 

yksinäinen ihminen tiedä, mihin käyttöön ne on 

tarkoitettu. Jotakin pillerin kuvia ne on.

Maritta Raudaskoski

Ratkaisun hetket lähellä

Nivalan Pesiksen
30-vuotisjuhla

Ari Ohtamaa, Leena Tammela sekä Sami ja Jussi Haapakoski. Taustalla palkittuja nipeläisiä.

Liittolan sali täyttyi juhlavieraista.

Juhlan kunniaksi oli koottu näyttely, josta löytyi mm. vanhoja 

peliasuja.

ole oikotietä.

Tilaisuudessa oli mukavaa 

ohjelmaa, palkitsemisia ja muis-

tamisia sekä herkulliset tarjoilut. 

Invincible -pesistyttöjen liikunta-

esitys ja Jukka Kukkolan ja Maija 

Kumpulan hauska näytelmäesitys 

ilahduttivat juhlayleisöä.  NiPe:n 

historiikin esitti Sakari Lukin.

Ilona Vuolteenaho



4

Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

1. Dubrovnik

2. Turussa,Viipurissa ja 

Vaasassa

3. Relanderin ja Kallion

4. Pfalzin sukuun

5. Parviaisen avioerosta

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

Neljäntenä rukouspäivänä viime 

sunnuntaina pidettiin juhlatilai-

suus nelikymppisille. Diakonia-

työn järjestämään tilaisuuteen 

seurakunta kutsui kaikki tänä 

vuonna 40 vuotta täyttävät.

Tilaisuus alkoi messulla kir-

kossa, minkä jälkeen siirryttiin 

juhlaan seurakuntakodille. Juh-

lahetkeä vietettiin täytekakku- ja 

muiden tarjoilujen, puheiden ja 

musiikin kera.

Ilona Vuolteenaho

Englannin kielen opettaja, lasten-

tarhanopettaja, sairaanhoitaja, 

sosiaalityöntekijä, lastenhoitaja, 

kirjanpitäjä, myyntineuvottelija 

ja ajanvaraaja, pintakäsittelijä, 

teollisuusputkiasentaja, hitsaa-

ja, kaivinkoneenkuljettaja, kar-

janhoitaja, särmääjä, kokki.

Työvoimakoulutus

Yrittäjän ammattitutkinto, ko-

ne- ja metallialan perustutkin-

to / koneistus, levytekniikan 

ammattitutkinto, hitsaajan am-

mattitutkinto, puualan perus-

tutkinto, puusepänalan am-

mattitutkinto / puutuotteiden 

valmistus, puusepänalan ammat-

titutkinto CNC / CAD / CAM, 

metallialan valmentava jakso 

- metallin perustiedot ja taidot, 

metalli- ja rakennusalan ammat-

titaitokartoitus, kone- ja metal-

lialan perustutkinto, levyseppä-

hitsaaja, tulityökorttikoulutus, 

hitsaajan pätevöitymiskoulutus, 

työturvallisuuskorttikoulutus, 

koneistajan ammattitutkinto - 

CNC koneistus, sosiaali- ja ter-

veysalan perustutkinnon osa, 

mekaanisen puuteollisuuden 

CNC-koneiden käyttäjä - sekä 

pintakäsittelykoulutus.

Sunnuntai: Naudanlihakastike, 

perunat, porkkanakuutiot, lou-

nassalaatti, sekahedelmäkiisseli.

Maanantai: Jauheliha-porkka-

nakastike, perunat, jäävuo-

ri-ananas-persikkasalaatti, 

mustaherukkakiisseli.

Tiistai: Maksapihvit, perunat, 

voisulakastike, puolukkasurvos, 

aprikoosihyytelö.

Keskiviikko: Kirjolohiperun-

alaatikko, punajuurisuikale, 

punaherukkakiisseli.

Torstai: Broilerpyörykkä, peru-

nat, kastike, mustaherukkahillo, 

hedelmäkiisseli.

Perjantai: Lihakeitto, juusto, 

marjapuuro.

Lauantai: Uunilohi, juusto-

kastike, perunat, jäävuori-to-

maatti-mandariinisalaatti, 

mansikkaboysenmarjarahka.

Sunnuntai: Stroganoff , perunat, 

perunasalaatti, luumukiisseli. Normaali-
aikaan palataan 
ensi sunnuntaina

Kesäaika päättyy ja normaaliai-

kaan palataan ensi lauantain ja 

sunnuntain välisenä yönä. Kel-

loja siirretään tunti taaksepäin 

sunnuntaina 28. lokakuuta aa-

muyöllä klo 4.00. 

Kelloja siirretään kaikissa Eu-

roopan unionin jäsenmaissa nol-

lameridiaanin ajan eli kansain-

välisen normaaliajan mukaan 

samalla kellonlyömällä. Saman-

aikaisuus on tärkeää erityisesti 

kansainvälisen juna- ja lentolii-

kenteen vuoksi. Päivät ovat aina 

maaliskuun ja lokakuun viimei-

nen sunnuntai. 

Kesäajan päättymisen ko-

timaassa aiheuttamat joukko-

liikenteen aikataulumuutokset 

löytyvät Matkahuollon, VR:n ja 

YTV:n internet-sivuilta.

Lähetä kannanottosi, mieli-

piteesi ja havaintosi kätevästi 

tekstiviestillä.

Puhelinnumero on

044-945 3763
Olen miettinyt pitkään, miksi 

nuoret voi pahoin kotiseudulla-

ni, itse isossa kaupungissa työ-

elämässä ollessani opin suvait-

sevuutta kaikkiin ihmisiin. Nyt 

kysynkin teiltä vanhemmat ih-

miset, onko tuomitseminen oi-

keutettua edes? Nimim. itsekin 

elämää nähnyt.

Metsästäjät, lukekaapa sääntön-

ne uudestaan ennen kuin tulette 

asumusten nurkille ja kotipoluille 

kyttäilemään. Ja millä oikeudella 

te eläinten ampujat itse kävelette 

maan päällä?

... herätys nivalalaiset!! kyllä sitä 

muutkin osaa kuin vain nivalai-

set... hyviä konsertteja... missä te 

oletta silloin kun vierailevia tai-

teilijoita on... avarra katsettas!

Ei sitte, ei osteta levixiä ku ei niitä 

oo, ollaan sitte iliman housuja.

Oi miten kauniisti sanottu 

"äidistä".

Kenen lapsen punainen "Lotta ja 

Lassi" -merkkinen takki kokoa 

134 on kesästä lähtien ollut Pys-

symäellä? Omistajalle olisi tarjol-

la se puussa riippumassa!

Piensijoittajat ovat isojen lypsy-

lehmiä. Tosi on.

Miksi pitää kirpputoreilta ny-

kyään jo varastaa?! Ei suoda 

muutaman euron iloa pöydän 

laittajalle.

Kyllä ottaa pattiin kun yötä päi-

vää ajetaan sumuvalot päällä.

Kuka laittais kuoppatien koivu-

kujan kuntoon. Aika surkia kuva 

jää nivalasta.

Nykyään varastetaan tupakan 

tumpitki tuhkakupista.

Seurakunta järjesti juhlan 40 -vuotiaille

Su 28.10. Uskonpuhdistuksen 

muistopäivä klo 10 sanajuma-

lanpalvelus kirkossa, Lähetyksen 

sunnuntai, saarna ja lit. Olli, kant-

tori Ylikoski,  avustaa Nivalan  

Virsikuoro joht. V Järviluoma. 

Kolehti:  Petroskoin evankelislu-

terilaisen seurakunnan kirkkora-

kennushankkeeseen, Kirkon Ul-

komaanapu. Jumalanpalveluksen 

jälkeen kirkkokahvit ja  lähetys-

seurat radiotyön merkeissä, vie-

railijana Sanansaattajien aluesih-

teeri H Eronen Kuopiosta, Olli. 

Klo 17 gospelkuoron harjoitukset 

seurakuntakodissa (Rautio).  Klo 

18.30 julkaisuilta ja seurat Niva-

lan ry:llä (O Hosionaho). Klo 19 

Herättäjän seurat seuratuvalla (L 

Partanen, Jyrkkä).

Ti 30.10. klo 18 naisten piiri 

seurakuntakodissa. 

Ke 31.10. klo 11 hopeaiänkerho 

seurakuntakodissa. Klo 11 päi-

väpakanat Anna-Liisa ja Erkki 

Kujalalla, Takakuja 32 (Olli). 

Klo 11varttuneiden kerho Niva-

lan ry:llä.

To 1.11. klo 17 lapsikuoron 

harjoitukset seurakuntakodissa 

(Katajala).

La 3.11.Pyhäinpäivä klo 10 mes-

su kirkossa, saarna ja lit. Vilja-

nen, kanttori Katajala, avustaa 

Nivalan Sekakuoro joht. O Mi-

hailova. Jumalanpalveluksessa 

luetaan vuoden aikana kuollei-

den nimet ja sytytetään kynttilät 

heidän muistolleen. Klo 18 eh-

toollispalvelus kirkossa (P Sippo-

la, P-O Moberg, P Pelo, Viljanen). 

Klo 20 seurat jatkuvat Nivalan ry:

llä (E Kautto).

Su  4.11. 23. sunn. helluntaista 

klo 10 sanajumalanpalvelus kir-

kossa, saarna P Sippola, lit. Ol-

li, kanttori Ylikoski, avustaa S 

Koskela, sello, S Koskela, viulu. 

Kirkkokahvit seurakuntakodissa. 

Klo 12.30 seurat jatkuvat ry:llä ( 

S Kaariniemi, P Tahkola, P Sip-

pola). Kolehti toimintakuluihin.  

Klo 18.30 seurat jatkuvat ry:llä (S 

Kaariniemi, P Tahkola).

Pyhäkoulutyö: Su 28.10. klo 12 

seurakuntakodissa, klo 12 Vil-

kunan alueen pyhäkoulupiirin 

pyhäkoulu Kukilla Hanketie 5 

(Huiskankorventie).

Perhekerhot: Ma 29.10, 

ti 30.10.ja to 1.11. klo 10  

seurakuntakodissa.

Varhaisnuorisotyö:  Syysloma-

viikolla kerhot eivät kokoonnu.

Kerhot normaalisti jälleen vii-

kolla 44

Tyttö - poikakerho torstaisin  17 

– 18 Karvoskylällä Kylätalolla ( 

Huom! muuttunut aika )

Tyttökerho maanantaisin  16.30  

– 17.30 Erkkilän koululla

Kokkikerho 1 – 3 luokkalaisille 

maanantaisin 17 – 18.30 seura-

kuntakodilla nuorisotilassa

Puuhakerho tytöille ja pojille  

tiistaisin 16.30 –17.30 seurakun-

takodilla  nuorisotilassa

Kokkikerho 4 – 6 luokkalaisille 

torstaisin 17 – 19seurakuntako-

dilla nuorisotilassa

Poikien sählykerho torstai-

sin  4 – 6 luokkalaisille  16 – 17 

Tuiskulassa

Tyttöjen voimistelukerho 1 – 6 

luokkalaisille perjantaisin 16 – 17 

Tuiskulassa

Tyttöjen palloilukerho perjan-

taisin 3 – 6 luokkalaisille 16.30  

– 17.30 Tuiskulassa

Tyttöjen ja poikien  puuhaker-

ho 1 – 4 luokkalaisille torstaisin 

16.30 – 17.30 Kyösti Kallion kou-

lulla luokassa 1 A

Musiikkikerho  4 – 6 luokkalaisil-

le   torstaisin   16 – 17 Niva Kaijan 

koulun musiikkiluokassa

Lisätietoja  Mauri Autio p.040-

539 1462

Nuorisotyö Hyvää syyslomaa! 

Ti. 30.10 klo 18-19.30 Isoskoulu-

tus Nuorisotiloissa.

Maata Näkyvissä –festarit Tu-

russa 16-18.11. Hinta n. 60€ (sis. 

matkat, majoitus, ruoat, ohjel-

ma). Ilmoittaudu 31.10 mennes-

sä Reettalle p. 040-5325578.

Rippikoulutyö

Su. 28.10 kirkossa kolehdin kan-

tavat Olli Ainasoja, Mikko Ala-

hautala, Marjoriikka Löllö, Jo-

hanna Mäenpää.

Su. 4.11 kirkossa kolehdin kan-

tavat Tapio Järvi, Antti Liima-

tainen, Arttu Liimatainen, Roni 

Nuolioja.

Ole paikalla kirkon sakastissa 

viimeistään klo 9.45, jolloin saat 

ohjeet kolehdin kannosta.

Lähetystyö: Lähetyksen  kirppu-

tori Kanttorilassa, avoinna ke ja 

la klo 9-13,  saatavana varastossa 

olevaa ilmaista vaatetavaraa.

Musiikkityö: Urkuvartti kirkos-

sa joka kuukauden viimeinen pe 

klo 20. Vapaa pääsy!

Radio Pookin Etappi-ohjelma 

joka ma klo 17.05, taajuus 100,5 

mHz. Ohjelmassa käsitellään

erilaisia teemoja henkilökuvien 

kautta ja pohditaan ajankohtai-

sia arvoja ja asioita. Ohjelmat 

kuullaan uusintana seuraavana 

sunnuntaina jumalanpalveluk-

sen jälkeen. Ma 5.11 klo 17.05 

toivekonsertti, kuuntelemme 

seurakunnan hopeaiän kerhon 

toivemusiikkia. Ohjelman on 

toimittanut Laila Korkiakoski.

Kanttori päivystää keskiviikkoi-

sin klo 12-13.30 kännykkänume-

rossa:  Asta Ylikoski p.  040 532 

9051 ja Liisa Katajala p. 044 344 

2174.

Perheasiain neuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pihan 

puolelta) 84100 Ylivieska. 

Palvelevan puhelimen numero 

on  muuttunut,  uusi numero on 

01019 0071.

Palveleva puhelin päivystää jo-

ka päivä, su-to klo 18-01, pe ja 

la klo 18-03. Palvelevaan nettiin 

(evl.fi /palvelevanetti.fi )voi lähet-

tää myös viestin milloin tahan-

sa, viesteihin vastataan viiden 

päivän kuluessa.

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

Joona Niko Aleksi Ranta, Alisa 

Marjaana Mantere, Helmi Sisko 

Lainejoki

Kuollut

Iida Maria Kiviniemi s Rauhala 

89 v

Valto Johan Visuri 80 v.

Aino Kaarina Padinki s Järvi  72 

v.

 Paavo Matti Juhani Jylhä  50 v.

Kirkolliset tapahtumat
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Nivalan Sairaankuljetus Ky:n 

puolitoista vuotta kestänyt laa-

tuprojekti oli keskiviikkona au-

ditointivaiheessa.  Sairaankul-

jetusyrityksen kaikki toiminnat 

tarkastettiin pienimpiäkin yksi-

tyiskohtia myöten.  Sertifi kaatti 

myönnetään yrityksille, joiden 

toiminta vastaa ISO 9001:2000 

laatujärjestelmän vaatimuksia.

Ulkoisesta laadunvalvonnas-

ta vastaa  Inspecta Sertifi ointi 

ja Suomen Sairaankuljetusliitto 

Ry, jotka  ovat yhteistyössä jär-

jestäneet yritysten laadun var-

mistavaa toimintaa.  Sairaan-

kuljetusyrityksille räätälöityä 

koulutusta on järjestetty Helsin-

gissä. Tilaisuuksiin on osallistu-

nut Nivalan Sairaankuljetus Ky:

n henkilöstöä. Yrityksen sisällä 

projekti on vaatinut koko työ-

yhteisön työpanoksen.

Laatusertifi kaatin on saanut 

tähän mennessä 46 Suomen 186 

yksityisestä sairaankuljetusyri-

tyksestä. Nivalan Sairaankulje-

tus Ky:n mukana ISO-järjestel-

mään pääsystä tavoittelevat 19 

muuta sairaankuljetusyritystä 

Suomessa.

Nivalan Sairaankuljetus Ky:

n vastuunalaisina yhtiömiehinä 

ovat olleet vuodesta 1985 lähti-

en liikenteestä vastaava henkilö 

Seppo Ainasoja sekä Tapio Uusi-

talo ja Ari Mannila.  Vakinaisina 

työntekijöinä ovat kuvan lääkin-

tävahtimestari-sairaankuljettaja 

Tomi Kivelä, ensi- ja tehohoi-

don sairaanhoitaja (AMK) Mervi 

Ojalehto sekä kuvasta puuttuva 

sisätautien ja kirurgian sairaan-

hoitaja  (AMK) Anu Ojalehto-Re-

po.  Yrityksessä on oman työnsä 

ohella myös 10 kokenutta sai-

raanhoitajaa, joiden työpanosta 

Seppo Ainasoja pitää ratkaisevan 

tärkeänä ja joita ilman ei toiminta 

olisi ollut mahdollista.

Laadun ylläpito ja kehittämi-

nen  vaatii jatkuvaa oman työn 

ja toiminnan tarkastelua sekä 

dokumentointia.  Inspecta Ser-

tifi oinnin tarkastajat tekevät jat-

kossa tarkastuksia sertifi oituihin 

yrityksiin. Näin varmistetaan 

saavutetun tason säilyvyys. Hy-

väksytyksi tuleminen ei ole laa-

tutyön loppu vaan sen alku, jota 

valvotaan ulkopuolelta.

 Nivalan Sairaankuljetus Ky hyväksytty laatujärjestelmään                     

Kuvassa vasemmalta Tomi 

Kivelä, Kari Rantala, Mervi 

Ojalehto ja Tommi Ahonen. 

Kivelä ja Ojalehto ovat Nivalan 

Sairaankuljetus Ky:stä, Rantala 

ja Ahonen auditoijia.

Pirttirannan päiväkodin leikki-

puisto tarjoaa oivan leikkipai-

kan perhepäivähoidossa oleville 

lapsille. Lähistöllä asuvilla hoi-

tajilla onkin tapana kokoontua 

lapsikatraansa kanssa päivittäin 

viettämään yhteisiä leikki- tai 

eväsretkiä. Perhepäivähoitajat 

tapaavat näin toisiaan ja voi-

vat vaihtaa kuulumisia. Lapset 

voivat saada luontevasti uusia 

leikkikavareita.

Pirjo Halmetoja ja Seija Ne-

vasaari sekä Sirkka Häkkilä ovat 

toimineet perhepäivähoitajina jo 

yli kaksikymmentä vuotta. Tois-

takymmentä vuotta ovat alalla 

olleet Sanni Leppimaa ja Leena 

Palosaari.

Leikkipuistossa vipinää aamupäivisin

Leikin ja eväiden syönnin 

lomassa hoitajat lapsineen 

ehtivät yhteispotrettiin. 

Perhepäivähoitajat vasemmalta 

Pirjo Halmetoja, Seija 

Nevasaari, Leena Palosaari, 

Sirkka Häkkilä ja Sanni 

Leppimaa. Pienimmät lapsista 

kahdeksan kuukautta, isommat 

neljä- ja viisivuotiaita. 

Hoitajilla on täydet 

lapsiryhmät eli neljä lasta.

Joukon nuorimmaiset päiväunilla. Kiipeilemällä on hyvä harjoitella
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Lukijan ajatuksia  

Hallinto-oikeutta opiskelevana 

selailin äsken netistä olevia Ni-

valan kaupungin valtuuston ja 

hallituksen pöytäkirjoja. Huo-

mioni kiinnittyi erityisesti val-

tuuston 18.10.-07 kokouksen 

pöytäkirjaan. 

Sen kansilehdessä oli merkin-

tä, ”Kaupunginvaltuusto otti yk-

simielisesti §:t 44-51 kiireellisenä 

käsittelyyn.”  Juridinen uteliai-

suuteni heräsi, - mikä oli tavalli-

suudesta poikkeavan merkinnän 

syy. Käsiteltävät asiat kun oli esi-

tyslistalla ja piti olla päätettävissä 

ilman kiireellisiksi julistamista. 

Menettelylle täytyi olla joku syy 

tai selitys. Siispä selasin päätet-

tävät asiat ja päätösesitykset. Ei 

syitä menettelylle. 

Sitten huomasin, että halli-

tuksen päätösesitykset oli tehty 

15.10.2007 pidetyssä kokouk-

sessa, eli kolme päivää ennen 

valtuuston kokousta. Seuraava 

kysymys, - mikä oli valtuuston 

koollekutsumisaika ja mitä kut-

sun pitää sisältää. Asia selvisi 

valtuuston 28.05.1997 hyväksy-

tystä työjärjestyksestä, sen 8 ja 

9 §:stä. ). Kahdeksas §, - ”Kutsu 

valtuuston kokoukseen on vähin-

tään neljä päivää ennen kokous-

ta lähetettävä erikseen kullekin 

valtuutetulle…” ja yhdeksäs §,  - 

”Esityslista, joka sisältää selostuk-

sen käsiteltävistä asioista ja ehdo-

tuksen valtuuston päätökseksi, on 

lähetettävä kokouskutsun yhtey-

dessä, jolleivät erityiset syyt ole 

esteenä.” 

Tapaus näytti selviävän. Yksi 

+ yksi on kaksi. Eli valtuuston 

kokouksen kokouskutsun yhte-

ydessä, jos se on lähetetty ajal-

laan, ei ole voinut olla valtuuston 

työjärjestyksen 9 §:n edellyttämiä 

esityslistaa ainakaan täydellisenä, 

eikä selostuksia ja päätösesityk-

siä, koska ainakin päätösesityk-

set oli tehty vasta kolme päivää 

ennen valtuuston kokousta. Näin 

ollen valtuuston koollekutsumis-

menettely ei täyttänyt valtuuston 

työjärjestyksen em. määräyksiä 

ja yleisen oikeuskäytännön mu-

kaan tulkiten kokous oli täten 

vailla laillista päätösvaltaa. 

On ilmeisen selvää, että ko. 

kokouksen esityslistalla olleet 

asiat on juuri tuon kokouskut-

sumenettelyssä olleen puutteen 

vuoksi esitetty kiireellisinä kä-

siteltäviksi ja valtuusto on juri-

diikkaa tuntemattomana esityk-

sen hyväksynyt. Tämän jälkeen 

on todettu kokous lailliseksi ja 

päätösvaltaiseksi.

 Juridisesti menettelyssä on 

lain ja oikeuskäytännön vastais-

ta se, että kokouksen koollekut-

sumisessa tapahtunut menettely-

tapavirhe on pyritty korvaamaan 

asioiden kiireelliseksi julistami-

sella. Tämä ei nähdäkseni ole lain 

mukaista, sillä eihän ns. laiton 

kokous voi tehdä oikeudellisesti 

sitovia päätöksiä. Eli ei voi julis-

taa laillisesti myöhässä toimite-

tun asialistan asioita kiireellisinä 

käsiteltäviksi. 

 Näyttäisikin sille, että ko. 

valtuuston kokouksen kaikki 

päätökset kaatuvat jos niistä va-

litetaan. Koko valtuuston kokous 

kun näyttäisi em. perusteella ole-

van kaikilta osiltaan mitätön. 

 Mielenkiintoista on nähdä se, 

katsooko kaupunginhallitus ko. 

valtuuston kokouksen päätösten 

syntyneet laillisessa järjestyk-

sessä ja paneeko se ne täytän-

töön. Näkemykseni on, että ko. 

valtuuston kokous kannattaisi 

panna kiireesti uusiksi ja hoitaa 

sen koollekutsuminen valtuus-

ton työjärjestyksessä määrätyllä 

tavalla.

 Kun alkuun pääsin, niin kat-

soin netistä vähän muutakin ja 

kysymyksiä heräsi. Esim. mitkä-

hän lienevät perusteet sille, että 

pöytäkirjamerkintöjen mukaan 

valt. 27.9.-07 pidetyn kokouk-

sen kuntajakoselvityspäätökses-

tä (40 §) ei saa hakea muutosta 

oikaisu- tai valitusmenettelyllä, 

mutta 18.10.-07 pidetyn koko-

uksen täysin vastaavasta pää-

töksestä (50 §) saa valittaa Oulun 

Hallinto-oikeuteen?

Nimim. ”Veitsi”

Kaupungin outoja tapoja ja käytäntöjä

Mitenhän se oikein mahtaa on-

nistua tuo liitosasia. Epäileviä 

tuomaita löytyy, kun asiois-

ta on asiantuntijoiden kesken 

keskusteltu. 

Vain sillä tavalla siitä voi olla 

jotakin hyötyä, että toimintoja 

lujasti supistetaan, mutta mistä 

niitä voi supistaa. Suurin kulu 

kunnilla on palkkamenot ja kun 

väkeä on luvattu olla vähentä-

mättä niin sanokaapa minulle 

tyhmälle, että mistä se säästö 

syntyy. Minä en voi ymmärtää 

mikä se vois olla: lasten koulu-

ruat, vanhusten vaipat, vai mistä 

se säästö syntyy kun kolme köy-

hää pannaan yhteen.

Ajattelija

Vielä Haapajärven ja
Nivalan kuntaliitoksesta

Kansanäänestys
pikaisesti

Meitä ei nyt jymäytetä, kuten EU:

hun liittymisvalheilla. Liittymi-

sen jälkeen Suomi köyhtyi joka 

asiassa! Näin kävisi myös Niva-

lalle kuntaliitoksessa. Liitosta ei 

päätä uhkapelillä muutama kun-

nantalon sisällä oleva pää.

Asia koskee kaikki kuntalaisia 

ja on kuntalaisten asia. Suuret 

sähkölaskut ovat muistutuksena 

tyhmistä päätöksistä. Kuntalaiset, 

älkää uskoko nyt valheisiin. Me 

kuntalaiset äänestämme omalla 

järjellämme liitetäänkö Nivalaa 

vai ei. Se on oikeutemme.

Ei tullut suur-Suomeakaan

UUSIA LOMAHUONEISTOJA 
KALAJOELLA

Huoneistot merinäköalalla, JukuJukumaan 
vieressä. Valm. kesä 2008, myös 1/4 omistuk-

sia (13 vk/v). Myyntihinta alk. 12300 .
Kysy myös Ylläksen kohteitamme.

Samira Group Oy 08-3117685, 040-5226189
www.samira.fi info@samira.fi

Syksyllä 2008 pidetään kunnallis-

vaalit ja puolueet ovat jo käynnis-

tämässä vaalityötä. Nivalan torilla 

pidettiin keskustaväen vaalistart-

ti toissa perjantaina. Tilaisuudes-

sa vieraili puoluesihteeri Jarmo 

Korhonen, joka kertoi Keskustan 

tavoitteista päällimmäisiksi nou-

sevan yrittäjyyden ja työllisyyden 

ylläpitämisen kuntatasolla.

Hän korosti kunnallisvaalien 

tärkeyttä, koska niiden kautta 

ratkaistaan se, miten palvelut 

kunnan asukkaille turvataan.

Teltassa tarjoiltu kuuma 

kahvi ja makkarat maistuivat 

kylmässä säässä tilaisuuteen 

osallistuneille.

Kunnallisvaalit vuoden päästä

Keskustapuolueen kunnallisvaaleja käynnisteltiin torilla pidetyssä tilaisuudessa. Siellä vieraili myös 

puoluesihteeri Jarmo Korhonen.
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Nimipäivät on mukava ja varsin 

mutkaton tapa kokoontua yhteen 

tapaamaan ystäviä, naapureita ja 

sukulaisia. Anjan päivillä oli jäl-

leen koolla iloista ja reipasta vä-

keä. Ikä ei näytä painavan näitä 

ihmisiä. Juttu luistaa ja jutun ai-

heet vaihtuvat tiuhaan. Nälkäisi-

nä ei tarvinnut vieraiden lähteä 

näiltä Anjan päiviltä kotiin, sillä 

tarjolla oli kunnon lihaperunat 

jälkiruokineen.

Kuusikymmentä luvun alus-

ta lähtien on tuttu porukka ko-

koontunut nimipäiville. Nimi-

päiväringin  ”perustajajäseniä” 

olivat 1960-luvun alussa Veik-

ko ja Kaarina Mehtälä, Matti 

ja Laina Nivala, Antti ja Sylvi 

Hourula, Veikko ja Anja Jyrkkä 

sekä myöhemmin mukaan liitty-

neet Mikko ja Jenni Ijäs heidän 

muutettuaan Nivalaan vuonna 

1980. Keskuudesta ovat poistu-

neet Veikko Jyrkkä, Mikko Ijäs 

ja Laina Nivala. Vuosien varrella 

rinkiin on tullut uusia jäseniä.

Seuraavat nimipäivät ovat An-

tin päivät marraskuussa.

Teksti ja kuvat Ritva Oja

1960-luvulta lähtien vietetty nimipäiviä

Anjan päivillä 
Kissametsäntiellä

Nimipäiväsankari vieraineen, (vas.) Anja Jyrkkä, Marita Järvenpää, Hilja Rautio, Jenni Ijäs ja Sylvi Hourula.

Miespuolisilla nimipäivävierailla juttu luistaa. Vasemmalta Matti 

Nivala, Eetu Rautio, Antti Hourula ja Eino Palosaari.
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Eräs lukija ihmetteli, miksi VR ei 

ilmoita junien aikatauluja lehdis-

sä. Asemallakin ne on niin pie-

nellä tekstillä ja niin korkealla, 

että niitä on vaikea lukea.

- Lähdin pyörällä varta vasten 

tutkimaan aikatauluja. Minun on 

vaikea liikkua, eikä suurennusla-

sikaan tullut mukaan, niin juna-

aikataulut jäivät näkemättä. Voi-

sihan ne olla isommalla tekstillä 

siinä alemmalla ja lehdissäkin ne 

olisi hyvä olla, hän kertoi.

Vielä lukija muistutti, että pa-

rasta kotiseututyötä on käyttää 

Kallion rataa liikennöiviä junia.

- Kallion rata on aina vähän 

ajan päästä lakkautusuhan al-

la. Käyttäkää ihmiset sitä, niin 

saadaan se säilytettyä, lukija 

kehottaa.

Nykyisin radalla liikkuva 

nykyaikainen kiskobussi on 

miellyttävä tapa matkustaa. 

Jatkoyhteydet radan molem-

missa päissä tarjoavat hyvät 

matkustusmahdollisuudet. 

- Esimerkiksi Oulussa on käte-

vä käydä, kun hyppää 7.20 Niva-

lan asemalta junaan. Ylivieskassa 

siirtyy vain asemakäytävän toi-

sella puolella odottavaan junaan, 

joka menee Ouluun. Muutama 

tunti perillä ja iltapäivällä sama 

toisin päin ja olet iltapäivällä 

Nivalan asemalla takaisin, hän 

kertoo.

Käyttäkää junaa!

Joel Hallikaisen Rakkautta etsi-

mässä -hengellisten laulujen hy-

väntekeväisyyskonsertti Nivalan 

kirkossa oli kuin enkelin kos-

ketusta. Himmeästi valaistuun 

kirkkosaliin syntyi välittömästi 

lämmin ja puhutteleva tunnelma 

taiteilijan aloittaessa kappaleella 

”Saviruukku”. 

Etsijän ja löytäjän 
lauluja
Vuosituhannen vaihteessa hänen 

elämänsä oli käännekohdassa. 

Hän havahtui eräänä päivänä aja-

tukseen, ettei mikään enää tuntu-

nut miltään. Hän oli saavuttanut 

mainetta ja menestystä yllinkyl-

lin, mutta sisällä tuntui tyhjältä. 

Silloin hän risti kätensä ja rukoi-

li Jumalalta apua ja voimaa. Ju-

mala vastasi hänen rukoukseen. 

Alkoi syntyä syvällisempiä teks-

tejä, joissa pohdiskellaan elämän 

tarkoitusta ja kuolemaakin. Hän 

rohkeni siinä vaiheessa ylittää 

kirkon kynnyksen, jota oli pitä-

nyt itselleen liian korkeana ja teki  

muutaman kirkkokonsertin kier-

tueen. Hän myös levytti tekemi-

ään hengellisiä kappaleita. Neljän 

viimeisen vuoden aikana etsinnät 

ovat vieneet Joel Hallikaisen uu-

sille estraadeille, kirkkoihin kaut-

ta maan. Tänä päivänä hänet ta-

paa kertomasta, kuinka hän löysi 

Jumalan ja esittämässä etsijän ja 

löytäjän lauluja. Hän haluaa jakaa 

kokemuksensa kuulijoiden kans-

sa. Konsertit ovat olleet huikea 

menestys. 

Hienovaraisuus 
läsnä
Joel Hallikaisen konserteissa 

penkit täyttyvät edestä. 

-On erittäin hienoa, kun nä-

kee ihmisten silmät. Syntyy intii-

mimpi tunnelma, syntyy välitön 

kontakti yleisöön, mainitsee tai-

teilija. Uskostaan hän kertoo:

- Uskoni ei ole lakihenkistä 

vaan hyvin sallivaa ja suvaitse-

vaista. Arkipäivässä läsnä olevaa. 

Usko on iloinen asia.

Laulujen lomassa taiteilija pu-

hui avoimesti loppuunpalamises-

taan, kipeästä isäsuhteestaan ja 

perhe-elämästään. Paljon uutta 

tuotantoa sisältävä konsertti 

päättyi kahteen ylimääräiseen 

kappaleeseen. Moni halusi myös 

ostaa hänen levyjään. 

Kuuden hyväntekeväisyys-

konsertin sarjasta viimeinen pi-

dettiin seuraavana päivänä Kuor-

taneen kirkossa.

Teksti ja kuvat Ritva Oja

Kirkot täyttyvät Joel Hallikaisen konserteissa

Joel Hallikainen jakoi yleisölle 

nimikirjoituksia konsertin 

jälkeen.

Taiteilija otti yleisönsä. 

Epäilevimmänkin sydän suli 

taiteilijan esitystä kuunnellessa. 

Joel Hallikaisen gospel-konsertti Nivalan kauniissa kirkkoalissa oli menestys.
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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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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  

2 uudehkoa NOJATUOLIA, h. 
200 euroa, koivuinen RUO-
KAILURYHMÄ, h. 200 euroa. 
Puh. 441 007.

Nissan Micra 89:n NASTA-
RENKAAT tarpeettomina. 
Renkaat uutta vastaavat. 
Puh. 044-262 8521.

Mökkilattia LANKKUA 28x95 
päätypontilla n. 40 metriä. 
Akta TURVAISTUIN, hyvä 
ja edullinen. Puh. 040-587 
4103.

LUISTIMIA, hyväkuntoisia: 
miesten 2 paria, nuorten 1 
pari, 10 euroa pari. Läh. puh. 
440 344.

Toyota Avensis SUKSITELINE, 
lukollinen. H-auton kokopei-
te, h-auton taakkateline. Puh. 
040-839 7806.

Halutaan vuokrata  

MUMMONMÖKKI tai pieni 
omakotitalo. Puh. 045-125 
1948.

Työssäkäyvä nuoripari + kis-
sa haluaa vuokrata KAKSI-
ON Nivalasta. Puh. 044-010 
5072.

Naishenkilö etsii vuokralle 
pienehköä OMAKOTITALOA 
mukavuuksin, miel. kahdel-
la kamarilla, vuokra kohtal. 
Syrjempikin huomioidaan, 
varma vuokra. Puh. 044-937 
0563.

Siisti JÄÄKAAPPI, ruskea 
NAHKASOHVA 2 + 3 ist. edul-
lisesti. P. 044-257 4199.

Annetaan  

Annetaan tarpeettomana 
autotallin KIPPIOVI. Puh. 040-
583 3653.

Löydetty  

Ruskea mustaraidallinen lei-
kattu POIKAKISSA on asettu-
nut pihallemme Ahteentiellä. 
Se on viikon ajan naukunut 
portailla ja pyrkinyt sisään. 
Löytyisikö omistaja? Tiedus-
telut p. 050 3663655.

Kodin kirpputori  

ILMOITA ILMAISEKSI
Yksityishenkilöt voivat ilmoittaa Kodin kirpputorilla aivan ilmaiseksi. 

Ilmoitukset tulee jättää sähköpostitse rivit@nivalanviikko.fi ,
kirjallisina Nivalan Viikon toimistoon tai postittaa osoitteella

Nivalan Viikko, Kalliontie 25, 85500 Nivala.

Ilmaisia ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse.

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

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

Kodin kirpputori  

00€€
Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

Päätoimittaja
Maritta Raudaskoski
Puh. 040-841 9213

Ilmoitusmyynti
Mika Moilanen
Puh. 040-416 8958

Kaarina Puusaari-Niemelä
Puh. 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

Kustantaja
Camlind Oy

Painopaikka
Pyhäjokiseudun Kirjapaino

Jakelu
Suorajakelu Korkiakoski
puh. 040-541 9767Jaetaan lauantaisin jokaiseen kotiin Nivalassa

Hinnat ilman arvonlisäveroa

YSIKAKS' NIVALA RY

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

LYHTY r.y
PÄIVÄKAHVIT 

tiistaisin klo. 12-14 Pappilantiellä.

Tervetuloa!

JALKAPALLOKAUDEN
PÄÄTÖSTILAISUUS

KINEVA
KINEVALLA MarrasMarkkinat

lauantaina 17.11. klo 10.00-14.00.

Tule myymään, pöytämaksu 10 euroa.

Pöytävarauksia ottaa vastaan Ilona puh. 044 282 4805.

Tehdään tunnelmaa, kahvila auki kunnon puff etilla.

pidetään Nivalan Osuuspankin kokoustilassa keskiviikkona 

31.10.2007 klo 19.00. Hallituksen kokous ennen varsinaista kokousta 

klo 17.30. Tervetuloa päättämään jalkapalloasioista.

Hallitus

    Tuiskulan sisäharjoitukset kaudella 2007-2008, vk. 42 alkaen

P-00-02 Ma 18.30-20.00

P-97 La 14.30-16.00

T-93-94 Ke 18.30-20.00

Ammattikoulun sisäharjoitukset kaudella 2007-2008, vk. 42 alkaen

T-95-96-96-98 La 11.30-13.00

 P-98-99           Su         13.30-15.00

Naiset Su 15.00-16.30

P-93-94 ja Edustusjoukkue Su 16.30-18.30

Harrastejalkapallo Su 18.30-20.00

P-95-96 Ke 16.30-18.00

T-93-94   Ma 19.00-20.30

Antti Hautakoski, puh. 040 759 4288  www.fc-92.sporttisaitti.com

perjantaina 9.11. Nuorisoseuralla. Kahvitus alkaa kello 18.30 ja tilai-

suus kello 19.00. Tervetuloa!

Vuokrattavana 
Maliskylän nuorisoseuran talo Liittola pikkujoulu- ja juhlatilaisuuk-

siin. Soita Huitula 0440-918 669.

KARVOSKYLÄN KYLÄYHDISTYS RY
Paikka hukassa?

Kylätalo tarjoaa viihtyisät tilat edullisesti

pikkujouluille, perhejuhlille, kokouksille ja kokoontumisille. 

Varaukset p. 040 558 4994/Päivi tai rantahovi@gmail.com

Palkankorotusta 
verotetaan 

Suomessa ankarasti

Lisätuloon kohdistuvat margi-

naaliverot ovat Suomessa eri-

tyisen korkeita. Keskituloisten 

marginaaliverotus on Suomes-

sa 6,4 prosenttiyksikköä ki-

reämpää kuin eurooppalaisis-

sa vertailumaissa keskimäärin. 

Suurimmalla tutkitulla palkka-

tasolla vastaava ero on peräti 8,6 

prosenttiyksikköä. 

Tämä käy ilmi Veronmaksa-

jain Keskusliiton tuoreesta ”Suo-

mi palkkaverottajana - Kansain-

välinen palkkaverovertailu 2007” 

-tutkimuksesta, jossa vertailtiin 

työn verotusta 18 läntisessä te-

ollisuusmaassa. Tutkimuksen on 

laatinut Veronmaksajien pääeko-

nomisti Jaana Kurjenoja. 

Suomessa yli keskipalkkaista 

työntekijää verotetaan reilusti 

yli kolme prosenttiyksikköä an-

karammin kuin muissa Euroo-

pan maissa keskimäärin. Ylim-

mällä tarkastellulla tasolla ero 

on jo kuusi prosenttiyksikköä. 

Vain Belgia ja Tanska verottavat 

palkansaajiaan Suomea anka-

rammin kaikilla tarkastelluilla 

tulotasoilla. 
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Verhot
Paneelit
Laskosverhot
Peitteet
Tyynyt

Kiskot
Mekanismit

Puu- ja s�lekaihtimet
Rullaverhot

Tangot

18 vuoden kokemuksella
¥ verhosuunnittelu ¥ ompelupalvelu ¥ asennuspalvelu

Tmi Maarit Lyytik�inen ¥ Oulunsalo

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


