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Ajassa  

11.11. Isänpäivä

Aika on joki vailla rantoja.

Mark Chagall

Me kiitämme sinua, Jumala,

me kiitämme sinua ja huudam-

me avuksi nimeäsi,

me kerromme sinun ihmeelli-

sistä teoistasi.

- Minä, Herra, asetan 

määräajan

ja tuomitsen 

oikeudenmukaisesti.

Maa järkkyy, sen kansat 

järkkyvät,

mutta minun pylvääni pitävät 

maan paikoillaan.

- Mahtailijoille minä sanon: 

"Älkää mahtailko!"

ja jumalattomille: "Älkää 

ylvästelkö!

Älkää korottako itseänne,

älkää puhuko röyhkeästi ja 

uhmaillen."

Ei idästä, ei lännestä

eikä autiomaastakaan tule 

ketään,

joka heidät korottaisi.

Kun Jumala käy tuomitsemaan,

hän korottaa ja hän alentaa.

Minä ylistän iäti Herraa,

laulan kiitosta Jaakobin 

Jumalalle.

Hän murtaa jumalattomien 

mahdin, 

mutta vanhurskas kohoaa 

kunniaan.

Ps. 75: 2-8, 10-11 

1. Kumpaan Suomi liittyi aikai-

semmin, Yhdistyneisiin Kan-

sakuntiin vai Pohjoismaiden 

Neuvostoon?

2. Missä kaupungissa J. V. Snell-

man syntyi?

3. Minkä lääkkeen kehittämisessä 

professori Kari Cantell on tehnyt 

uraauurtavaa työtä?

4. Kuka katkaisi Wimbledo-

nissa Björn Borgin viiden pe-

rättäisen voiton sarjan miesten 

kaksinpelissä?

5. Missä kaupungissa on Kan-

sainvälisen Olympiakomitean 

päämaja? Vastaukset s.4

Kun vuosikymmeniä kertyy - on 

meikäläisen elämä jo paremmin 

ajan tappamista. "En pidä silti it-

seäni verenhimoisena, vaikka tuo 

termi siltä kuulostaakin".

Nuorempana luulin, että muis-

tiimme ei vanhana enää mitään 

tartu. Mutta näyttää jotain tart-

tuvankin. Leskimies kun olen, 

lähdin Toholammin Suviseuroi-

hinkin vähin varustein. Ajattelin-

kin... kai sitä kesällä. Mutta siellä 

vilustuin ja sain kuolemantaudin 

- jota poden vieläkin. Eivät kaikki 

kuolemantaudit näytä silti tappa-

van, vaikka läheltä on pitänyt,

Viime kesänä Alajärveä var-

ten pakatessani, arvelin näyt-

tää kylmälle pitkän nokan. Ah-

doinkin laukkuihini: fl anelliset 

alusvaatteet, verryttelypuvun, 

talvipuseron, lämpöhaalarin ja 

makuupussin: sitten vielä ilma-

patja, täkki ja pari huopaa, sekä 

sukkia, pyyhkeitä ym ym.

Perjantaiaamuna kun vein nii-

tä polkupyörällä matkahuoltoon 

ja jysäytin linja-auton mahaan, 

painui maavara siinä kriittisiin 

lukemiin. Matkalla sitten pelkä-

sin, että auto jää mahasta kiin-

ni, kuten ennen traktorilla usein 

olikin.

Alajärvellä tuli Rauta-Ojan 

Arvo kantajakseni ja oli apuna 

telttaa pystyttäessäni. Tarjosin 

hänelle yösijaa teltassani, mutta 

kävikin niin, kun sijoitin tavarat 

telttaan, niin Arvo viisaampana 

epäili, että mahdunko sinne itse-

kään ja lähti etsimään väljempää 

kortteeria.

Illalla, kun pukeuduin yötä 

varten, ei se aivan pikkuhomma 

ollutkaan. Kun munteerasin  kai-

ken ylleni, tuli hommassa hiki. 

Mutta kun olin päättänyt sanoa 

kylmälle ähäkuttia, niin olin ti-

lanteeseen tyytyväinen. Lukija 

ehkä miettii, miten noin mun-

teerattuna sovin makuupussiin. 

sanon minä hohtimet, että pik-

kuteltassa, jossa sopii vain istu-

maan, siinä oli tietämistä. kun 

viimeinkin pääsin makuupussiin, 

sain temppuilla moneen malliin. 

Kiristin hupun narut, että vähän 

nokan reikää jäi ja suljin vetoket-

jun. Suuni oli hymyssä, vaikka 

olin hiestä märkä, niin ähmissäni 

tuolle kuolemantaudin aiheutta-

jalle olin.

Sitten häipyi mainen melu ja 

vaivuin uneen. mutta minulla on 

paha tapa kääntyillä unissani ja 

niin olin varmaan nytkin tehnyt. 

Aamupuolella yötä heräsin hir-

vittävään tilanteeseen: en kun-

nolla voinut vetää henkeä, sillä 

kurkkuni ympärillä oli kurista-

va rengas ja teltta oli pilkkosen 

pimeä. Vasen käteni ei myös-

kään toiminut, koska nukkues-

sani olin työntänyt sen haalarin 

taskuun, enkä saanut sitä sieltä 

pois. Oikealla kädellä etsin veto-

ketjua, mutta löytääpä sitä, kun 

se makuupussin pyörähtäessä oli 

mennyt selän alle. Yritin huutaa 

apua, mutta kuristavan renkaan 

läpi ei ääni kulkenut. sikalan 

Onnin asuntovaunu oli lähellä, 

joten vieritin itseäni sinnepäin, 

mutta mitenpä vieriä teltan sei-

nien läpi.

Nyt on jäljellä enää viimeinen, 

vastahakoisin konsti: Nöyrtyä 

ja rukoilla apua. Hmm... mut-

ta mitenpä rukoilit, kun toinen 

käsi oli haalarin taskussa ja toi-

sella piti etsiä vetoketjua. Mutta 

ylhäällä kuultiin, vaikka ääntä-

ni en saanut suustani ja pystyin 

ristimään vain sen taskussa ole-

vaa. Viime hetkellä etsivä käteni 

löysi vetoketjun ja sain vedettyä 

sen auki. Nyt tuli telttaan valoa, 

kun kiskaisin hupun pois jonka 

takus oli kääntynyt vasten kasvo-

jani. Kaksikätisenä voin löysätä 

hupun narut jotka meinasivat 

hirttää minut. Kaiken  koetun 

jälkeen oli mukava havahtua 

lauantai aamuun, kuulla kant-

torin veisaavan Siionin laulua:

Kaunis 

aamu aurinkomme

kuinka paistat puhtaasti.

Herran hyvyys ihanainen lapsil-

leen näin vuotaapi.

Monissa suviseuroissa on tullut 

käytyä, mutta näyttää siltä, että 

kaikkea tarpeellista en olisi vielä 

oppinut.

Sero

Tositapaus

Takaisin vain terveyskeskuksen 

vuodeosastolle ne neljä ylimää-

räistä asukasta, jotka ovat siir-

retty Rantakotiin! Terveyskes-

kuksessa on lehtitiedon mukaan 

erinomainen, Stakesin kunnia-

kirjan saanut hoito-osasto. Siel-

lähän on tehty saneeraus, miksi 

paikkoja ei ole lisätty vaan vähen-

netty viidellä? Tuleeko Rantako-

tiin vielä viideskin ylimääräinen, 

muutenhan koko systeemistä on 

kadonnut yksi hoivapaikka!

Mistä aiotte saada Rantakotiin 

lisätilaa? Eihän se onnistu väli-

seinien lisäämisellä. Nykyisel-

läänkin siellä on ahdasta ja huo-

neet pieniä. Muun muassa siellä 

asutaan huoneessa, joka ei ole 

edes tarkoitettu asukaskäyttöön. 

Huoneesta puuttuu happilaitteet 

ja hälytysmahdollisuutta ei ole 

hätätilanteiden varalta (mitä la-

ki sanoo?) Liikkumatilaa erinäis-

ten laitteiden  kanssa ei juuri ole. 

Huoneiden vaatekomerot ovat 

mitättömän pieniä ja kuitenkin 

asukkaat viettävät talossa vuosi-

kausia, jolloin tarvitaan kesä- ja 

talvivaatetta, juhla- ja arkivaatet-

ta, liinavaatteita jne. Ed. seikat 

vaikeuttavat hoitajien  työtä.

Yleistilasta puuttuu kunnol-

linen kohdevalaistus. Se olisi 

tarpeen, kun vanhus vähän vir-

keämmässä kunnossa ollessaan 

haluaa lukea lehteä huonoilla 

silmillään.

Hoidon laadussa on toivomi-

sen varaa. Kun kaikkia ei ehditä 

nostamaan ylös samoihin aikoi-

hin, haitari venyy pitkäksi ja van-

hukset joutuvat joskus istumaan 

todella pitkiä rupeamia. Usein 

he istuvat keskenään yhteistilas-

sa ilman valvontaa ja silloin voi 

tapahtua mitä vain. Kolmen hoi-

tajan lisäys ei hirveästi paranna 

tilannetta, kun ottaa huomioon, 

että heidän on työskenneltävä 

kolmessa vuorossa.

Kaikki tunnemme tarinan 

hölmöläisten peiton jatkamises-

ta. Päättäjät, tunnistatteko tari-

nasta itsenne?

Nimim. Vierailija

Nivalan perusturvalautakunnalle

Vaikea yhtälö päätettäväksi?      

Nivalan, Haapajärven ja Reis-

järven kuntien lakkauttaminen 

ja uuden kunnan perustaminen 

on varsin vaikea yhtälö päätet-

täväksi. Varsinkin näin on Ni-

valan vinkkelistä tarkastellen. 

Lähtökohdat kun ko. kuntien 

lakkauttamiselle ja uuden kun-

nan perustamiselle ovat varsin 

erilaiset. Erilaiset erityisesti kun-

tien talousasemien vahvuuteen ja 

niiden kehityksiin nähden vaik-

ka esim. Nivalassa on painetun 

sanan kautta kunnan johtavien 

viran ja luottamushenkilöiden 

taholta kansalaisille kerrottu, et-

tä kuntien taloustilanteet olisivat 

jokseenkin samat em. kunnissa. 

Näin ei näyttäisi olevan.

Haapajärven ja Reisjärven kun-

nat tosin ovat talousasemaltaan 

melko lailla tasavertaisessa tilan-

teessa toisiinsa nähden, mutta 

Nivalan taloustilanne on mer-

kittävästi, eräiltä osiltaan jopa 

ratkaisevasti parempi kuin mi-

tä se on ”kosijakunnissa”. Näin, 

jos on uskomista kuntaliiton ti-

lastoihin ja ko. kuntien viimei-

simpiin toimintakertomus ja 

tilinpäätöstietoihin.

Asian valaisemiseksi mahdolli-

sille tämän kirjoitelman lukijoil-

le joitain tärkeimpiä vertailevia 

tunnuslukuja ko. kuntien talous-

asemasta ja sen muutoksistakin.

Oheinen taulukko kertoo mm. 

sen, että vuoden 2006 tilinpää-

tösten mukaan asukasta kohden 

lainakanta oli H:llä 16,7 ja R:llä 

19,1 % korkeampi kuin Nivalas-

sa. Tehokkuutta mittaava toimin-

takate oli H:llä 11,1 ja R:llä 17,4 

% heikompi kuin Nivalassa. Tili-

kauden tulos oli H:llä 6,4 ja R:llä 

122,0 % heikompi kuin Nivalas-

sa. Omavaraisuusaste oli sekä H:

llä että R:llä oli 18,2 % heikompi 

kuin Nivalassa. Myös velkaisuus-

aste oli H:llä 14,6 ja R:llä 9,8 % 

korkeampi kuin Nivalassa.

Saman tapainen on tilanne myös 

tarkasteltaessa ko. kuntien kun-

takonserneja eli kuntia ja nii-

den tytäryhtiöitä yhdessä. Sekä 

Haapajärvi että Reisjärven kun-

takonsernit näyttäisivät olevan 

merkittävästi vaikeammassa ta-

loustilanteessa kuin Nivalan kun-

takonserni. Esim. Haapajärven 

konsernin omavaraisuusaste oli 

v. 2005 lopussa 22,12 % ja vuo-

den 2006 lopussa jo peräti 24,71 

% heikompi kuin Nivalassa.

Yhtälö näyttäisi siis olevan eri-

tyisesti Nivalalle varsin vaikea, 

koska em. perustuen näyttäisi 

väistämättömältä se, että nykyiset 

nivalalaiset joutuisivat enemmän 

tai vähemmän osallistumaan ny-

kyisten velkojensa hoidon lisäksi 

uudessa kunnassa myös entisten 

naapureiden velkojen maksuun.

Kannanottona se, että on jaloa 

auttaa hädässä olevia. Varsinkin 

naapureita. Miten lienee em. ta-

pauksessa fi ksuuden laita?

Heikki Häyrynen

Tunnuslukujen vertailua Nivala - Haapajärvi - Reisjärvi Vertailukunnan tappioksi

suhteessa Nivalaan %:a

Nivala

Asukasluvun kehitys  + - %  ++ 0,48  -- 0,48  -- 1,32 0,96 1,80

Kunnan lainakanta €/ as. 3093 3608 3684 16,7 19,1

Toimintakate €/as. -3871 -4300 -4545 11,1 17,4

Tilikauden tulos € / as. -109 -116 -242 6,4 122,0

Omavaraisuusaste % 52 44 44 18,2 18,2

Velkaisuusaste % 41 47 45 14,6 9,8

Kunnassa töissä % koko väestöstä 6,0 6,3 10,5 5,0 75,0

H:vi R:vi H:vi R:vi
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Päivittäin 66 000 ammattikuljet-

tajaa kuljettaa ihmisiä ja tavaroita 

tien päällä. Tutkimusten mukaan 

liian monet kuljettajista ovat yli-

painoisia ja siten alttiita sairas-

tumaan esimerkiksi diabetekseen 

tai uniapneaan. Nämä sairaudet 

heikentävät kuljettajien vireyt-

tä ja aiheuttavat turhia riskejä 

liikenteeseen.

Kuljettajien lihavuuden eh-

käisyyn ja ruokailutottumuksiin 

voivat vaikuttaa paitsi kuljetta-

jat itse myös monet muut tahot, 

kuten huoltoasemat, työterveys-

huolto ja työnantajat.

Virkeänä ratissa – ruoasta 

terveyttä tien päälle -seminaari 

kokosi ensimmäistä kertaa nämä 

keskeiset tahot etsimään yhdessä 

ratkaisuja kuljettajien työaikai-

sen ruokailun parantamiseksi. 

Seminaarin järjestivät Työterve-

yslaitos, Sydänliitto, Majoitus- ja 

Ravintolapalvelut MaRa ry sekä 

kuljetusalan järjestöt.

"Vasta tehty tutkimuksemme 

osoitti, miten tärkeää ammatti-

kuljettajien ruokailutottumuksia 

on lähestyä monesta näkökulmas-

ta, sanoo vanhempi tutkija Jaana 

Laitinen Työterveyslaitoksesta. 

"Kuljettajien työssä on piirteitä, 

jotka voivat oikeasti estää ter-

veellisen ruokailun: esimerkiksi 

piirturikiekon vaatimat tauot ei-

vät osu ruokapaikan kohdalle tai 

autossa ei ole jääkaappia.

Usein ajoreitin ruokapaikko-

jen ateriatarjonta on suppeaa var-

sinkin öisin eikä huoltoasemalla 

kysytä ensimmäiseksi, että otat-

ko keitettyjä perunoita vaan että 

otatko ranskalaiset vai lohkope-

runat. On kiire lautalle, tie on 

liukas jne. Ja onhan kuljettajien 

omissakin asenteissa kieltämättä 

puutteita", jatkaa Laitinen.

Pieni ateria pitää 
virkeänä

Terveellinen ruokailu edistää 

vireyttä ja työkykyä sekä ehkäisee 

elintapasairauksia esimerkiksi 

uniapneaa ja tyypin 2 diabetes-

ta. Sairauksiin liittyy vireystilan 

poikkeavuuksia, jotka voivat 

vaarantaa työ- ja liikenneturval-

lisuuden. Kuljettajien lihomisen 

ehkäisy on tärkeää paitsi heidän 

oman itsensä kannalta myös mui-

den liikenteessä mukana olevien 

kannalta.

 Työvireys pysyy hyvänä ja 

painonhallinta on helpointa, 

jos syö säännöllisesti 3-4 tunnin 

välein pieniä kuitupitoisia ateri-

oita. Yöllä pääateria tulisi syödä 

viimeistään puoliltaöin ja kah-

viakin tulisi juoda pääasiassa il-

tayöstä, ettei työvuoron jälkeinen 

päiväuni häiriinny. Terveellisten 

eväiden ostaminen vaatii suun-

nittelua ja tietoa. 

Vain kolmasosa 
normaalipainoisia
Työterveyslaitoksen tutkimuksessa 

selvitettiin, miten terveitä kuljettajat 

ovat ja mitä he syövät. Metabolinen 

oireyhtymä löytyi 40 prosentilla kul-

jettajista. Vain 56 prosenttia kertoi 

syövänsä aamupalan, 75 prosenttia 

lounaan, 42 prosenttia päivällisen ja 

61 prosenttia iltapalan, joten sään-

nölliset pienet ateriat eivät toteudu. 

Lähes puolet kuljettajista söi mak-

karaa, pizzaa ja hampurilaisia useita 

kertoja viikossa. 

Ruokailun kolme tärkeintä 

merkitystä kuljettajille olivat ra-

vinnon tarpeen tyydyttäminen, 

työrupeaman katkaiseminen 

sekä lepo ja virkistäytyminen. 

Työterveyshuollon tehtävä on ker-

toa kuljettajille heidän työhönsä 

liittyvistä terveysvaaroista, niiden 

merkityksestä työkyvylle ja liiken-

neturvallisuudelle sekä keinoista 

ehkäistä ja hallita terveyshaittoja. 

Erityisesti nuoria kuljettajia olisi 

hyvä opastaa terveellisille poluille. 

Nuorille huonoja ruokailutapoja ei 

ole välttämättä vielä ehtinyt tulla. 

Työhöntulo- ja terveystarkastusten 

yhteydessä tulisi paino ja vyötärön 

ympärys kirjata muistiin, jotta niitä 

voidaan seurata ja tarvittaessa tart-

tua painonhallintaan varhaisessa 

vaiheessa. 

Vireysasiat mukaan 

Ammattikuljettaja käy terveystar-

kastuksessa ajokortin saamisen 

jälkeen liian harvoin, joskus vasta 

sitten kun kortti pitää uusia 45-

vuotiaana. Tarkastuksessa selvi-

tetään, täyttyvätkö ajokortin ter-

veydelliset minimivaatimukset.

"Vireystilan häiriöiden sel-

vittäminen tulisi ehdottomasti 

liittää kuljettajien terveystarkas-

tuksiin", vaatii ylilääkäri Seppo 

Olkkonen Työterveyslaitoksesta. 

Väsymyksen aiheuttamat onnet-

tomuudet ovat suurin yksittäinen 

syy vakaviin liikenneonnetto-

muuksiin. Maantiekuljettajien 

terveydestä tulisikin huolehtia 

samoin periaattein kuin meri, 

ilmailu- ja raideliikenteessä teh-

dään, jatkaa Olkkonen. 

Ammattiin tullut 
uusia riskejä
Kuljetusala on pienyrittäjä- ja 

miesvaltainen ala, mikä tuo haas-

teita työterveyshuollolle. Rahtilii-

kenteen yrityksistä 90 prosenttia 

on alle 10 hengen yrityksiä, vain 

42 yrityksessä oli yli 50 työntekijää 

vuonna 2004. Rahtiliikenteessä toi-

mii yhteensä 12 000 yritystä ja 42 

000 työntekijää, bussiliikenteessä 

400 yritystä ja 11 000 työntekijää, 

taksiliikenteessä 9 000 taksiyrittä-

jää ja 13 000 kuljettajaa 

Lisääntynyt informaatiotek-

nologian käyttö on tuonut uusia 

riskejä ja kuormitustekijöitä alal-

le. Yötyö ja epäsäännölliset, pitkät 

työ- ja työhön sidonnaisuusajat li-

säävät työ- ja liikenneturvallisuus- 

sekä sairastumisriskejä. Työtapa-

turmissa kuolee vuosittain 5−10 

ammattikuljettajaa. 

Lähes kaikki kuolemaan joh-

taneet työtapaturmat sattuvat 

liikenteessä. Kuorma-auton kul-

jettajista 30 prosenttia on ollut osal-

lisena liikenneonnettomuudessa 

viimeisen viiden vuoden aikana.

Ammattikuljettajien elintavoissa ja 

terveydessä on enemmän korjaa-

mista kuin monilla muilla aloilla. 

Lihavuuden, sydän- ja verisuoni-

sairauksien ja uniapnean lisäksi 

kuljettajien terveyttä heikentävät 

vähäinen liikunta, tupakointi se-

kä tuki- ja liikuntaelinongelmat.

Kuljettajien ruokailu
vaikuttaa liikenneturvallisuuteen

EU-seminaari
Haapajärvellä

Oulun Eteläisen EU-tietokeskus 

järjestää yhdessä Nivala-Haapa-

järven seutukunnan elinkeinoyh-

tiö Nihak Oy:n kanssa avoimet 

ovet uusissa toimitiloissa sekä 

ajankohtaistilaisuuden Euroopan 

unionista alueen kansalaisten ja 

pk-yritysten palveluksessa.

Seminaari pidetään 23.11.  

Ohjelma alkaa tarjoilulla ja tu-

tustumisella EU-tietokeskuksen 

ja Nihak Oy:n toimipisteen uu-

siin tiloihin, jotka sijaitsevat Kus-

taa Vaasan katu 2:ssa.

Tilaisuuden avaa Nivala-Haa-

pajärven seutukuntahallituksen 

puheenjohtaja, kaupunginjohta-

ja Maija-Liisa Veteläinen.

Tilaisuuteen saapuu vieraaksi 

myös Euroopan parlamentin jä-

sen Samuli Pohjamo, Euroopan 

komission Suomen edustuston 

vt. päällikkö Paavo Mäkinen sekä 

European North Lapland-Oulu -

toimiston johtaja Seppo Heikkilä 

Bryssel.

Tilaisuuden päätöspuheen pi-

tää Nihak Oy:n toimitusjohtaja 

Kari Valtanen.

Maritta Raudaskoski <maritta.raudaskoski@omanetti.fi >

Toimittajan tarinoita

Lehdet ovat taas tyydyttäneet ihmisten kateutta ja 

uteliaisuutta julkaisemalla verotietoja. Verotiedot 

ovat sinänsä julkisia ja niitä voi käydä tutkimassa 

vaikka verotoimistossa. Nivalalaisten täytyy tosin 

pistäytyä Ylivieskassa, mistä kirjat löytyvät. Jul-

kisia verotietoja ovat muun muassa nimi, synty-

mävuosi, kotikunta, verotettava ansiotulo ja pää-

omatulo, verojen kokonaismäärä ja maksettava tai 

palautettava veron määrä.

- Varallisuusveroa ei enää maksettu vuonna 

2006, joten varallisuuden määrä ei ole enää julki-

nen tieto. Julkiset tiedot eivät suoraan kerro hen-

kilön tulojen määrää varsinkaan silloin, jos hen-

kilöllä on pääomatuloja, sanoo Veronmaksajain 

Keskusliiton johtava lakimies Päivi Kaari.

Julkaistut verotiedot eivät kuitenkaan anna 

todellista kuvaa tuloista. Jos henkilöllä on pelk-

kää palkkatuloa, tiedot ovat lähellä oikeaa. Pien-

tä vaihtelua voi olla esimerkiksi asuntolainojen 

korkojen, vapaaehtoisten eläkemaksujen yms. 

vähennysten vuoksi. 

Sensaatiolehdet päivittelevät usein julkkisten 

pieniä tuloja. Menestyvänkin missin tai mallity-

tön vuositulo kun voi olla muutama tuhat euroa. 

Jos julkisuuden henkilö toimii yrityksensä kautta, 

tulot ovat siellä. Itselleenhän voi maksaa pientä 

palkkaa, mikä näkyy tuloveroina. Jos henkilöl-

lä on pelkästään osinkotuloja perheyhtiöstä, on 

mahdollista, että osinkotulot puuttuvat kokonaan 

julkisista verotiedoista sen vuoksi, että nämä osin-

kotulot ovat kokonaan saajalle verovapaita. Yhtiö 

on niistä jo maksanut verot.

* * *

Nivalan, Haapajärven ja Reisjärven yhdistymis-

asian eteneminenkään ei ole enää niin siloista, 

kuin aluksi näytti. Olen antanut pikkulintujen 

laulaa korvaani, että varsinkin Haapajärvellä 

vastustusrintama on alkuhämmennyksen jälkeen 

nousemassa voimakkaasti esiin. Nimiasiaakaan ei 

ole vielä kiveen kirjoitettu, vaikka Nivala-nimen 

hyväksyminen näytti ensin kaikille sopivalta. Kyl-

lähän se on niin, että jos tämä hanke nyt kariutuu, 

niin hankalaa on lähteä uutta suuntaa etsimään. 

Nivala on peruspalvelu- ja kuntayhtymä Kalliossa 

ja muuten pärjää kyllä yksinkin, mutta Haapajär-

vellä on sote-ratkaisukin vielä tekemättä.

Internetissä oleva hanketta vastustava adres-

si on saanut jälleen uusia nimiä. Puolen viikon 

paikkeilla siinä oli nimiä jo 1192.

On siellä asian puolestakin adressi, tosin se on 

ollut vasta niin vähän aikaa, ettei siihen vielä kovin 

paljon ole vastauksia ehtinyt tulla. Se löytyy osoit-

teesta www.adressit.com/if. "Kuntaliitos Nivalan, 

Haapajärven ja Reisjärven välillä päätetään pian.

Tällä adressilla kerätään nimiä kuntaliitoksen 

puolesta, jotta saataisiin vertailupohjaa adressil-

le kuntaliitosta vastaan. Jotkut Haapajärvisistä ja 

Nivalaisista ovat sitä mieltä, että kuntaliitos voi-

sikin olla hyvä homma niin eettisesti kuin muu-

tenkin. Yhdistyminen tuo säästöjä ajan mittaan, ja 

sitä myötä verotkin laskevat. Yhdistymisen myötä 

kaupungista tulee läänin suurimpia kaupunkeja, 

se yhdistää paikkakunnan asukkaita, sekä mo-

nipuolistaa palveluita. Adressi luovutetaan kau-

pungille jos siihen tulee yli 500 nimeä ja jollakin 

vaikutusvaltaisella on intoa ryhtyä kannattamaan 

tätä aivan tosissaan!" -siinä sanotaan.

Ensi viikon keskiviikkona on kaikilla nivalalai-

silla mahdollisuus tutustua yhdistymisselvityksen 

tämän hetkiseen tilanteeseen ja esittää kysymyk-

siä, kun kaupunki järjestää informaatio- ja kes-

kustelutilaisuuden Nitekissä. Tilaisuus alkaa kello 

17.00. Tulkaapa kaikki katsomaan, mitä hankkeel-

le kuuluu. Ei tarvitse sitten sanoa, että asioista ei 

ole kerrottu.

* * *

Eri puolilla pitäjää on tehty ikävää tihutyötä au-

rauskeppejä särkemällä ja kaatamalla. Viime ai-

koina niin on tehty myös Järvikylän suunnalla. 

Tällä tiellä heijastavat aurausmerkit ovat erikoisen 

tärkeitä Hituran kaivokselle tapahtuvan runsaan 

ja raskaankin liikenteen vuoksi. Lumen tultua 

kaikkialla tietenkin siksi, että auraaja näkee mis-

sä tien reuna kulkee.

Keppejä on kaadettu pujottelemalla mopoilla ja 

skoottereilla niiden välistä. Viime talvena samaa 

pujottelua harrastettiin traktoreilla ja mönkijöillä 

Haikaran suunnalla.

Tuskinpa tämä pujotteluharrastus aikuisten 

ajanviettotapoihin kuuluu, joten kotiväki voisi 

ilmoittaa nuorisolleen, että antavat aurausmerk-

kien olla rauhassa.

Maritta Raudaskoski

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää

Ammattikuljettajien ruokailutottumusten muutos parantaisi liikenneturvallisuutta.

Virtuoson 
joulukonsertti 

Nivalassa
Virtuoson Yö Enkelten-jou-

lukonsertti on Nivalan kirkos-

sa maanantaina 26.11 2007.

Virtuoson esiintyvät taiteilijat 

ovat tenori Roope Pelo, baritoni 

Riku Pelo, tenori Juhana Suninen 

ja baritoni/kontratenori Jouko 

Uusipaasto.

Pianistina on Mika Keitel, viu-

lu Klaara Pyrhönen ja Iiris Pyrhä-

nen, alttoviulu Pasi Vuoti ja sello 

Samuli Hyvärinen.

Ohjelmassa on sekä tuttuja et-

tä hieman tuntemattomampiakin 

joululauluja sekä uuden joulule-

vyn ohjelmistoa.
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

1. Pohjoismaiden Neuvostoon 

( noin 2 kuukautta 

aikaisemmin).

2. Tukholmassa.

3. Interferonin.

4. John McEnroe.

5. Lausannessa.

Maanantai: Uunimak-

kara, perunamuusi, 

porkkanapikkelssisalaatti.

Tiistai: Kanakeitto, tuore- / 

herkkukurkku, rouheleipä.

Keskiviikko: Capellijauheliha-

pata, tomaattisalaatti.

Torstai: Porkkanapihvit, muusi, 

makaronikinkkusalaatti.

Perjantai: Hernekeitto, juusto, 

rieska.

Su 11.11. 24. sunn. helluntaista, 

Isänpäivä klo 10  sanajumalan-

palvelus kirkossa, saarna ja lit.

Junttila, kanttori Ylikoski, avus-

taa H Halmetoja, laulu. Kolehti: 

Yhteiselle diakoniatyölle  Oulun 

hiippakunnassa, Kirkkohallitus. 

Klo 11-14 Isänpäivälounas seu-

rakuntakodissa.  Tarjolla possun 

juhlarulla lisukkeineen, jälki-

ruokana puolukkakiisseli ker-

mavaahdolla. Hinta 8 € aikuiset, 

alle 7v. ilmaiseksi. Tuotto Kirkon 

Ulkomaanavun kautta lasten 

elinolosuhteiden parantamiseen 

Afrikassa, erityisesti Ruandassa. 

Klo 18.30 Isänpäiväseurat Niva-

lan ry:llä (T  Timlin, H Ohta-

maa). Klo 19 seurat seuratuvalla, 

(V Tuomi, H Junttila). 

Ti 13.11. klo 18.30 sisarpiirin 

havupallo- ja kranssi-ilta Niva-

lan ry:llä. Klo 18 naisten piiri 

seurakuntakodissa.

Ke 14.11. klo 11 hopeaiän ker-

ho seurakuntakodissa.  Klo 11 

päiväpakanat Maila Ojalla, Kal-

liontie 22 B (Olli). Klo 11 varttu-

neiden kerho Nivalan ry:llä. Klo 

18 virsipiiri seurakuntakodissa 

(Katajala).

To 15.11. klo  17 lapsikuoron 

harjoitukset seurakuntakodissa 

(Katajala). Klo 18.30 diakoni-

aseurat  Hanna-Suoma ja Sa-

mi Savolaisella, Vilkunantie 41 

(Jukkola).

Pe 16.11. klo 18.30 raamattu-

luokka Nivalan ry:llä.

La 17.11. klo 18 Kustaa Ylinie-

men syntymäpäiväseurat seu-

rakuntakodissa, ruokailu alkaa 

klo 17 (S Junttila, R Muilu).  Klo  

19.30 nuorten keskusteluilta Ni-

valan ry:llä, järj. Ypyän ry, alustus 

S Jokelainen.

Su 18.11.Valvomisen sunnun-

tai klo 10  sanajumalanpalve-

lus, mukaan kutsutaan koulujen 

väkeä perheineen, saarna ja lit. 

Jukkola, kanttori Katajala, avus-

taa Nivala Eläkeläisten kuoro 

joht. I Nurmenniemi.  Klo 13 

vauvakirkko, Junttila, Katajala.  

Klo 13.30 Ahde-Hourupuhdon 

diakoniatoimikuntien Kotikesku

svierailu(Jukkola). Klo 14 seurat 

Korpirannan ry:llä (J Poikkimä-

ki). Klo 17 gospelkuoron harjoi-

tukset seurakuntakodissa (Rau-

tio).   Klo 18 kynttilöiden sytytys 

ja hartaushetki Uudella hautaus-

maan kappelissa itsemurhan teh-

neiden muistolle (Junttila, Kata-

jala). Klo 18.30 seurat  Nivalan 

ry:llä (P Hautala, J Poikkimäki).  

Klo 18.30 seurat Ypyän ry:llä (P 

Mehtälä). Klo 19 Isä, isänmaa 

ja metsä - runo ja musiikki-ilta 

seurakuntakodissa, lausunta L 

Rentola, H Saarikoski ja

E Koponen, laulu R Hannula, S 

Rajaniemi, S Ojalehto ja  T Sika-

la, Nivalan Kansanmusiikkiyhtye 

joht. H Haavisto. Kahvi alkaen 

klo 18.30, vapaaehtoinen kahvi-

maksu urkurahastoon.

Diakoniatyö

Ma 19.11. Yhteisvastuu-koulu-

tuspäivä Vihannissa. Tiedustelut 

ja ilmoittautuminen 13.11.men-

nessä, p.442 063, 040 532 5570.

Pyhäkoulutyö

 To 8.11. klo 18.30 Pyhä-

koulunopettajien kokous 

seurakuntakodilla. 

Yhden vanhemman olkkari         

Ke 14.11. klo 18.30 Yhden van-

hemman perheen olkkari-toi-

mintaa seurakuntakodilla.

Varhaisnuorisotyö   

Tyttö - poikakerho torstaisin  17 

– 18 Karvoskylällä Kylätalolla  

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- ja pokien palloilukerho 

perjantaisin 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

Pe. 9.11 klo 19-22 Avoimet Ovet 

Nuorisotiloissa.

Ti. 13.11 klo 18-19.30 Isoskoulu-

tus Nuorisotiloissa.

Rippikoulutyö

Kolehdinkantajat:

Su 11.11. Heikki-Juhani Niska-

nen, Juho Pajukoski, Minna Pe-

sonen, Noora Pirnes.

Su 18.11. Jani  Päivärinta, Jo-

ni Rajaniemi, Rami Tirkkonen, 

Ville Uusitalo.

Su 25.11.Marjoriikka Löllö, Jo-

hanna Mäenpää, Emilia Torvi-

nen, Satu  Aho.

Lähetystyö

Lähetyksen  kirpputori Kantto-

rilassa, avoinna ke ja la klo 9-13,  

saatavana varastossa olevaa il-

maista vaatetavaraa.

Musiikkityö

Urkuvartti kirkossa joka kuukau-

den viimeinen pe klo 20. Vapaa 

pääsy!

Joel Hallikaisen konsertti tuotti 

Yhteisvastuulle 892 €, lämmin 

kiitos lahjastanne!

Kanttori päivystää keskiviikkoi-

sin klo 12-13.30 kännykkänume-

rossa:  Asta Ylikoski 

p.  040 532 9051 ja Liisa Katajala 

p. 044 344 2174.

Perheasiainneuvottelukeskus 

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.

Kastettu

Paavo Ilmari Junttila, Miro Veeti 

Mikael Junttila

Avioliittoon
kuulutettu
Jaakko Salomon Mehtälä ja 

Noora Leena Viitanen

Kirkolliset tapahtumat

Sunnuntai: Palapaisti, perunat, 

kruunusekoitus, italiansalaatti, 

puolukkarahka.

Maanantai: Makkarakasti-

ke, perunat, jäävuori-pork-

kana-punaherukkasalaatti, 

raparperikiisseli.

Tiistai: Kalapihvit, peru-

nat, lemonkastike, rosolli, 

punaherukkakiisseli.

Keskiviikko: Kinkkuperuna-

vuokra, kaali-tomaatti-ananas-

salaatti, mansikkakiisseli.

Torstai: Jauhelihapihvit, peru-

nat, kastike, jäävuori-persikka-

salaatti, jogurtti.

Perjantai: Kirjolohikiu-

saus, punajuuriviipaleet, 

kesämarjahyytelö.

Lauantai: Kaalipata, puolukka-

sose, mandariinikiisseli.

Sunnuntai: Chigetti, peru-

nat, kastike, kaisersalaatti, 

boysenmarjakiisseli.

Runoja ja 
musiikkia 

seurakunta-
kodissa

Nivala, Haapavesi ja Kärsämäki 

tekevät yhteistyötä kulttuurin 

puolella järjestämällä yhteisen 

runo-musiikki-illan Nivalan 

seurakuntakodissa  sunnuntai-

na 18.11. 

Ohjelmassa vuorottelevat  ru-

no ja musiikki.  Haapaveden ja 

Kärsämäen lausujat Liisa Rento-

la, Helmi Saarikoski ja Elli Ko-

ponen. hoitavat runo-osuuden 

ja  musiikin Nivalan kansanmu-

siikkiyhtye Heino Haaviston joh-

dolla. Laulut    Riikka Hannula, 

Suvi Rajaniemi, Sulevi Ojalehto 

ja Taavi Sikala.

Tätä suosittua ohjelmaa on esi-

tetty lähikunnissa mm. Haapa-

vedellä ja Kärsämäellä. 

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 

Kahvitarjoilu, josta vapaaehtoi-

nen maksu  urkurahastoon. 

Nivala 

Myyntineuvottelija (vakuutus), 

kuorma-auton- ja ajoneuvoyh-

distelmien kuljettaja, toribussin 

kuljettaja, kaukolämpöasentaja.

Ylivieska

Toimistosihteeri, myyntipal-

veluhenkilö, jouluapulainen, 

ajoneuvoyhdistelmänkuljettaja, 

CNC-koneistaja, LVI-asentaja, 

ravintolan tarjoilija.

Haapajärvi

Kihlakunnansyyttäjä

Sievi

Koneenasentaja/Laitosmies, 

kokki

Kansainvälinen Nuorten 

Miesten Kristillinen Yhdistys 

(NMKY) ja Nuorten Naisten 

Kristillinen Yhdistys (NNKY) 

viettävät yli 130 maassa perin-

teistä rukousviikkoa teemalla 

”Lapset ensin”. 

Viikkoa on vietetty vuodes-

ta 1876 alkaen NMKY:issä ja 

1900-luvun alkupuolelta alka-

en NNKY:issä. Viikon aikana 

kiinnitetään erityistä huomiota 

lasten aseman parantamiseen 

ja heidän äänensä kuulemiseen 

aikuisten maailmassa. Molem-

mat maailmanlaajuiset järjestöt 

tekevät merkittävää työtä lasten 

ja nuorten, naisten ja perheiden 

hyvinvoinnin edistämiseksi. 

NMKY:n 
rauhanpäivä on 
17.11.2007 

Rauhanpäivää on vietetty 

maailman NMKY:issä vuodesta 

1983 alkaen. Päivän teemana on 

”NMKY rakentaa rauhaa kaik-

kien kanssa”. 45 miljoonan jäse-

nen NMKY-liike - kuten myös 

NNKY-liike - on merkittävä eri-

laisten ihmisryhmien välinen 

siltojen rakentaja ja rauhankas-

vatusjärjestö, joka toimii myös 

aktiivisesti uskontojen välisessä 

dialogissa. 

Suomessa rukousviikon ja 

NMKY:n rauhanpäivän tapahtu-

mia on eri puolilla maata. Tieto-

ja tapahtumista ja rukousviikon 

teemasta saa NMKY:n ja NNKY:

n sivuilta osoitteesta ymca.fi . 

Lähetä kannanottosi, mieli-

piteesi ja havaintosi kätevästi 

tekstiviestillä.

Puhelinnumero on

044-945 3763

Kyllä on hirviä rapula onko muil-

la ollu sunnuntaisin samoja on-

gelmia. Terv. Rahikainen.

Palvelut vaan paranee kun saa-

daan lisää ambulansseja alueelle. 

Hyvä, hyvä.

Löytyykö nivalasta 

virtuaalilemmikkejä?

Ahteella ratsastajat! Laittakaa 

pimeällä liikkuessanne jonkin-

lainen otsalamppu tms. päähän. 

Vähän turhan vaarallisia pi-

meät laukkaavat hevoset tuolla 

tienpäällä.

Lumiaurauksia yhelle urakoitsi-

jalle vaan tietty määrä ja sivuky-

lille ja keskustaan omat auraajat, 

ni olis tiet auki aamusta, et päät-

täjät herätys!

Mikä on seurakunnan tärkein 

työ, onko se siivous? Rahat ei 

piisaa sitten muihin töihin.

Missä peliautomaattien valvon-

ta? Lapset pelaavat, vaikka lailla 

kielletty.

Joku kysyi Nivala-lehdessä, miksi 

sivukyl. koululapsille ei riitä ruo-

kaa. Niva-Kaijalla ei ehdi, esim. 

pitkät ruokajonot tai siirtyminen 

esim. Tuiskulaan tai jäähallil-

le, syödä ollenkaan. Myöhästyä 

ei saa. Joskus myös kylmää tai 

kokonaan loppunut. Esim. täysi 

kahdeksan tuntia syömättä on 

kasvavalle murrosik. liian pitkä 

aika...

Meidän TJ käy normaalia päivä-

vuoroa, ei kyttää ei kyylää eikä 

jakele turhanpäiväisiä varoituk-

sia vaan käyttäytyy arvoonsa 

kuuluvalla tavalla. Hän tervehtii 

alaisiaan ja tuote melkeinpä "su-

jahtaa" asiakkaalle.

Miksi ihmeessä pitää ottaa koira 

jos sille ei ole aikaa. Yöt ja päivät 

pitkät narunnokassa aina yksin. 

Ei lenkitetä, ei virikkeitä ja sii-

nä se yrittää häntäänsä nirhata. 

Haukunnalla ja vikinällä se yrit-

tää saada ohikulkijoiden ja naa-

pureiden huomion. Tosi surullis-

ta katseltavaa.

Missä mennään, mikä maa? Mik-

si kaikkea sontaa imetään Ameri-

kasta. Suomessa paljon hyviäkin 

asioita.

Pannaanko ruoka roskii! Kan-

natasko? Oisko kivempi jakaa se 

jotenki paremmin? Sitä tarvitsee 

moni perhe Nivalastakin.

Kansainvälinen Rukouksen ja 
maailmanyhteyden viikko 10.-18.11.2007
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Hyötyjäteasemat on tarkoitettu 

palvelemaan kotitalouksia. Ase-

mat ovat auki aina samanan vii-

konpäivänä. Nivalan asema on 

avoinna joka tiistai kello 14.00 

- 18.00. Asemanhoitaja on pai-

kalla aukioloaikoina. Muina ai-

koina asemalle ei voi tuoda jät-

teitä, eikä niitä saa jättää portin 

ulkopuolelle. 

Kärryllinen 
kerrallaan
Hyötyjäteasemilla on keräys-

kontit pahville, muoville me-

talliromulle, betoni-,  tiili- ja 

kiviaisesjätteelle, puhdaspuulle 

ja kyllästetylle puulle, kodinko-

neille ja elektroniikalle sekä se-

kajätteelle. Jäteasemilla ei oteta 

vastaan autonrenkaita eikä iso-

kokoisia huonekaluja. 

Yhdellä kertaa voi tuoda henkilö-

auton peräkärryllisen - noin yh-

den kuutiometrin - jätettä mak-

sutta. Jos kuormassa on paljon 

erilaista jätettä, kannattaa ne la-

jitella jo kotona ja pakata kuorma 

niin, että voi helposti lajitella eri 

jätteet oikeisiin keräyskontteihin. 

Asemanhoitaja vastaanottaa jät-

teet ja opastaa lajittelussa. Osa 

jätteistä on maksullisia esimer-

kiksi kestopuujäte ja lajittelema-

ton rakennus- ja purkujäte. 

Hyötyjäteasemilla voi maksaa 

vain käteisellä. 

Onko 
ongelmajätettä?
Ongelmajätettä ovat esimerkiksi 

: akut, paristot, jäteöljyt, liimat, 

maalit, lakat, myös kynsilakat, 

pesuaineet ja hiuslakat,  liuotti-

met,  loisteputket, energiansääs-

tölamput, jarrunesteet, vanhen-

tuneet lääkkeet.

Kotitalouksien ja maatalouden 

ongelmajätettä otetaan vastaan 

hyötyjäteasemilla kohtuullisia 

määriä maksutta. Yhdellä ker-

ralla vastaanotettavat enim-

mäismäärät ovat esim. jäteöljy  

400 litraa, akut 10 kpl ja maalit 

Hyötyjäteasema palvelee kotitalouksia

Jätteiden lajittelulla säästät luontoa ja rahaa!

Hyötyjäteasemalla olevan sekajätteen joukkoon eivät kuulu mitkään ongelmajätteet esimerkiksi 

aerosolipullot tai itsestään syttyvät aineet, eikä niitä saa missään tapauksessa heittää normaaliin 

roskikseen, biojätteet eivät myöskään kuulu sekajätteen joukkoon, huomauttaa jäteneuvoja ja 

tiedottaja Karoliina Krook.

Nivalan hyötyjäteaseman hoitaja Väinö Ruostetsaari opastaa ongelmajätteiden käsittelyssä. 

Asiakkaita käy aseman aukioloaikana keskimäärin nelisenkymmentä, hän kertoo.

Nivalan hyötyjäteasema 

sijaitsee entisen 

jätevesipuhdistamon takana.

Sutta ja sekundaa 

On sitten marraskuuta, taasen. 

Tuuliaisten puoliksi riisumat 

lehtipuut torkkuvat usvan sylis-

sä uneliaina. Jostain vedenselältä 

muuttoreissulleen valmistautu-

vien joutsenten tööttäilyä kuin 

villan pehmentäminä; toiset 

vesisiivekkäät antavat ääntensä 

tulla kukin lajinsa ja tapojensa 

mukaan. Ei lämmin, ei kylmä-

kään, semmoinen kosteanpeh-

meä. Syksyn raukeat tuoksut vain 

täydentävät tunnelmaa.

Vaan syksy tuppaa masenta-

maan monia ihmiseläjiä, kuule-

ma. Sepeä ei, syksyn susi kun on. 

Sepelle syksyn tulo merentieraa, 

että kesäkauden työt on tehty, 

sadot saatu, tilit tehty; on nuk-

kumisen ja latautumisen aika, ei 

kuolemisen. Kieltämättä hieman 

käy karhuja kateeksi: lämmintä 

unta palloon kevääseen asti, ku-

takuinkin huoletta. Mitä nyt tal-

ven mittaan kerran pari kylkeään 

kääntää ettei sivut kipeytyisi. Se-

pekin mielellään, vaan sen kuu-

lun pihkatapin änkeäminen sin-

ne arveluttaa siksi paljon, ettei 

tohdi yrittääkään.

Jos normaalit taivasmerkit 

paikkaansa pitäisivät, ei lumen 

tuloon menisi enää kauan. Vaan 

ovat kelit viime vuosina heitel-

leet niin ennustamattomasti, ettei 

povata tohdi. Tähän on siis tultu. 

Eli elelemme ylen arvaamattomia 

aikoja.

Ilmastonmuutoksesta haastaa 

rintamusäänellä jo vallasväkikin, 

siis että jotain tehdä pitäisi. Tyy-

pilliseen ihmistyyliin jengi riite-

lee kuitenkin nyt siitä, että ku-

ka tekee ja mitä, ja jos tehdään, 

niin mie aineskaan en koska pä-

läpälä... eli hosukoot toiset, mie 

hevosta piän. Pientä panikoin-

tia ilmassa. Vielä äsettäin tapa-

na torjua ilmastonmuutosta oli 

sensuroida, vähätellä ja ennen 

kaikkea mitätöidä asiantuntijain 

lausuntoja tilanteen vakavuudes-

ta. Eli ongelmaa ei ole, tai on se 

korkeintaan mitätön, kun siitä ei 

keskustella, ainakaan avoimesti. 

Pois silmistä, pois mielestä... ja 

hyvin menee, kun on tukkakin 

vielä stylesti...

Sepekin huomasti, että ih-

misolioita vaivas pitkin kesää 

ja näyttää vaivaavan vieläkin 

kummallinen romuska-aalto: 

räkimistä, köhimistä ja kuumeh-

timista riittänyt viikkotolkulla pi-

täen työterän vähintäin tylsänä. 

Sepepä veikkaa, että on ilmas-

tomuutoksen tulijaisia tämäkin: 

leudot vetiset talvet ja lörökesät 

sparraavat tavallisesti suht har-

mittomista tautipöpöistä aina 

vain ärtsympiä, ja kunhan seson-

ki alkaa, niin heippatirallaa! Eikä 

taideta olla pöpöpolitiikassa kuin 

vasta alkuverryttelyn asteella. 

Notta räkimisiin ja 

köhimisiin!

SepeSusi

Syysen sai...

Vaikka jäteastiat olisivat täynnä, ei roskia saa jättää niiden 

viereen. Nivalassa on kaksikymmentä ekopistettä.

ja lakat 20 kg. 

-Ongelmajätteen kanssa kannat-

taa olla tarkkana. Ongelmajät-

teitä ei saa sekoittaa keskenään, 

huomauttaa Karoliina Krook 

Vestia Jätehuollon jäteneuvoja 

ja tiedottaja.

-Lasi täytyy lajitella erityisen tar-

kasti. Lasin sekaan ei saa joutua 

posliinia, ikkunalasia tai peili-

lasia. Pienikin määrä voi pilata 

koko satsin, valistaa hän.

Ekopisteet

Moni ehkä jo tietää, että jätela-

ki velvoittaa meitä lajittelemaan 

jätteemme. Ekopisteisiin voi tuo-

da keräyspaperia, lasia ja pien-

metallia. Jokaisella ekopisteellä 

on myös pieni keräyslaatikko 

paristoille. Nivalassa on kaikki-

aan kaksikymmentä ekopistettä 

sijoitettuna kattavasti koko kau-

pungin alueelle, yleensä koulujen 

läheisyydessä.

Jäteastioiden kyljessä on hyvät 

lajitteluohjeet. Lue ne huolella! 

Mikäli jäteastia on täysi, roskia ei 

saa jättää jäteastian viereen. Se on 

jätelaissa kiellettyä roskaamista.
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Lukemista

Sauli Niinistön toinen kirja "Hil-

jaisten historia" sisältää kerto-

muksia, joissa hän tutkii syväl-

lisemminkin elämän ilmiöitä ja 

eettisiä arvoja. Leikitellen kirjan 

tarinat voisi jakaa osioihin koti, 

uskonto ja isänmaa, joskin isän-

maa tuntuu globalisoituneen. 

Kotia edustaa kertomus huonos-

ta vaihto-oppilaskokemuksesta, 

uskontoa edustaa kertomus pe-

lastusarmeijan sotilaasta ja isän-

maata pankinjohtaja ja yrittäjä, 

joka edellisen usuttamana ottaa 

vastaan halpaa rahaa. Toisaalta 

luvut voisi jakaa yksityisiin, jul-

kisiin ja fi ktiivisiin.

Kirjan ensimmäinen luku 

kertoo kuvitteellisesta pelastus-

armeijan sotilas Henrikssonista. 

Tarina on kaunis ja aidon tuntui-

nen. Henriksson panee merkille, 

että ministerikin siinä kulkee.

Mutta paneeko ministeri jota-

kin lippaaseen, sitä tarina ei ker-

ro. Ehkä lukija pohtii, onko tämä 

kertomus sittenkin vähän falski, 

eikö valtio-

varainminis-

terillä olisi 

ollut mah-

dol l i suus 

vaikuttaa 

siten, et-

tei näitä 

rahanke-

rääjiä tarvittaisi.

Kirjan keskiosasta löytyy 

maailmaa syleileviä aiheita 

koskien politiikkaa, talo-

utta, urheilua, taidetta, 

yritystä jakaa maailma ja 

pienenä hauskana kurio-

siteettina sukkasavotta. 

Sukat kun "tuppaavat" 

aina kadottamaan parinsa.

Viisaasti kirjan loppuun sijoi-

tettu "Surun siluetit" on se luku, 

joka eniten lukijoita kiinnostaa. 

Sauli Niinistö lähimpineen jou-

tui tsunamin kouriin. Tapahtu-

maa käydään läpi hetki hetkeltä, 

vieläpä palataan uudestaan ta-

pahtumapaikalle, silloin kun se 

paikallisille on enää haalea muis-

to. Tapahtuma lienee nostattanut 

sädekehänkin hänen päälleen. 

Niinistö myöntää auliisti, että hy-

väosaisten, länsimaisten turistien 

kohdalla kyseessä oli katastrofi , 

mutta suurta tuhoa aiheuttanut 

maanjäristys Pakistanissa ja Af-

ganista-

nissa oli vain onnet-

tomuus. Niinistö pohtii, olivatko 

tsunamin tuhot pelastuneiden ja  

menehtyneiden kohdalla sattu-

maan vai johdatusta: "Ei ole yhtä 

asiaa, tekoa tai toimintaa, joka 

hyvään tai huonoon johti. Eikä 

yksikään voi onnitella tai soima-

ta itseään siitä, miten lopulta kävi. 

Sattumia on kaikissa kohtaloissa 

suuri sarja, joku jonkun, toinen 

taas toisen käsissä... En minäkään 

ymmärrä, miten minulla olisi voi-

nut olla johdatus myötä, kun sitä 

ei ollut heillä, jotka olivat viatto-

mia, pienillä lapsilla."

Kirjoitustyylistä on 

sanottava, että se paljol-

ti noudattelee Niinistön 

puhetyyliä, väliin hiukan 

töksähtävää, väliin jaarit-

televaa, mutta toki sujuvaa 

ja helposti luettavaa. Varsin-

kin sivulauseen pääverbi len-

nähtää usein lauseen loppuun 

saksalaiseen tapaan, tyyli, josta 

voi olla montaa mieltä. Toiset 

kertomukset ovat  esseetyyppi-

siä, toiset hauskoiksi tarkoitettu-

ja tarinoita.

Laaja, hajanainen aihepiiri on 

kirjan heikkous, sillä kirjan tee-

ma on joskus vaikeasti löydettä-

vissä. Positiivista on mielikuvi-

tuksen rikkaus. Niinistö ei jätä 

keksimäänsä ideaa vähällä, vaan 

kehittelee sitä pitkälle, kieputtaa 

ympäri tarkastellen sitä joka puo-

lelta. Finanssialan tietämys nou-

see esiin vahvana.

Mutta missä ovat todella maan 

hiljaiset: maaseudun syrjäkylien 

vanhukset, yksinäiset miehet ja 

naiset, sairaita lapsiaan hoitavat 

äidit; sama vaikeuksien kirjo, 

mutta samalla sankaruus suu-

rissa kaupungeissa? Ei heistä 

historiaa kirjoiteta. Joku taitava 

kirjailija raapustaa heistä joskus 

riipaisevan tarinan.

Raija Raudaskoski

Hiljaisten historia, lyhytproosateos 

Sauli Niinistö

Teos 2007, 219 s.

TSE-Tienvieri Oy:n tilaamat uudet ambulanssit ovat saapuneet Nivalaan. Tamlans Oy:n edustaja Ari Saarelainen (vas.) luovutti TSE-

Tienvieri Oy.n edustajille Tuomas Tienvierelle ja Elias Tienvierelle Nivalaan sijoitettavat, uudella Negea -älytekniikalla varustetut 

ensihoitoyksiköt. Ensihoitoyksiköihin on jo valittu työntekijät osaavista ensihoidon ammattilaisista. Kuva: Tamlans Oy Ab.

TSE-Tienvieri Oy valmistautuu
sairaankuljetustoiminnan aloittamiseen

Tsunamista ja

vähäisemmistä katastrofeista

JOULUKSI PUHTAAT MATOT
JA HUONEKALUVERHOILUT

Soita 044-5002267
Puhto Pete

Petri Jaakonaho, Toritie 3 85500 Nivala
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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
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Sydänyhdistyksen reipas ja iloi-

nen väki oli kokoontunut viet-

tämään leppoisaa marraskuista 

kerhopävää Nuorisoseuralle. Päi-

vän avasi yhdistyksen puheen-

johtaja Matti Hautala. Yhteis-

laulun jälkeen  Kaisa Löytynoja 

lausui kirjoittamiaan runoja 

esikoisteoksestaan. 

Yhdistys muisti pitkäaikaista ja 

aktiivista jäsentään Sulevi Oja-

lehtoa. Hän on äskettäin täyt-

tänyt pyöreitä vuosikymmeniä. 

Lauluryhmä Lahoset esitti kol-

me laulua. 

Kallio-
kuntayhtymään 
ensi vuoden alusta

Sydänyhdistys oli kutsunut tilai-

suuteen alustajaksi peruspalve-

lu-kuntayhtymä Kallion uuden 

johtajan Anne Knaapi-Lammi-

sen kertomaan, missä mennään 

tällä hetkellä kuntayhtymässä. 

Ylivieskan, Nivalan, Alavieskan 

ja Sievin muodostama perus-

palvelu- ja kuntayhtymä aloittaa 

toimintansa vuoden 2008 alusta. 

Perussopimuksen ovat hyväksy-

neet Nivalan ja Ylivieskan kau-

punkien ja Alavieskan ja Sievin 

kunnanvaltuustot vuoden 2006 

lopulla. Kallion muodostavat käy-

tännössä näiden kuntien sosiaa-

li- ja terveystoimet sekä Vieskan 

terveydenhuoltokuntayhtymä.

-Tällä alueella on lähdetty liik-

keelle hyvissä ajoin ja omaehtoi-

sesti. On lähdetty siitä, että jo ole-

massa olevia palveluja pyritään 

vahvistamaan ja turvaamaan.

- Terveyskeskukset ovat edelleen 

tärkeässä roolissa etulinjan pal-

velujen tuottajina, mainitsi Anne 

Knaapi-Lamminen. Lähipalvelut 

tulee säilyttää edelleen terveys-

keskuksissa, mutta niiden toi-

mintaa tulee jatkossa tehostaa. 

Pyritään selkeyttämään vastuu-

aluejakoa sekä tasapuolista pal-

velujen saatavuutta, jatkoi hän.

-Kalliossa pyritään tehokkaa-

seen ja tulokselliseen palvelujen 

tuottamiseen ja saatavuuteen. 

Uudenlaisessa organisaatiossa 

on omistajaohjaus eli peruskun-

nilla on sananvaltaa. Kallio toimii 

kuin "yksi kunta", lisäsi hän.

Anne Knaapi-Lammisen mielen-

kiintoisen ja ajatuksia herättävän 

alustuksen jälkeen yleisöllä oli 

mahdollisuus esittää kysymyk-

siä. Mieliä tuntui askarruttavan, 

miten terveyskeskusten palve-

lujen käy jatkossa.  Keskustelua 

syntyi myös päivystyksestä ja 

ensihoidosta.

Anne Knaapi-Lamminen korosti 

vastauspuheenvuoroissaan terve-

yskeskusten hyvien käytäntöjen 

säilyttämisen puolesta sekä ter-

veyskeskusten päiväaikaisen toi-

minnan tehostamisen tärkeyttä, 

jotta kuntalaisilla olisi mahdol-

lisuus päästä normaalin ajanva-

rausjärjestelmän kautta lääkärin 

vastaanotolle. Mutta kuten tun-

nettua, Nivalankin terveyskeskus 

on ajoittain potenut lääkäripu-

laa, jolloin on voinut saada  vain 

päivystyaikoja. Se on vääristänyt 

terveyskeskuksen toimintaa.  En-

sihoidon  osalta tilanne on vielä 

auki. Vuoden loppuun mennessä 

sairaankuljetuksen ongelmat pi-

täisi olla ratkaistuna, mainitsee 

hän.

-Liikaa ei voida korostaa henki-

löstön merkitystä kehitettäessä 

Kallion toimintaa.

-Nyt tarvitaan positiivista asen-

netta työyhteisöjen kehittä-

misessä. Siihen onkin  hyvät 

edellytykset, koska alueen kun-

tien "kulttuurierot" eivät ole 

kovin suuret, huomauttaa  hän 

lopuksi.

Ritva Oja

Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Hautala ja emäntä Marjatta 

Viitala ojensivat kukat ja yhdistyksen viirin äskettäin pyöreitä 

vuosia täyttäneelle Sulevi Ojalehdolle.

Sydänyhdistyksen kerhopäivä Nuorisoseuralla

Anne Knaapi-Lamminen oli 

sydänyhdistyksen vieraana 

kertomassa peruspalvelu 

-kuntayhtymästä.

Sydänyhdistyksen jäsenet ovat aktiivista väkeä. Nuorisoseuran sali täyttyi tänä marraskuisena päivänä kerholaisista.

Yksi lauluryhmä Lahosten esittämistä lauluista oli Jukka Kuoppamäen käsialaa: "Sade on minun kyyneleeni".

Kaisa Löytynoja lausui 

syysaiheisia ruonoja 

esikoisteoksestaan.
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JOULUBASAARI
7-16.12.2007

avoinna klo 12-20.00 joka päivä

Kaarinan Galleriassa Järvikylän Wanhalla meijerillä

7-8.12 Työnäytöksiä ja Tuunaa Joulu -näyttely

Tule ja myy joulun käsintehdyt tai muuten mukavat lahjat.

Myyntipaikkoja vielä vapaana.
Kysy lisää:

Ilona Vuolteenaho 044-2824805 tai Kaarina Puusaari-Niemelä 050-4392900
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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 LEPOTUOLIA h. 
200 e, koivuinen ruokailuryh-
mä h. 200 e, kattolamppuja h 
10 ja 5 e, seinätauluja h. 10 ja 
5 e. TELEVISIO KIITOKSELLA. 
Puh. 441 007.

Kuivaa KOIVUHALKOA met-
risinä sekä klapina. Puh. 040-
555 3948.

Rottinkinen parisängyn PÄÄ-
TY, uudehkoja isoja (C 54) 
miesten PÄÄLLYSVAATTEI-
TA edullisesti. Puh. 044-344 
9445.

Asconan NASTARENKAAT 
165/80 R 13, 120 e vantei-
neen. Puh. 040-521 3440.

KESTOPUUPALKKEJA 51x300 
pituudet 4,4 m, 3 m ja 5,6 m. 
Hinta 10 e metri. Puh. 040-
593 8135.

Rosenlew KUIVAUSKAAPPI. 
Huippupeli. Puh. 050-545 
1162 klo 16.00 jälk.

ILMASTOINTIKONE, pyörivä 
kenno 700 e. Ullakkoporras 
113x68, korkeus 2,5 m, 90 e. 
LP-palkki 90 x 225 pit. 2,9 m 
30 e. Puh. 040-593 8135.

80 x 200 MÄNTYSÄNKY pat-
joineen 60 euroa. Puh. 050-
400 8066.

NISSAN BLUEBIRD HB -89, 
ajokuntoinen, ei rekisterissä. 
Hyvät nastarenkaat alla. Puh. 
044-262 8521.

RIVITALO-OSAKE 65 m2. 3 
h+k+s. Remontoitu täydelli-
sesti. Yhtiövastike 109 e/kk. 
Kaukolämpö. Puh. 050-516 
7947.

NASTARENKAAT 165-13 Gol-
fi n vanteilla. Hyvät 100 €. 
Puh. 040-570 6835

Halutaan vuokrata  

Tupakoimaton naishenkilö 
haluaa vuokrata YKSIÖN ri-
vitalosta 1.12. alkaen. Puh. 
0400-941 181.

Vuokrattavana  

YKSIÖ 32 m2. Saneerattu, 
Säikkätiellä. Puh. 041-437 
3827.
2 pientä SOLUASUNTOA 
Kalliontiellä. Puh. 040-540 
3173.

Henkilökohtaista  

Etsin kunnollista NAISYSTÄ-
VÄÄ. Arvostan sisäistä kau-
neutta, naisellisuutta, ym. 
Ota yhteyttä, n. 30-40 v. Puh. 
046-884 9567.

63-v. mies etsii YSTÄVÄÄ 
suunnilleen saman ikäisis-
tä naisista. Vast. tämän leh-
den konttoriin nimimerkille 
Rapu.

TANSSITAITOINEN  nainen 
etsii  kavaljeeria tanssikurs-
sille. Vast. tämän  lehden 
konttoriin nimimerkille 
Naarasleijona. 

Kodin kirpputori  

ILMOITA ILMAISEKSI
Yksityishenkilöt voivat ilmoittaa Kodin kirpputorilla aivan ilmaiseksi. 

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

tai sähköpostilla os. rivit@nivalanviikko.fi 

Ilmaisia ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse. Tori-, marjanmyynti ym. ammatti-ilmoitukset 
sekä nimimerkkipalvelu 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

   NIVALA-PESIS

     Pesäpalloharjoitukset alkavat seuraavasti: 

ti   klo  18.30 – 20.00     Tuiskula      T 96-97 + T/P 98-99

ti   klo  17.30 – 18.30     Amis           T 92-93 + naiset

ke klo  18.00 – 19.30     Amis           P 96-97

to  klo  16.15 – 17.30    Amis       T 94-95

pe klo  17.30 – 19.00        Amis           P 94-95 

la  klo   13.00 – 14.00    Amis           T 92-93 + naiset

la  klo   14.00 – 15.30    Amis           Miehet

Sählymailat mukaan!

Punttisali ammattikoululla ma klo  19.00 – 20.00    miehet ke 

klo   19.00 – 20.00    naiset. Tervetuloa myös uudet pelaajat rohkeasti  

     mukaan!  Tiedustelut: Satu Kontiola puh. 040 – 5311 713

LYHTY r.y
PÄIVÄKAHVIT 

tiistaisin klo. 12-14 Pappilantiellä. Tervetuloa!

Puheenjohtaja

Jari Mehtälä     

Pidisjärventie 42 B 6

85500 Nivala

p. 050-3265678

e-mail:nivalaluottamusmies@nor-

dicaluminium.fi 

Sihteeri

Sami Kourujärvi

Järvennöntie 8

85500 Nivala

p. 0440-550392

e-mail: sami.kourujarvi@luukku.

com

Taloudenhoito,  Jäsenasiat

Pertti Karppinen

Kytölänpuhto 15

85500 Nivala

p. 044-5241919

e-mail: taloudenhoitaja.ao353@

omanetti.fi 

Kotisivut osoitteesta

www.nivalanmetalli353.net

Nivalan Metallityöväen AO 353 

Nivalan Sos.Dem.Työväenyhdistys ry:n

sääntömääräinen SYYSKOKOUS pidetään Kinevalla su 18.11.-07 klo 16.00.

Keskustellaan myös mahd.kuntaliitosten  aiheuttamista muutoksista 

järjestötoiminnassa.Tervetuloa, kahvia ja pullaa tarjolla!

    Keskustan

Nivalan kunnallisjärjestön  joh-

tokunnan ja paikallisyhdistysten 

puheenjohtajien

KOKOUS ti 13.11.-07 klo 19 kir-

jaston alakerran kokoushuoneessa.

Käsitellään syyskokouksen tulevat 

asiat. Tervetuloa!

Keskustan 

Nivalan kunnallisjärjestö ryn

SYYSKOKOUS ti 20.11.-07 klo 19 

kirjaston alakerran kokoushuo-

neessa. Mukana kaupunginvaltuus-

ton pj. Veikko Linna.

   MTK-
       Nivalan 

Vuokatin LOMAPAIKAN VARA-

UKSIA tulevalle talvelle otetaanjo 

vastaan. Vielä on jonkin verran 

vapaita aikoja myös ennen joulua. 

Soita Irjalle p. 040 7587123. Voit 

tutustua lomapaikkaan internetissä 

www. mtk-nivala.fi 

Kinevalla 

Marras Markkinat 
la 17.11.klo 10.00-14.00. Tule 

myymään, pöytämaksu 10 euroa. 

Pöytävarauksia ottaa vastaan Ilona 

044 2824805. Tehdään tunnelmaa, 

kahvila auki kunnon puff etilla!

YSIKAKS' NIVALA RY

    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 1 9 . 0 0 - 2 0 . 3 0

Naisten jalkapallojoukkue etsii uusia pelaajia.

Harjoitukset alkavat 4.11 ammattikoululla 

Kaikki kiinnostunet mukaan!

        Antti Hautakoski, puh. 045-125 3349  www.fc-92.sporttisaitti.com

       SPR Nivala

Aika Pe 23.11.klo 18.00 - 21.00 La 

24.11. klo  9.00 -  15.00 Ti  27.11. 

klo 18. 00 - 21.00 Jatkokurssi  Ma 

10.12. klo 18.00 - 21.00

Paikka Ylivieskan terveyskeskus,iso 

kokoushuone Kirkkotie 

4,Ylivieska (Terveyskeskuksen 

ensiavusta katsoen vasemmalle 

takapihalle ja sisäänkäynti ovesta 

4) Ilmoittautumiset kurssille ma 

19.11. mennessä. Kaarina Eskola 

Puh. 050 4683 554, kaarina 

eskola@vieskantk.fi . Lauantaina 

mahdollisuus ruokailuun, varaus 

ilmoittautumisen yhteydessä, 

hinta 5 euroa, tasaraha. Kurssi 

on osallistujille ilmainen.  Uusia 

ystäviä kaivataan mukaan 

toimintaan. Jos olet kiinnostunut, 

soittele 0400 915 665, iltaisin.

Mukaan voi tulla, vaikka ei ole 

kurssia vielä käynyt.

     Nivalan osasto

SPR:n YSTÄVÄTOIMINNAN 

PERUSKURSSI

Linja-auto

Keskustan 

Pohjois-Pohjanmaan piirin 

SYYSKOKOUKSEEN 

Kempeleeseen lähtee la 17.11.klo 

6.55 Nivalan matkahuollon pihasta. 

Ilmoittautumiset Irjalle 

p. 040 7587 123

         

   SPR Nivala
MUISTA!

Hallituksen kokous ma 12.11.07 

klo 18.00 toimistolla.

SYYSKOKOUS 30.11.2007 Klo 18.30 Nivalan Puustellissa. Toritie 7 

85500 NIVALA. Tervetuloa ! Oppilasjäsentapaaminen Himoksessa 23.-25.11.  

Metallin valtakunnallinen oppilasjäsentapaaminen 23.–25.11.2007 Himok-

sen laskettelukeskuksessa Jämsässä.  Hinta 0 euroa sisältää majoituksen, ruo-

kailut, rinnelipun, lasketteluvälineet, matkat halvimman matkustustavan mu-

kaan.  Ohjelmassa laskettelua, saunomista ja mukavaa yhdessäoloa. 

Tule mukaan tapaamaan muita Metallin oppilasjäseniä! 

Ilmoittautumiset 15.11. mennessä Minna Kahilalle, puh. 020 77 41153 tai 

minna.kahila@metalliliitto.fi  

VERTAISTUKEA
Yhden  vanhemman perheen OLOHUONE kokoontuu  ke 14.11-07  ja 

12.12.07 klo 18.30 -20.00 (pienet arpajaiset) SRK-päiväkerhotiloissa Niva-

lassa. Lastenhoito järjestetty.Toivottavasti nähdään siellä!!!

Kahvi/Tee/Mehu tarjoilu!  Tervetuloa! Eija ja Pirkko
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Huippu-uutuus ainutlaatuisella
briljanttinastoituksella

Meill� my�s
laaja valikoima

alumiinivanteita
KYSY TARJOUS!

NordFrost 5NordFrost 5

FINDOOR - TAITTO-OVIEN MESTARI
��������	
�������	��������	�����
�������

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

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




