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2.12. 1. Adventtisunnuntai

Joka ei pelkää tulevaisuutta, voi 

nauttia tästä hetkestä.

Th omas Fuller

Herra, kuule rukoukseni, ota vas-

taan pyyntöni!

Sinä uskollinen, sinä vanhurs-

kas, vastaa minulle!

Älä vaadi palvelijaasi tuomiol-

le, sillä sinun edessäsi ei yksikään 

ole syytön.

Vihamieheni vainoaa hen-

keäni, hän polkee elämäni jal-

koihinsa, hän suistaa minut pi-

meyteen, kauan sitten kuolleitten 

joukkoon.

Voimani ovat lopussa, sydä-

meni jähmettyy. Minä muistelen 

menneitä aikoja,mietin kaikkia 

tekojasi, ajattelen sinun kättesi 

töitä.

Minä kohotan käteni sinun 

puoleesi, sieluni janoaa sinua 

kuin kuivunut maa. Vastaa mi-

nulle, Herra! Vastaa pian, kauan 

en enää jaksa!

Älä kätke minulta kasvojasi, 

muutoin olen haudan partaalla. 

Sinuun minä turvaan - osoita lau-

peutesi jo aamuvarhaisesta!

Sinun puoleesi minä käännyn 

- opeta minulle tie, jota kulkea! 

Herra, pelasta minut vihollis-

teni käsistä! Sinun luonasi olen 

turvassa.

Sinä olet minun Jumalani  - 

opeta minua täyttämään tahtosi! 

Sinun hyvä henkesi johdattakoon 

minua tasaista tietä.

Ps. 143: 1-10

1.Mikä on Suomen vanhin edel-

leen ilmestyvä sanomalehti?

2. Missä saarella voi nähdä 

raukkeja?

3. Mistä sairaudesta mäkihyp-

pääjä Jan Boklöv kärsii?

4. Kuka ohjasi elokuvan Käpy 

selän alla?

5.Mitä kasvaa hindulaisen Vish-

nu-jumalan navasta?

Nivalan kaupunginhallitus 
on esittämässä valtuustolle 
talousarvioesitystä vuodelle 
2008 ja taloussuunnitelmaa 
vuosille 2009-2011. 

Esityksistä, jos ne hyväksy-
tään ja toteutuvat käytännös-
sä, saattaa tulla raskas taakka 
kaupungin taloudelle ja ve-
ronmaksajille. Esityksiin kun 
on varattu palvelujen ostami-
seksi Peruspalvelukuntayhty-
mä Kalliolta nettomääräisesti 
niin suuri määräraha, että se 
suurin piirtein tuplaa aikai-
sempien vuosien negatiivisen 
toimintakatteen nettomeno-
jen kasvuprosentin. Eli kun 
toimintakatteen negatiivinen 
nettokasvu on aikaisempina 
vuosina ollut keskimäärin n. 
4,35 %:n luokkaa, niin vuodel-
le 2008 tehdyn talousarvioesi-
tyksen mukaan se kasvaisi nyt 
n. 9,44 % laskettuna v. 2007 
talousarvioon varatusta. Eu-
romääräisesti em. merkitsee 
sitä, että kun aiemmin kasvu 

on ollut n. 1,8 – 1,9 miljoo-
naa euroa vuodessa, niin nyt 
vuodelle 2008 se kaupungin-
hallituksen esityksen mukaan 
se on n. 4,2 miljoonaa euroa. 
Eli n. 2,3 miljoonaa euroa 
enemmän kuin se olisi ilman 
pääosin Peruspalvelukun-
tayhtymä Kalliolle varattua 
kasvuosuutta. 

Pahinta asiassa on se, että 
tuo pääosin Kallion aiheut-
tama toimintakatteen nega-
tiivisen nettomenon kasvu 
reilulla kahdella miljoonalla 
eurolla kaupunginhallituksen 
vuosille 2009-2011 tekemästä 
taloussuunnitelmaesityksestä 
päätellen näyttää jäävän pysy-
väksi, eli reilut kaksi miljoo-
naa euroa korkeammalle ta-
solle kuin se ilman Kalliota 
olisi. Se ei siis näytä olevan 
kertameno eikä sen avulla ole 
ennakoitu päästävän lähelle-
kään sitä tasoa jossa tasossa on 
tähän saakka oltu. Päinvastoin 
kasvu %:na isommasta sum-

masta on aina euroissa enem-
män kuin sama kasvu samalla 
%:lla pienemmästä.

Jos kaupunginhallituksen 
tekemä esitys Kallioon va-
rattujen määrärahojen osalta 
hyväksytään ja menot konk-
retisoituvat myös käytän-
nössä, voi Nivalan kaupunki 
ja sen talous olla lähempänä 
valtion holhousta kuin moni 
aavistaakaan ja siitä selviämi-
nen vaatii rajuja toimia, mm. 
veroprosentin merkittävää 
korottamista.

Nivalan, Haapajärven ja 
Reisjärven kuntaliitosneu-
vottelujen yhteydessä tehdyn 
Nivalan kaupungin taloutta 
koskevassa laskelmassa käy-
tettyjen osin utopististenkin 
kasvulukujen perusteella, täy-
dennettynä Peruspalvelukun-
tayhtymä Kalliosta tapahtu-
villa em. palvelujen ostoilla ja 
talousarviossa esitetyillä muu-
toksilla, kaupunkimme talous 
näyttää olevan todella tiukoil-

la. Kaupungin tasekehitykses-
tä laskien vuoteen 2015 men-
nessä omavaraisuusasteemme 
putoaa 52 %:sta n. 36-37 %:n, 
ns. lainakanta asukasta koh-
den kasvaa 3100 €:sta 4400 €:
n, kokonaislainakanta yli 50 
miljoonaan euroon jne. Tämä 
siis parhaassa skenaariossa jos 
Kalliosta tapahtuvia palvelu-
jen ostomenoja ei saada pu-
dotettua jo heti alussa vuo-
sitasolla vähintään kahdella 
miljoonalla eurolla. 

Pahimmassa skenaariossa 
edellä mainitut tasot omavarai-
suusasteessa ja lainakannoissa 
toteutuvat jo 2010 tienoilla ja 
vuoteen 2015 mennessä oma-
varaisuus alkaa olla nollilla, 
lainakanta asukasta kohden 
7000 € ja kokonaislainakanta 
n. 80 miljoonaa €. Siis pahim-
massa skenaariossa edellyttä-
en että veroprosentti pysyy 20 
:ssä ja rajuja menoleikkauksia 
ja palvelumaksujen korotuk-
sia ei saada aikaiseksi.

Mainitut skenaariot ja luvut 
koskevat pelkästään kunnan 
taloutta. Koko kuntakonserni, 
eli kaupunki plus sen tytäryh-
tiöt ovat asia erikseen.

Jos niin on kuin em. ske-
naariovaihtoehdot näyttävät, 
niin Nivalan kaupunginhal-
lituksen tulee kiireesti tar-
kistaa v. 2008 talousarvio ja 
vuosien 2009-2011 talous-
suunnitelmat ja neuvotella 
muiden kuntayhtymässä ole-
vien kuntien kanssa Perus-
palvelukuntayhtymän Kalli-
on toiminnan aloittamisen 
jäädyttäminen muutamaksi 
vuodeksi ja katsoa mitä kan-
nattaa tehdä. Jos palvelut ostot 
ko. kuntayhtymästä näyttävät 
tarkistustenkin jälkeen mak-
savan Nivalalle sen mitä nyt 
on esitetty, vetäytyä pois koko 
hankkeesta.

Heikki Häyrynen
Nivala

Kallio voi tulla Nivalalle kalliiksi?

Suomessa on koko valtakunnassa 

tänä globalisaation aikakautena 

valtava luopumisen halu, suoras-

taan pakkomielle siirtää omai-

suus ulkomaalaisten käsiin. Esi-

merkkinä voisi mainita Suomen 

Sokerin. Se myytiin tanskalaisille 

ja sitten valtion taholta ihmetel-

lään, minkä takia tanskalaiset 

lopettivat Suomen toisen sokeri-

tehtaan ja se pantiin EU:n syyksi. 

Sitähän tässä saa ihmetellä, miksi 

tanskalaiset antavat olla yhtään 

tehdasta Suomessa, koska ovat 

ostaneet ja maksaneet tehtaat 

ostamalla osakekannan.

Tämä sama tauti näyttää ran-

tautuneen Kalajokilaaksoonkin. 

Vajaa kaksi vuotta sitten kunta-

laiset vastustivat mm. lehtikirjoi-

tuksin ja oikeustoimin Jokilaak-

son Jäte Oy:n jätteenkuljetuksia, 

kun kaikilla paikkakunnilla oli 

jo perinteisesti hyviksi todetut 

jätteenkuljettajat. Mutta entinen 

järjestelmä ei sopinut Jäte Oy:lle, 

Juola jopa uhkaili oikeustoimin 

panevansa kansan ruotuun.

Silloin jo epäilimme ja kirjoit-

telimme, että on tulossa isompi 

kaappaus Sähköyhtiö Vattenfal-

lin tapaan, jolloin on myös odo-

tettavissa hintojen nousevan 

moninkertaisiksi. Emme vain 

tienneet, mistä uudet yrittäjät 

aloittavat, mutta nythän tuo sel-

visi. Haapakangas-yhtiöt möivät 

jätteenkuljetukset Sita Finland 

Oy:lle, joka on osa 100 maassa 

toimivaa Suez -yhtiötä. Kunnal-

lisin verovaroin luodaan hyvät 

yritysmahdollisuudet pakkotoi-

min, joita kuntalaisten on nouda-

tettava ja härskeimmät käyttävät 

tilaisuutta hyväkseen ja rahasta-

vat yrityksillään. Kaikki lain mu-

kaisesti ja kunnallisten päättäjien 

siunauksella.

Nivalan päättäjillä olisi nyt 

tuhannen taalan paikka katkais-

ta vouhotus Kalajokilaakson 

runkoviemärin rakentamisesta 

ja jättää Vesikolmio Oy:n uu-

si yhtiöjärjestys hyväksymättä. 

Toivottavasti valtuutetut ovat 

nyt ottaneet vuoden tuumaus-

tauon aikana selvää, että Ni-

valan ei kannata liittyä uuteen 

osakassopimukseen. Teknisesti 

ja taloudellisesti se olisi katast-

rofi  tietäen kuntien tämänhetki-

sen ahdingon.

Nivala omistaa Jokilaakson 

parhaimman jätevesipuhdista-

mon, jolle on luvattu toiminta-ai-

kaa kymmeniksi vuosiksi pelkillä 

normaaleilla vuosikorjauksilla. 

Nivalan puhdistamoon voitaisiin 

johtaa myös Haapajärven jäteve-

det, silloinkaan se ei toimisi kuin 

70 %:n kapasiteetilla.

Puhdistamon yhteyteen on 

myös mahdollista rakentaa bio-

kaasulaitos, joka käyttäisi hy-

väksi sekä puhdistamon jätteitä 

että maatalouden ongelmaksi 

asti tulleet lietelannat, joita Ni-

valasta lähietäisyydeltä löytyy 

kymmeniä tuhansia kuutioi-

ta. Lämmön, kaasun ja sähkön 

saanti tulisi olemaan tuhansia 

megawattitunteja.

Jos kuitenkin halu kuulua 

Jokilaakson jätevesiviemärirun-

koon on ylipääsemätön, olisi 

hyvä, jos valtuutetut pyytäisivät 

ainakin kolmelta puolueettomal-

ta asiantuntijatoimistolta tutki-

mukset Jokilaakson Jäte Oy:n 

kannattavuudesta.

Nämä päätökset ovat nyt Ni-

valan päättäjien käsissä, koska 

Oulun hallinto-oikeus on ku-

monnut valtuuston 14.12.2006 

tekemän päätöksen Vesikolmio 

Oy:n uuden yhtiöjärjestyk-

sen hyväksymisestä. Antopäivä 

14.11.2007.

Kansalainen

Harkintaa päättäjät

En ole ollut aktiivinen kunnal-

lispolitiikassa aikaisemmin, 

mutta nyt haluaisin arvioida 

keskustelua. 

Nivalassa on varmasti laa-

jempi joukko kuin Pro-Nivalan 

kokouksiin osallistuneet, jot-

ka haluaisivat ryhtyä taisteluun 

oman kunnan puolesta. Ei kait 

me nyt niin huono sukupolvi ol-

la, että ei pystytä rauhan aikana 

pitämään omaa kuntaa pystyssä, 

kun on 140 historian aikana ollut 

todellisia vaikeuksiakin. On ollut 

Pula- ja sota-ajat. 

Nyt on vain jaettu liikaa hy-

vää, johon ei ole ollut mahdolli-

suuksia ja homma on kadonnut 

hanskasta.

Nyt pitää purkaa barrikaadit 

valtuuston, Pro-Nivalan ja kaik-

kien kuntalaisten väliltä ja ryh-

tyä taisteluun. Emme kait ole 

niin pehmeitä ja selkärangatto-

mia, että luovutamme omat lai-

toksemme ja päätösvaltamme 

ilman taistelua.

Jos kaupungin päättäjät ja 

ennen kaikkea valtuutetut, jotka 

valmistautuvat uusiin kunnallis-

vaaleihin, tulevat kuntalaisia vas-

taan, niin apuja ja tukea löytyy.

Entisenä urheilumiehenä mi-

nusta tuntuu pahalta luovutta-

minen ilman ottelua. Kunta on 

päättänyt kutsua koolle yleisen 

kokouksen Kallio-piirin takia. 

Tämä on niin suuri asia, että vä-

hintään kahden illan tilaisuus 

olisi toivottavaa ja sinne pitää 

saada myös puolueettomia alus-

tajia ja keskustella se toinenkin 

vaihtoehto, että Nivala Kalajoen 

ja monen muun kunnan kanssa 

odottaa vuoden tai kaksi, minkä-

laisia tuloksia tämä sotupiiriko-

keilu tuo tullessaan.

Nyt pitäisi valtuuston pidät-

täytyä toistaiseksi suurista in-

vestoinneista ja omien laitosten 

myynnistä ja ottaa aikalisä ja ryh-

tyä tosissaan taistelemaan oman 

kunnan säilyttämisen puolesta. 

Tilataan pohjaksi Kuntaliitolta 

tiedot ja selvitykset niistä kunnis-

ta, jotka ovat maassa parhaiten 

selviytyneet esim. päivähoidos-

ta, teknillisten palvelujen ulkoi-

luttamiselta, terveyspalvelujen 

ostolta ym. Ei kinastellen vaan 

yhdessä tutkien ja valmiina te-

kemään rohkeita päätöksiä, jos-

sa mennään kehityksen kärjessä 

ja ollaan esimerkkinä muillekin 

Suomen kunnille.

Nimim. Taisteluun
veljet ja sisaret

Nivalan päättäjät: Otetaan aikalisä ja yhdessä taisteluun
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Lions Club Nivala täyttää tänä 

vuonna neljäkymmentä vuotta. 

Klubi on perustettu 13.11.1967. 

Aktiivijäseniä on 27, joista naisia 

viisi. Toista kautta kuvernöörinä 

toimii tällä hetkellä Ahti Sanak-

senaho, sihteerinä Kaija Vähä-

söyrinki ja neljättä kautta rahas-

tonhoitajana Tatu Rajala.

Juhlassa palkittuja

Yksi perustajajäsen on vielä mu-

kana toiminnassa; Kauko Mäm-

mi palkittiin iltajuhlassa neljä 

vuosikymmentä jatkuneesta 

työstään klubin hyväksi. 

Muita palkittuja olivat: 30 

vuotta toiminnassa olleet: Toi-

vo Ainasoja, Teuvo Pirttimaa ja 

Jaakko Vähäsöyrinki, 25 vuotta: 

Eino Mehtälä ja Veikko Rajanie-

mi, 20 vuotta: Martti Ottavainen 

ja Tatu Rajala, 15 vuotta: Martti 

Joensuu, Veli Mäkinen ja Ahti 

Sanaksenaho, 10 vuotta: Teuvo 

Kiiskilä, Kauko Kurvinen ja Jyr-

ki Määttä, 5 vuotta: Tuomo Junt-

tila, Urpo Korkiakoski ja Sami 

Savolainen.

Juhlavuoden 
kunniaksi 
lahjoituksia

Leijonat on paikkakunnal-

la merkittävä avustus- ja 

palvelujärjestö.

- Lahjoituskohteiden valin-

nassa pääperiaattena on, että 

Lions Club itse valitsee avustus-

kohteet, varsinaisiin anomuksiin 

suhtaudutaan kielteisesti, mainit-

see Ahti Sanaksenaho.

Lahjoituksia saivat seuraavat 

järjestöt: 

Nivalan Partiolle 1000 € käy-

tettäväksi partiotoiminnan tuke-

miseksi sekä partiomajan kun-

nostamiseen ja ylläpitoon.

Partiolaisten puolesta lah-

joituksen ottivat vastaan Pet-

ja Tuomikoski, Johanna Halo-

nen, Henna Haapala ja Janika 

Palokangas.

Tanssiopisto Uusi Kuu sai 

niinikään 1000 € käytettäväksi 

etupäässä Nivalan oppilaiden 

opetus- ja esiintymistoimin-

taan. Vuonna 2000 perustettu 

tanssiopisto toimii kahdeksalla 

paikkakunnalla. Tanssiryhmiä 

on aina nelivuotiaista lukioikäi-

siin. Nivalassa tanssitunnit järjes-

tetään Kyösti Kallion koulun ti-

loissa. Lahjoituksen vastaanottaja 

tanssinopettaja Marjo Oja kertoi, 

että esimerkiksi osa lahjoitukses-

ta voitaisiin käyttää ensi kevään 

juhlanäytöksen puvustamiseen.

Vuonna 2006 perustettu  Ni-

valan Voimistelijat saivat myös 

1000 € käytettäväksi voimiste-

lijoiden opetukseen ja harjoi-

tustoimintaan sekä välinehan-

kintoihin. Uudelle, aloittavalle 

seuralle lahjoitus on merkittävä. 

Lahjoituksen vastaanottivat Elisa 

Kähönen ja Marja Alatalo.

Ortodoksiseurakunnalle 1000 

€, mikä on käytetty Karvoskylän 

tsasounan muutostöihin ja sanee-

raukseen, jolloin rukoushuone 

sai kahvion, kokous- ja saniteetti-

tilat. Laajennuksen suunnittelus-

ta on vastannut arkkitehti Pekka 

Taskinen. Lahjoitusta olivat vas-

taanottamassa Sakari Naumanen 

ja Oleg Merioja.

Perinteisenä lahjoitusmuoto-

na ovat stipendit. Tänä vuonna 

on lahjoitettu Nivalan oppilaitok-

sille yhteensä 1000 €. 

- Talkootyön ja lahjoitustoi-

minnan ohella on vuoden mit-

taan monenlaista tapahtumaa ja 

tempausta mm. on järjestetty Ys-

tävänpäivän tanssiaiset, on osal-

listuttu kirkkovenesoutuun, on 

järjestetty hiihtoretki lapsille, li-

säksi on kummilapsitoimintaa Sri 

Lankassa. Tärkeä osa Lions Clu-

bin toimintaa on nuorisovaihto, 

kertoo Ahti Sanaksenaho.

- Pääasiallinen tuotto tulee 

kinkkuarvoista, lisää hän.

Iltajuhla pidettiin nuorisoseu-

ralla. Juhlatilaisuus alkoi onnit-

telujen vastaanotolla. Juhlapuhu-

jaksi oli saapunut piirikuvernööri 

Juhani Kärkkäinen. Juhlaohjelas-

sa oli mm. Leijonamarssi säestä-

jänä Erkki Vähäsarja, Henna-

Maija Kukin harmonikkaesitys, 

tanssiopisto Uusi Kuun “Kuka 

saa kultarahat” -tanssiesitys se-

kä Maitotyttöjen esitys.

Ritva Oja

Viime viikolla julkaistiin uuti-

nen, jossa alueen jätekuljetuk-

sen monopolin saanut Ympäris-

töpalvelu H. Haapakangas Oy:n 

ja Ympäristöhuolto Heikki Haa-

pakangas Oy:n osakekannat on 

ostanut Ympäristöhuoltoyhtiö 

Sita Finland. Tämä yhtiö kuuluu 

puolestaan kansainväliseen Suez 

-konserniin, jolla on toimintaa 

yli sadassa maassa.

Tämä kauppa merkitsee 

myös Nivalan osalta sitä, että 

sähkön ohella olemme myös 

jätteenkuljetuksessa ulkolaisten 

monopoliyhtiöiden armoilla 

peruuttamattomasti.

Tämä kauppa on herättä-

nyt huolestumista myös alueen 

asukkaissa. Suez -konsernin toi-

mialana on ympäristöhuollon li-

säksi myös vesi- ja energiahuol-

topalveluja. Nivalan valtuusto on 

jo kertaalleen ollut niputtamassa 

alueen vesi- ja jätevesihuoltoa yh-

teen ja näin muodostamassa erit-

täin kiinnostavaa tuotepakettia 

kansainvälisille yhtiöille.

Alueen kunnat päättivät viime 

vuoden puolella melko vähäisin 

perusteluin niputtaa alueen raa-

kavesiyhtiön ja kuntien omista-

mat viemäripuhdistamot yhteen. 

Hankkeen perusteluina esitettiin 

yhteisen runkoviemärin raken-

tamista Haapajärveltä Kalajoelle 

saakka. Tämän hankkeen talou-

dellisia kustannuksia ei ole vielä 

tähän päivään mennessä selvi-

tetty. Hankkeesta on vain yhden 

konsulttitoimiston esitys, jonka 

kustannuslaskelmat on jo ehditty 

moneen kertaan osoittaa surke-

asti alimitoitetuksi.

Vuodenvaihteen jälkeen mm. 

Nivalan päättäjille on toimitettu 

tutkimusaineistoa, jonka valos-

sa koko hanke on esitetty varsin 

kyseenalaiseksi ja kohtuuttoman 

kalliiksi. Nivalan kunnan kan-

nalta kiireesti tehty sopimus oli 

muutoinkin hätiköity ja kunnalle 

epäedullinen. Nivalan puhdista-

mo on tutkimuksissa todettu 

alueen parhaaksi niin kapasitee-

tiltaan kuin puhdistuskyvyltään-

kin. Kuitenkin Nivala sopimuk-

sessa oli valmis luovuttamaan 

puhdistamonsa runsaan 500.000 

euron hinnalla, kun vastaavasti 

huomattavasti heikompitasoi-

sesta Ylivieskan puhdistamosta 

maksettiin runsaasti yli 800.000 

euroa.

Jos kunnat kaikesta huolimat-

ta ryhtyvät rakentamaan tätä jät-

tihanketta, niin kunnat velkaan-

tuvat lisää niin paljon, että sen 

velan kanssa ei voi tulla toimeen, 

vaan tulee suuri kiusaus myydä 

Vesikolmio kansainväliselle yh-

tiölle ja tässä tapauksessa Suez 

-konsernille, jolla on jo alueen 

jätehuolto muutoinkin. Jäteve-

sipuhdistamon myynti Vesikol-

miolle tulee uudelleen Nivalan 

kaupunginhallituksen ja valtuus-

ton käsittelyyn kenties jo tämän 

vuoden puolella.

Pro Nivala

Lukijan ajatuksia  

Jätteenkuljetuskin siirtyi jo ulkomaisille sijoittajille

40 vuotta Lions Club -toimintaa Nivalassa

Lahjoituksia olivat luovuttamassa kuvernööri Ahti Sanaksenaho, 

sihteeri Kaija Vähäsöyrinki ja rahastonhoitaja Tatu Rajala.

Lahjoitusten vastaanottajat ja lahjoittajat yhteispotretissa.
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Lähetä kannanottosi, mieli-

piteesi ja havaintosi kätevästi 

tekstiviestillä.

Puhelinnumero on

044-945 3763
Nivalan päättäjien kannattais 

lukea Sauli Niinistön kirjasta 

Hiljaisten historia ainakin luku 

Kadonnut kunta, niin siinä sais 

katella ikäänkun peilistä pää-

töksenteon kulttuuria ja tehtyjä 

päätöksiä.

Voi voi sentään, oletteko huo-

manneet että koiran omistaja voi 

olla ansiotyössä, ei sillä ole hätää 

kun on tuulen suoja. T. kahden 

koiran omistaja.

Sunnuntai aamupäivä ja ei oo ra-

pulaa. Onko kukaan kohdannu 

samanlaista tilannetta?.

Onko jossain internetissä ilmoi-

tus, että Nivala on alennusmyyn-

nissä? Ainakin ostajia näyttää 

olevan jonossa kaikille Nivalan 

laitoksille. Viimeksi meni jät-

tenkulj. italialaisille ja nyt ost. 

on verhojen takana Vesikolmi-

osta ja jätevesihuollosta. Sama 

taho on jo lask. suunnitelmiinsa 

myös Niv. kaukolämmön. Tätä 

vauhtia Nivalaa laskuttaa kah-

den vuoden kulutt. eurooppal. 

bisnesmiehet.

Ei rapulaa 12 vuoteen! Ajatte-

le miten mukavaa, viikonlopun 

jälkeen saa aloittaa arjen levän-

neenä ja virkistyneenä.

Koulutuskuntayhtymästä. Niva-

lan ammattiopistolla olisi enem-

män rahaa omaan käyttöön, jos 

se olisi itsenäinen koulu. Nyt ra-

haa menee muihin kouluihin ja 

hallintoon. Vinkiksi vaan kallion 

kannattajille.

On se kauheaa katottavaa miten 

jotkut vanhemmat antaa lastensa 

istua autossa miten sattuu. Ei oo 

turvavöitä päällä, ei turvaistui-

mia. Etupenkillä istuvat vanhem-

pien sylissä, tuntus että nyt sen 

verran vois turvallisuutta opettaa 

ja edes ne vyöt pistää kiinni. Itse 

sen ainakin teen!!!

Oisko Nivalassa hommia 

vaakaporarille?

Alueen kunnat edesauttoivat 

Veikko Haapakankaan miljoo-

namieheksi. Asia oli varmaan 

sovittu jo runsas vuosi sitten, 

kun kuntia patistettiin yhteiseen 

jätekuljetukseen. Yksi mies voi 

tehdä miljoonia rahaa kunta-

päättäjien avustuksella. Ei siinä 

mitään väärää, mutta kun kun-

talaiset joutuvat lopunikää niitä 

miljoonia maksamaan ulkomaa-

laisille sijoittajille.

Kiitos sille joka käy portit joki-

penkalta irti repiin, säälittävää 

touhua... Mutta mikäs siinä jos 

joku viittii aina laittaa ne mut ei 

vain tähän mennessä ole mon-

ta päivää pysyny. T. Itsekki teitä 

käyttävä!

Kulukikohan ne opetuslapset 

pikkujouluissa? Muistakkaa ny 

hyvät ihmiset miksi sitä joulua 

taas oikein vietetään!

Oliskohan Nivalan kaupungin 

päättäjien jo aika kääntyä tuu-

povaarasten puoleen kuntalii-

tosasiassa, niin sais enemmän 

menemään veroeuroja ja muu-

tenkin buff eteissa mässäillä ve-

ronmaksajain piikkiin.

Muut opet ottakaa mallia keskus-

tan koulusta, vain pikkujouluun 

saa tuoda vähän hyvää. Karkki-

en salliminen ja tarjoaminen on 

opelta lasten suosion ostamista.

Miksikähän meidän syrjäkylä-

läisten pitää aina kärsiä kaikes-

ta esim. kun tulee lunta niin saa 

aurata vasta kun sitä on 10 cm... 

On täällä muitakin kun autolla 

liikkujia. Pienet koulukkaat ja 

kortittomat töihin menijät saa 

uppuroida miten tahtoo pyörän 

kanssa, kirkolla kyllä aurataan 

jo parin sentin lumet. Makse-

taan ne kiinteistöverot täällä 

syrjässäkin.

Miksi pitää valittaa... J-kylä - Töl-

linperä täynnä tontteja, rakenta-

kaa tänne niin ei tarvi naapurin 

kissan paskoista valittaa.

Onko pakko laittaa lapsia myy-

mään joululehtiä? Onko se edes 

luvallistakaan? En haluaisi ostaa 

montaa lehteä, joissa ei ole juu-

ri muuta kuin mainoksia, mutta 

kieltäydy siinä, kun pikku napero 

kirkkain silmin tarjoaa “lukupa-

kettia”. Levollista joulun odotusta 

tv. lasten kaveri.

Kyllä uusilla ambulanssiyrittä-

jillä on huippuvarustellut autot, 

onnea yritykseen! Ps. Pois turha 

kateus ja valitus.

Eikö enää pienet tokaluokkalai-

set voi rauhassa koulusta kotia 

tulla? Isot ylä-asteikäiset pojat 

kun päälle käyvät ja vielä lisää 

kavereita mukaan pientä “hak-

kaamaan” soittavat! Onneksi 

pienin pääsi säikähdyksellä ja 

lumipallon iskulla. Kiitos opet-

tajalle kun otti asian hoitoon-

sa, keskusteltaisiinko lastemme 

kanssa asioista niin ei tarvitsisi 

kenenkään pelätä koulumatkoja. 

T. Pienen puolesta.

Eikö toimitus vois jo laittaa lopun 

tälle kissojen haukkumiselle. On 

sitä tärkeämpiäkin asioita huo-

lehdittavina kun toisten kissat. 

T. Kissan ystävä.

Se koira älähtää johon kalikka 

kalahtaa.

Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

Kirkolliset tapahtumat

Maanantai: Broileririsotto, 

kaali-tuorekurkkusalaatti.

Tiistai: Suikalepaisti, perunat, 

vihersalaatti.

Keskiviikko: Lohi-kasviskeitto, 

pehmeä leipä.

Torstai: Makaronilaatikko, 

tuoresalaatti.

Perjantai: Riisipuuro, mehukeit-

to, kinkkuleikkele, ruispalat

1. Åbo Underrättelser

2. Gotlannissa

3. Epilepsiasta

4. Mikko Niskanen

5. Lootuskukka

Nivalassa

Matemaattisten aineiden lehto-

ri, perhepäivähoitaja, myynti-

neuvottelija (vakuutus), karjan-

hoitaja, kaivinkoneenkuljettaja, 

korjausmies, levyseppä-hitsaaja, 

sähköasentaja, ylipalomies, nuo-

hooja, kokki, baaritarjoilija.

Ylivieskassa

Englannin kielen kouluttaja, 

sairaanhoitaja, toimistosihtee-

ri, vakuutusneuvottelija / yrit-

täjäasiamies, kauneuskonsultti, 

myyntipalveluhenkilöitä, tekni-

nen myyjä, huoltamotyöntekijä, 

CNC-koneistaja, vartija, palvelu-

vastaava / siivooja.

Haapajärvellä

Kauneuskonsultti, ajoneuvonos-

turinkuljettaja, kokki, tarjoilija.

Sievissä

Kauneuskonsultti, kokki.

Haapavedellä

Projektipäällikkö, suuhygienisti, 

henkilökohtainen avustaja, oh-

jaaja (sosiaaliala) betonimylläri 

/ laborantti, siistijä.

Su 25.11 Tuomiosunnuntai klo 

10 sanajumalanpalvelus kirkossa, 

saarna ja lit. Olli, kanttori P Karp-

pinen, avustaa J Kangas, laulu. 

Kolehti: Oppilaitos- ja nuoriso-

työhön eri järjestöille, Kirkkohal-

litus. Klo 13.30 Nivalan ry:n Ko-

tikeskusvierailu (O Hosionaho). 

Klo 17 gospelkuoron harjoitukset 

seurakuntakodissa (Rautio). Klo 

18.30 seurat ja lauluilta Nivalan 

ry:llä (J Tölli). Klo 19 Herättäjän 

seurat seuratuvalla (E Jaatinen, T 

Saunanen).

Ma 26.11.klo 19 Yö enkelten-jou-

lukonsertti kirkossa, lauluyhtye 

Virtuoso ja juhlaorkesterin kvar-

tetti.   Lippujen ennakkovarauk-

set kaupungin kulttuuritoimisto 

p. 044 4457 321 tai kirkon ovelta 

ennen konserttia, ohjelma 20 €.

Ti 27.11. klo 18 naisten piiri 

seurakuntakodissa.

Ke 28.11. klo 11 päiväpakanat 

Kerttu  Paavolalla, Haapaperän-

tie 327 (Olli). Klo 11 varttunei-

den kerho Nivalan ry:llä. Klo 18 

virsipiiri seurakuntakodissa.

To 29.11. klo 17 lapsikuoron 

harjoitukset seurakuntako-

dissa. Klo 18.30 Nivalan ry:n 

ompeluseurat

piireittäin. Klo 19 joulumyyjäiset 

Korpirannan ry:llä.

Pe 30.11. klo 18.30 raamattu-

luokka Nivalan ry:llä. Klo 20 

urkuvartti kirkossa (Katajala).

La 1.12. klo 11 joulumyyjäiset 

Nivalan ry:llä. Klo 19.30 seurat 

Nivalan ry:llä (K Tölli).

Su 2.12. I Adventtisunnuntai 

klo 10 messu kirkossa,  saarna 

ja lit. Viljanen, kanttori Katajala, 

avustaa seurakunnan lapsikuo-

ro, L Kangas, huilu. Kirkkokah-

vit seurakuntakodissa. Klo 17 

gospelkuoron harjoitukset seu-

rakuntakodissa (Rautio). Klo 18 

kauneimmat joululaulut  Kar-

voskylän kylätalossa, Junttila, J 

Heikkilä, järjestää Karvoskylän 

kyläyhdistys. Klo 18 Maasalon 

adventtivesper kirkossa, Malis-

kylän Sekakuoro joht. J Latvala, 

lit. Hurskainen, puhe Jukkola. 

Klo 18.30 seurat Nivalan ry:llä

(U Savela, J Poikkimäki), kolehti 

toimintakuluihin. Klo 19 seurat 

Niina ja Timo  Vähäsöyringillä 

Haikarassa.

Diakoniatyö: Ma 3.12 klo 12.00 

Omaishoitajien ja hoidettavien 

joulujuhla seurakuntakodissa.

Pyhäkoulutyö: Su 25.11. klo 

12 Vilkunan alueen pyhä-

koulu Stenrothilla, Niskakan-

kaantie 49, klo 12 pyhäkoulu 

seurakuntakodissa.

To 29.11. klo 10 Adventtihartaus 

kirkossa päivähoidossa oleville 

lapsille, hoitohenkilökunnalle ja 

perheille.

Nuorisotyö: Ti. 20.11 klo 18-19 

Raamis Nuorisotiloissa

Ti. 20.11 klo 19-20.30 Teema-ilta 

Nuorisotiloissa

Pe. 23.11 klo 19-22 Avoimet ovet 

Nuorisotiloissa

Ti. 27.11 klo 18.19.30 Isoskoulu-

tus Nuorisotiloissa

Nuorten joululeiri pe-la, 7-8.12 

Vinnurvassa. Hinta 7 €. Ilmoit-

tautumiset 30.11 mennessä Reet-

talle p. 040-5325578

Rippikoulutyö

To. 22.11 klo 18.30 1-rippi-

kouluryhmän vanhempainilta 

seurakuntakodilla

Ma. 26.11 klo 18.00 Talvirippi-

koululaisten vanhempien tapaa-

minen seurakuntakodilla.

Ke. 28.11 klo 18.00 3-rippikoulu-

laisten vanhempien tapaaminen 

seurakuntakodilla.

Ti. 4.12 klo 18.00 2-rippi-

koululaisten vanhempainilta 

seurakuntakodilla

Lisätietoja Reetta Nummela p. 

040-532 5578

Kolehdinkantajat: Su 25.11.Mar-

joriikka Löllö, Johanna Mäenpää, 

Emilia Torvinen, Satu  Aho

Su 2.12.Jussi Hautakoski, Jen-

ni Juhola, Miika Junttila, Taru 

Kaarlela

Su 9.12.Roosa Kallio, Arttu Ki-

viniemi, Merja Kivirinta, Asla 

Ohtamaa.

Lähetystyö: Lähetyksen  kirppu-

tori Kanttorilassa, avoinna ke ja 

la klo 9-13,  saatavana varastossa 

olevaa ilmaista vaatetavaraa.

Musiikkityö: Urkuvartti kirkossa 

joka kuukauden viimeinen pe klo 

20. Vapaa pääsy!

Su 9.12.2007 Oulun Eteläi-

sen sotaorvot, joulujuhla 

Haapajärvellä

Kynttilöiden sytytys sankarihau-

doilla klo 9. Jumalanpalveluksen 

jälkeen n. klo 11.30 jouluateria 

ja juhla seurakuntakodissa, hinta 

15 €. Ilmoittautumiset 30.11.2007 

mennessä Elvi Alatalo 

p. 040 744 7139 tai (08) 

762 351.

Etappi-ohjelma Radio Pookis-

sa Etapilla ollaan kaikessa rau-

hassa maanantaisin klo 17.05,  

uusinnat sunnuntaisin juma-

lanpalveluksen jälkeen. Ohjel-

missa  käsitellään inhimillisen 

elämän kysymyksiä kristilliseltä 

arvopohjalta.

Kanttori päivystää yleensä kes-

kiviikkoisin klo 11-12.30 kän-

nykkänumerossa: Liisa Katajala 

p. 044 344 2174. Vapaapäivät ma 

ja ti.

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 osoi-

te: www.nivalansrk.fi 

Sähköpostiosoite: nivalan.seu-

rakunta@evl.fi 

  

Kastettu

Niilo Olavi Eskola, Janina Iida 

Elisabet Hyvärilä, Riku Edward 

Tölli, Tapio Ilmari Eskola, Hanne 

Amelia Korri

Avioliittoon 
kuulutettu
Kari Markus Saukko ja Hilkka 

Maaria  Penninkangas

Juho Petteri Tuure ja Niina Maria 

Häkkilä

Kuollut

Eeva Esteri Jauhonen s Peräaho  

87 v.

Elsi Annikki Harju        73 v.

Sunnuntai 25.11. Karjalan-

paisti, perunat, perunasalaatti, 

luumukiisseli.

Maanantai: Nakkikastike, peru-

nat, jäävuori-tomaatti-ananas-

salaatti, marjakiisseli.

Tiistai: Kalakeitto, juusto, 

ruispuolukkapuuro.

Keskiviikko: Italialainen jauhe-

lihalaatikko, kiinankaali-man-

dariinisalaatti, vadelmakiisseli.

Torstai: Kirjolohipih-

vit, perunat, tillikastike, 

porkkana-persikkaraaste, 

mustaherukkakiisseli.

Perjantai: Kinkkukiusaus, kii-

nankaali-tilli-kurkkusalaatti, 

vaniljavanukas.

Lauantai: Lindströminpihvit, 

perunat, kastike, kurpitsasalaat-

ti, porkkana-ananaskiisseli.

Sunnuntai: Lihahöystö, peru-

nat, italiansalaatti, marjavaahto.

Haapajärvellä 
antiikkimessut

Haapajärvellä järjestetään en-

simmäiset Antiikki-keräily-si-

sustus- myyntimessut joulukuun 

ensimmäisenä viikonloppuna. 

Messujen pitopaikka on Monitoi-

mitalolla. Monitoimitalo täyttyy 

kauppiaista ja keräilijöistä, näyt-

teilleasettajia messuilla on noin 

30 Suomesta ja Ruotsista.

Messuilla on myytävänä run-

saasti antiikki- ja keräilyalan esi-

neistöä muun muassa postimerk-

kejä ja - kortteja, wanhoja rahoja, 

tasku-, pöytä- ja seinäkelloja, 

antiikkihuonekaluja, valaisimia, 

Arabian posliinia, design-lasia, 

keräilyleluja, kirjoja, kultakoru-

ja, tauluja, puukkoja, wanhoja 

tekstiilejä.

Messuovet avautuvat sekä lau-

antaina että sunnuntaina kym-

meneltä. Messujen järjestäjänä 

on Premax.

Oulussa järjestetään seuraavat 

Suuret Antiikkimessut nyt uudes-

sa paikassa Club Teatrialla tam-

mikuun viimeisenä viikonloppu-

na. Tällöin messuille on tulossa 

mukaan yli 80 kauppiasta.
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Nivalan Mielenterveysyhdis-

tys Lyhty ry:ssä vietettiin viime 

viikolla avoimien ovien päivää. 

Samalla pidettiin myyjäiset, ar-

pajaiset ja tarjottiin vierailijoille 

hyvät kahvit. Paikalla kävi run-

saasti väkeä ja yhdistysten jäsen-

ten hienot käsityöt, leivonnaiset 

ja muu tavara menivät hyvin 

kaupaksi.

Lyhty ry on osa valtakunnal-

lista keskusliittoa ja kuuluu Jo-

kilaakson tiimiin. Yhdistyksen 

tarkoituksena on edistää mie-

lenterveyttä, yhdistää ja aktivoi-

da mielenterveyskuntoutujia ja 

heidän läheisiään, tehdä ennalta 

ehkäisevää työtä mielentervey-

den alueella ja järjestää mielen-

terveyskuntoutujille vertaistuki- 

ja ryhmätoimintaa.

Viime viikolla vietettiin val-

takunnallista mielenterveysviik-

koa. Lyhty ry järjestää teemavii-

kolla vuosittain avoimien ovien 

päivät ja myyjäiset. Ensi vuon-

na on tarkoitus järjestää myös 

kevätmyyjäiset.

Valtakunnallisen mielenter-

veysviikon teemana oli Elinvoi-

maa perheille. Perheiden, varsin-

kin lasten ja nuorten palveluja 

kehittämällä ja perheitä tuke-

malla voidaan monta inhimil-

listä tragediaa välttää tai ainakin 

monen elämää helpottaa. Myös 

yhteiskunnan kannalta on selvää, 

että vakavia ongelmia ennalta 

ehkäisemällä vältetään tulevien 

vuosien suuremmat laskut. Se, 

että yhteiskunta tukee lapsiper-

heitä, on parasta ennalta ehkäise-

vää mielenterveystyötä, sanotaan 

Mielenterveyden Keskusliitto ry:

n tiedotteessa viikon aiheesta.

Lyhtyyn on matala 
kynnys
Lyhty ry:llä on ensi vuonna kym-

menvuotisjuhlat. Lyhty ry toimii 

Mielenterveysneuvolan päivä-

toimintatiloissa, jotka sijaitsevat 

Pappilantiellä terveyskeskuksen 

takana, punatiilisessä talossa. Ti-

lat ovat hyväkuntoiset ja toimivat 

ja yhdistyksen jäsenet ovat sisus-

taneet ne viihtyisäksi.

Lyhty ry:ssä on noin 60 jäsen-

tä, joista osa on kannatusjäseniä. 

Yhdistyksen jäsenmaksu on 10 

euroa vuodessa, johon sisältyy 

muun muassa lehtiä, jäsenpostia 

ja mahdollisuus osallistua erilai-

siin yhteisiin toimintoihin.

Yhdistyksen puheenjohtajana 

toimii Erja Tulppo ja sihteeri-ra-

hastonhoitajana Orvokki Ahola. 

He toivovat kovasti, että kynnys 

saapua tapahtumiin olisi kaikil-

le mahdollisimman alhainen. He 

sanovat, että mielenterveyden 

sairaudet ovat sairauksia muiden 

sairauksien joukossa, eikä niihin 

tarvitse sen ihmeellisemmin suh-

Nivalan kaupungin talousar-

vioehdotus vuodelle 2008 sekä 

vuosien 2009-2011 taloussuun-

nitelma ovat valmistuneet. Kau-

punginjohtaja Pasi Marjakangas 

kuvasi niitä kahdella yhteisellä 

nimittäjällä.

- Voi sanoa, että talousarvi-

on laatiminen ensi vuodelle oli 

haasteellinen tehtävä. Joka tapa-

uksessa lähtökohtana on se, että 

kaupunki kasvaa ja meidän tulee 

vastata kasvuhaasteeseen vaikka 

toinen keskeinen haaste on se, 

että kaupungin talous on äärim-

mäisen tiukoilla.

- Talousarviota ja suunnitel-

maa laadittaessa yksimielinen ta-

voite oli, että talouden alamäki ei 

voi jatkua. Tavoitteena on terve 

kuntatalous ja alijäämäkiertees-

tä täytyy päästä pois. Kaupungin 

tulee myös siirtyä menoperustei-

sesta talousarviosta tuloperustei-

seen, eli elämään niiden tulojen 

mukaan, mitkä meillä on. Se ei 

välttämättä yhdessä vuodessa 

onnistu, mutta siihen suuntaan 

edetään, hän vakuutti.

Peruslähtökohtana talousar-

vion laadintaan on se, että sen 

on oltava tasapainossa suunnit-

teluajanjaksolla 2008-2011. Jos 

jonakin vuonna tulee alijäämää, 

se on toisena vuonna pystyttävä 

kuittaamaan. Vuonna 2008 tulee 

vielä 1,6 miljoonaa euroa alijää-

mää. Taseessa on edellisinä vuo-

sina kertyneitä alijäämiä sekä 

tämän vuoden arvio mukaan 

laskien yhteensä noin kolme mil-

joonaa euroa alijäämää. Taloutta 

tasapainottavalla toimenpideoh-

jelmalla alijäämät katetaan niin, 

että vuoteen 2013 niitä ei enää 

pitäisi olla.

Kaupunginhallituksen pu-

heenjohtaja Jarmo Vuolteenaho 

kertoi, että talousarviota käsitel-

tiin kahtena päivänä hyvin yksi-

tuumaisesti. Mistään asiasta ei 

äänestetty.

- Mietin, mikä on talousarvi-

on linja, niin kyllä se on uudis-

tuminen. Kallio -yhtymä aloittaa 

ensi vuoden alusta suurin toi-

vein. Nivalan ääni on kuulunut 

siellä hyvin ja yhteistyö lähtenyt 

käyntiin ilman soraääniä. Alun 

käynnistysvaiheessa sielläkin on 

tietysti kustannuspaineita, Vuol-

teenaho kertoi.

Tuloveroprosentti 
kohoaa jo 2009
Nivalan kaupunginvaltuusto on 

päättänyt pitää ensi vuoden tu-

loveroprosentin entisellään eli 

19,75. Suunnitelman mukaan 

korotus olisi seurannut vasta 

vuonna 2012, mutta nyt sitä on 

aikaistettu.  Jos kuntaliitos Haa-

pajärven ja Reisjärven kanssa 

olisi toteutunut, oli yhteiseksi 

tuloveroprosentiksi laskelmin 

osoitettu 20. Kun kuntaliitoksen 

toteutuminen on vaakalaudalla, 

on vuoden 2009 talouden suun-

nitelmissa äyrin hinnaksi laskettu 

20,75. Se tuo lisätuloja 1,2 mil-

joonaa euroa. Lisäksi kiinteis-

töveroprosentteihin on tulossa 

pieniä tarkistuksia. 

- Nyt budjetti on laadittu si-

ten, että Nivala jatkaa itsenäise-

nä kuntana. Yhteistyötä tehdään 

Kallion kautta. Nivalan kaupun-

ki on kuitenkin yhteistyöhalukas 

kaikkien niiden kanssa, joiden 

kanssa yhteistyö onnistuu, Vuol-

teenaho kertoi.

Perusturvalautakunta on val-

mistellut budjetin siltä pohjal-

ta kuin toimintaa olisi jatkettu 

omana toimintana. Noin 60 pro-

senttia budjetista siirtyy Kallion 

piiriin. Niinpä katseet kohdis-

tuvatkin supistuvaan peruskun-

taan, jonka oman organisaation 

kehittämistä jatketaan ja haetaan 

parempaa tehokkuutta.

Sosiaali- ja terveystoimen 

menoihin on ensi vuodelle kir-

jattu noin seitsemän prosentin 

kasvu. 

- Kallion kuntayhtymä on 

merkittävä rakenteellinen uudis-

tus, jolla turvataan palvelut, mut-

ta pyritään myös hillitsemään 

toimintamenojen jatkuva kasvu. 

Tulevien vuosien aikana vuosit-

tainen kasvu alenee ja lopullinen 

tavoite on, että päästäisiin noin 

kolmen prosentin menojen kas-

vuun, Marjakangas sanoi.

Uusi päiväkoti ja 
skeittialue
Yksi velkaantumisen syy on kau-

pungin viime vuosina suoritta-

mat suuret investoinnit. Vielä en-

si vuonna investointeja tehdään 

noin neljällä miljoonalla eurolla, 

vaikka terveellä taloustasolla ne 

saisivat olla noin kaksi miljoo-

naa. 2009 ja 2010 pidetään sitten 

tiukkaa investointilinjaa, mutta 

vuonna 2011 investoinnit taas 

kasvavat. Silloin on suunniteltu 

esimerkiksi uuden paloaseman 

rakentamista.

Ensi vuonna rakennetaan uu-

si päiväkoti Kydön alueelle. Sen 

kustannusarvio on 1,1 miljoo-

naa euroa. Asumiselle luodaan 

perustaa rakentamalla Kydön ja 

Mäntylän alueelle kunnallistek-

niikkaa, jotta omakotitontteja 

olisi edelleen hyvin saatavissa. 

Terveyskeskuksen neuvolan ja 

työterveyshuollon tilat korja-

taan ja Tuiskulan urheilukentän 

juoksuratapinnoite uusitaan. 

Nuorisolle tärkeänä asiana ra-

kennetaan skeittiparkki ja viih-

tyisyyttä lisätään myös puistoja 

kunnostamalla.

Työpaikat säilyvät

Päivähoidon tarpeen kasvaessa 

talousarvioon on kirjattu kym-

menen uuden perhepäivähoita-

jan tointa. Samoin ensi vuonna 

valmistuva uusi päiväkoti tarvit-

see henkilökuntaa.

- Jos henkilöstömäärä li-

sääntyy, se lisääntyy sosiaali- ja 

terveyspuolelle ja tulee Kallion 

kautta. Koko muun kaupungin 

toiminnassa kannattaa varautua 

siihen, että tehokkuuksia otetaan 

entistä enemmän irti, joten muu-

ta kasvua ei ole. Talousarvio ei 

sisällä toisaalta irtisanomisia 

eikä lomautuksia, Marjakangas 

kertoi.

Kaupungilla oli lainaa asukas-

ta kohti vuonna 2002 1500 euroa. 

Viimeisimmässä tilinpäätöksessä 

2006 määrä oli 2095 euroa. Ensi 

vuoden talousarviossa se nousee 

vielä 3800 euroon.

- Tiukalla investointilinjal-

la, talouden tervehdyttämisellä 

ja veroprosentin korottamisella 

pystytään lainamäärä pitämään 

niin, ettei se puhkaise 4000 eu-

ron rajaa, vaan lähtee pikkuisen 

laskemaan, Marjakangas sanoi.

Maritta Raudaskoski

Kasvu ja tiukka talous 
budjetin nimittäjiä

Lyhdyn lämmössä

Lyhty ry:n myyjäisissä oli myynnissä upeita käsitöitä, askarteluja ja leivonnaisia. Vasemmalla puheenjohtaja Erja Tulppo ja sihteeri-

rahastonhoitaja Orvokki Ahola.

tautua kuin muihinkaan. 

Viikottain tiistaisin kello 

12-14 on päiväkahvitilaisuus, 

jonne kaikki ovat tervetulleita. 

Silloin sieltä saa muun muassa 

vertaistukea.

- Meillä on porukassa niin hy-

viä tarinoiden ja vitsin kertojia, 

että aika kuluu iloisissa merkeissä 

ja mielikin kevenee, Erja Tulppo 

ja Orvokki Ahola kertovat.

Maritta Raudaskoski
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SISUSTUS MESSUT

Järj. PREMAX
www.mardessa.fi

avoinna

Myytävänä mm.
KIRJOJA, LASIA JA POSLIINIA

ANTIIKKIHUONEKALUJA
TAULUJA, KELLOJA JA KORUJA
POSTIKORTTEJA JA -MERKKEJÄ
WANHOJA RAHOJA, PUUKKOJA

YM.YM.

HAAPAJÄRVEN MONITOIMITALO
1.-2.12.2007

Opintie 2
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Nivalan Kyösti-Kallion koulun 

1-6 lk oppilaat olivat keväällä 

mukana Keski-Pohjanmaan Lii-

kunnan (KePLi) toteuttamassa 

tutkimuksessa, missä selvitettiin 

heidän liikunnan harrastamisak-

tiivisuutta ja mahdollisia lisätoi-

veita harrastamismahdollisuuk-

sista kotipaikkakunnalla.

Tutkimus toteutettiin yhteis-

työssä koulun ja Nivalan kaupun-

gin liikuntapalveluiden kanssa. 5. 

ja 6. luokkalaiset vastasivat kyse-

lyyn oppitunnilla opettajan ohja-

uksessa  ja 1.-4. luokan oppilaat 

vanhempien kanssa kotona.

Kyselytutkimus tukee kau-
pungin liikuntapalveluiden sekä 
koulun suunnittelu- ja kehittämis-
työtä. Tavoitteena oli tutkimuk-
sen perusteella auttaa kaupungin 
liikuntapalveluja, urheiluseuroja 
ja koulua yhteistyössä suunnitte-
lemaan paikallista lasten liikun-
tapalvelujen tarjontaa.

- Kevättalvella tehdyn ky-
selyn tavoitteena oli selvittää, 
mitkä ovat lasten toiveet, kuin-
ka aktiivisesti he harrastavat lii-
kuntaa ja mitä harrastaminen saa 
maksaa. Nivala toimii ikäänkuin 
pilottikuntana tässä kyselytutki-
muksessa ja tutukimuksesta saa-
tuja hyviä kokemuksia voidaan 
hyödyntää laajemminkin alueen 
kunnissa, kertoo Keski-Pohjan-

maan Liikuntakoulun nuoriso- 
ja koulutuspäällikkö Hannele 
Alanärä.

- Nopeimmin kiinnostuneiden 
kuntien kanssa päästään liikkee-
le jo tämän vuoden puolella, hän 
lisää.

Kyselytutkimuksen 
tuloksia
Tutkimukseen vastasi yhteensä 

298 oppilasta Kyösti Kallion kou-

lun 303 oppilaasta. Vastaajista 49 

% kuului urheiluseuraan. Se on 

hieman enemmän kuin valta-

kunnallisesti (42 %). Harrastus-

aktiivisuudessa ei ole suuria eroja 

tyttöjen ja poikien välillä. Vastaa-

jista 93 % ilmoitti harrastavansa 

liikuntaa säännöllisesti kerran 

viikossa. Harrastetuimmat lajit 

olivat uinti, hiihto, jalkapallo ja 

pyöräily. 

Näiden lajien sisällä on selkei-

tä eroja tyttöjen ja pokien välillä. 

Tytöt suosivat uintia ja hiihtoa. 

Poikien enemmistönä ovat jalka-

pallon harrastajat. Muissa lajeissa 

suurimmat erot tyttöjen ja poiki-

en harrastajamäärissä lajin sisällä 

olivat: tytöt suosivat ratsastusta 

ja tanssia, pojat taas jääkiekkoa. 

Liikunnan harrastamisen kolme 

tärkeintä motiivia olivat fyysinen 

kehittyminen, terveyden edistä-

minen ja uuden oppiminen.

Hieman yllätyksenä kyselyn 

tekijöille tuli se, että terveysnä-

kökohdat korostuivat vastaajien 

motiivina harrastaa liikuntaa.

Harrastamistavat, 
toiveet ja 
kustannukset

Useimmat oppilaista haluavat 

harrastaa liikuntaa yhdestä kah-

teen kertaa viikossa. Kyselyyn 

vastanneilla liikunnan harrasta-

misen halu ohjatussa toiminnas-

sa on ilmeistä. Kolmannes vas-

taajista haluaa harrastaa liikuntaa 

kavereiden kanssa vapaa-ajalla 

ilman ohjausta. 

Tytöillä suurimmat erot ny-

kyisen harrastamisen ja toivotun 

ohjatun liikunnan järjestämisen 

välillä olivat ratsastuksessa. Lajiin 

olisi tulossa huomattavasti lisää 

harrastajia. Myös yleisurheiluun 

olisi tulossa lisää harrastajia. Oh-

jaajista on tosin pulaa lähes joka 

lajissa. Kilpailuihin osallistumis-

halu jakaa mielipiteitä. Kyselyn 

mukaan kolmannes vastaajista 

haluaa osallistua kilpailuihin eh-

dottomasti ja vajaa kolmannes ei 

Nivala kehittää lasten liikuntaa kyselyn avulla

Kolmas- ja neljäsluokkalaisten ryhmällä on valinnaisaineena liikunta.

lainkaan. Tytöt haluavat kilpailla 

hieman poikia enemmän.

- Salibandy on edelleen hy-

vin suosittu laji sekä tyttöjen 

että poikien keskuudessa ja jo-

ta on mukava harrastaa yhdessä 

kavereiden kanssa. Paikallisesti 

kyselytutkimus on erinomainen 

työkalu liikuntatoiminnan ke-

hittämisessä, mainitsee Nivalan 

kaupungin liikuntaneuvoja Ari 

Ohtamaa.

Liikunnan harrastamiskustan-

nuksia kysyttäessä vuosi jaettiin 

syys-, kevät- ja kesäkauteen. Yli 

puolet vastaajista oli sitä mieltä, 

että 26 euroa tai enemmän on so-

piva kausimaksu.

 -Kyselyn perusteella perheet 

näyttäisivät olevan valmiita mak-

samaan lastensa harrastustoimin-

nasta, mainitsee Kyösti Kallion 

koulun rehtori Jukka Turunen. 

Kyselyn paikallinen 
hyödyntäminen
Kyselyn tulokset on julkaistu 

nivalalaisille seuroille kevääl-

lä. Muutamat lajit kuten ratsas-

tus ja ammunta ovat pystyneet 

reagoimaan nopeimmin toivei-

siin laajentamalla toimintaansa. 

Syksyllä kokoonnuttiin toiseen 

seurailtaan, mukaan oli kutsuttu 

myös koulun edustus. Tuloksena 

syntyi useita kehitysideoita lasten 

liikuntatoimen edelleen kehittä-

miseksi yhteistyössä eri seurojen 

ja koulutoimen kanssa. Jatkossa 

mukana olleet tahot jatkavat yh-

teistyötä ideoiden toteuttamisek-

si. Hyvällä yhteistyöllä vältetään 

toimintojen päällekäisyyttä.

Ritva Oja

Mannerheimin lastensuojelulii-

ton Nivalan paikallisyhdistys on 

laittamassa alkuun Joulupuu-

hankkeen, joka on ollut tuttu jo 

mm. Haapajärveltä. Joulupuu 

järjestetään yhteistyössä Nivalan 

Halpahallin ja kaupungin sosiaa-

litoimen kanssa. Joulupuu-hank-

keella halutaan muistaa lapsia, 

jotka perheen elämäntilanteen 

johdosta  tarvitsevat lisätukea. 

Hankkeen tarkoituksena on 

ilahduttaa lapsia joulupaketilla, 

jonka vapaaehtoinen henkilö 

voi hankkia.

Käytännössä joulupuu toimii 

niin, että oksilla on vapaavalin-

taisia kortteja lahjan saajan tie-

doilla (kuten "tyttö 3 vuotta"). 

Henkilö joka haluaa ilahduttaa 

lahjalla, valitsee puusta kortin 

ja hankkii lahjan joko itse teke-

mällä tai ostamalla. Lahjan hin-

nalle eikä lajille ei ole rajoitusta. 

Pääasia on, että tuote on uusi ja 

käyttämätön, ja että se soveltuu 

vastaanottajalle. Paketoimaton 

lahja kortteineen toimitetaan 

joulupuun luona päivystävälle 

MLL:n ihmiselle. MLL paketoi 

lahjat ja toimittaa ne sosiaalitoi-

men kautta vastaanottajille.

Joulupuu toteutetaan lauan-

taina 1.12. kello 9-11 ja 15-18 

Halpahallin aulassa. MLL:n väki 

on  kertomassa lisää hankkeesta, 

opastamassa ja ottamassa lahjoja 

vastaan. Tervetuloa mukaan an-

tamaan ja saamaan joulumieltä!

MLL-Nivalan väki

Joulupuu lasten hyväksi
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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

Millainen onkaan helppo 
ja turvallinen tulisija-
remontti?

Sovi ilmainen 
kotikäynti
0207910390

Kysy myös
rahoitusta

Palveleva uunimyymälä Oulussa
Limingantie 5 LH 21 A
p. 0207910390
Arkisin 10-17, la 10-14

Hae ilmainen 
Remonttiopas
ja Tulisijakirja!

www.uunisepat.fi
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Kalajokilaakson koulutuskun-

tayhtymä on saanut tuloksel-

lisuusrahoitusta ensi vuodelle 

kaikkiaan yli 800.000 euroa. 

Rahoituksen saantiin vaikut-

tivat keskeiset mittarit: opiskeli-

joiden hyvä työllistyminen ( 40 

% ), jatko-opinnot ja tutkinto-

jen läpäisyaste eli kuinka monta 

prosenttia opiskelijoista valmis-

tuu Opetushallituksen määritte-

lemässä ajassa ja keskeyttämis-

prosentti ( 15 % ). 

- Kalajokilaakson koulutus-

kuntayhtymä on pärjännyt par-

haiten Pohjois-Suomessa, myös 

valtakunnallisessa vertailussa se 

sijoittuu hyvin. Tutkintojen lä-

päisyasteessa ( 13 % ) on paran-

nettavaa, mutta ollaan kuitenkin 

hyvällä tasolla valtakunnallisesti, 

mainitsee yhtymän johtaja Heik-

ki Yli-Olli.

Alueellinen 
vaikuttaja
KAM on alueensa vastuullinen 

vaikuttaja  Pohjois-Suomessa ve-

tovoimaisen ja tuloksellisen kou-

lutuksen järjestäjänä sekä aktii-

visena toimijana laajentuneessa 

koulutuksen yhteenliittymässä ja 

tulisi kattamaan alueellisesti koko 

toisen asteen koulutuksen vuo-

teen 2015 mennessä. Kuntayhty-

mä ylläpitää ja kehittää osaltaan 

myös alueellista kulttuuria.

Kuntayhtymän 
talous
Talousarvion perusteena on 

opistojen toisen asteen opiske-

lijamäärä 2105 sekä yksikköhin-

nat korotettuna 6 % vuoteen 2007 

verrattuna. 

Talousarviota tehtäessä on tu-

losopimus tehty 1.10.2007 alkaen 

ja sen vuosivaikutus on n. 5,4 %. 

Yksikköhinta-arviossa vuodelle 

2008 on 8192 € ( vuonna 2007 

se oli 7837 € ) kaikkine lisineen 

ja volyymimuutoksineen. 

- Rakennusinvestointihank-

keiden toteuttaminen vaatii lai-

nanottoa n. 4 milj. euroa  ensi 

vuodelle, kertoo  talous- ja hal-

lintojohtaja Markku Rajaniemi.

- Kuntayhtymä velkaantuu 

merkittävästi, mutta raken-

nusinvestoinnit on tehtävä ja ne 

halutaan tehdä, mutta kuntiin ei 

lähde laskuja, sillä kuntayhtymä 

toimii kuin liikelaitos, huomaut-

taa Yli-Olli.

”Tietoa, osaamista 
ja asennetta”
Koulutuskuntayhtymä järjestää 

ja organisoi oman toimintansa si-

ten, että koulutus on alueellisesti, 

valtakunnallisesti sekä kansain-

välisesti arvioiden tuloksellista 

ja laadukasta. Koulutus tuottaa 

riittävästi ammattitaitoisia osaa-

jia  ja yrittäjiä alueemme elinkei-

noelämän tarpeisiin. Panostetaan 

opintonsa keskeyttäjien ja syrjäy-

tymisvaarassa olevien nuorten 

tukemiseen ja ohjaukseen. Eri-

tyisesti pyritään ehkäisemään 

ns. negatiivista keskeyttämistä, 

jossa nuori jää ilman jatkosuun-

nitelmia. Tavoitteena on moti-

voituneet opiskelijat ja osaava 

henkilökunta.

 Ritva Oja

Syötekeskuksentie 126 • 90280 Syöte • puh. (08) 815 4000 • fax (08) 815 4173 • myyntipalvelu@syotekeskus.fi • www.syotekeskus.fi • www.oulunsetlementti.fi

Syötekeskuksen huipputarjouksia kaudelle 2007-2008!
Itsenäisyyspäivä 

Syötteellä
1. - 9.12.2007

180€/hlö/4vrk

Sisältää majoituksen 
2hh hotellihuoneessa 

puolihoidolla.

Syötekeskuksen 
Joulupaketti

23. - 26.12.2007

150€/hlö/3vrk

Sisältää majoituksen 
2hh hotellihuoneessa 

aamiaisella, jouluaaton 
päivällisen, hotellin saunan 

ja kuntosalin käytön.

KaamosViikonloppu
tunturissa

10.12.2007 –10.2.2008,
ei voimassa juhlapyhinä

125€/2vrk/2hh

Sisältää majoituksen
2hh hotellihuoneessa

aamiaisella, 2:n päivän
hissiliput sekä hotellin
saunan ja kuntosalin

käytön.

Jatkoaikaa-
Viikonloppu

to-su, ei voimassa juhlapyhinä

180€/hlö/3vrk

Sisältää majoituksen
2 hh hotellihuoneessa
aamiaisella, 3:n päivän
hissiliput sekä hotellin
saunan ja kuntosalin

käytön.

S-Etukortilla
-50% alennusta 

kausilipuista

aikuisten kausiliput 110€ 
(norm. 220€) 

ja alle 16v. kausiliput 85€ 
(norm. 170€). 

Kausiliput ostettava 
Syötekeskuksesta 

31.12.2007 mennessä.
Ei kerrytä Bonusta.

Mannerheimin Lastensuojelulii-

ton Nivalan osasto lahjoitti Ni-

valan seurakunnan lapsityölle 

pöytäteatterin. Lasten oikeuksien 

päivänä tullut lahjoitus oli lapsi-

työlle erikoisen mieluinen ja tar-

peellinen, sillä entinen alkaakin 

olla jo melko kulunut.

- Pöytäteatteri on lapsista to-

si mieluista. Teatteriin kuuluu 

valmiita tarinoita, joita voidaan 

tietenkin “säveltää” tarpeen mu-

kaan. Teatteriin sisältyy erilaisia 

tarvikkeita ja hahmoja, jotka 

asetellaan lattialle kertomuksen 

etenemisen mukaan, selostaa las-

tenohjaaja Satu Ahola.

Perhekerhot 
suosittuja
Nivalan seurakunnassa toimiva 

perhekerho on erittäin suosittu 

toimintamuoto. Se toimii kolme-

na päivänä viikossa kahden tun-

nin ajan kerrallaan. Seurakun-

nalla on neljä lastenohjaajaa.

Perhekerho on tärkeä henki-

reikä, sillä siellä aikuiset voivat 

tavata muita samassa elämänvai-

heessa olevia vanhempia ja lap-

set saavat uusia leikkikavereita. 

Jokainen tilaisuus aloitetaan 

Seurakunnan lapsiTuloksellisuusrahoitusta KAM:lle

Catering-osaston uusissa tiloissa on mukava opiskella. 

Ensimmäisen vuoden opiskelijat (vas.) Jonna Halvari 

Nivalasta ja Tiia Alaverronen Ylivieskasta.

Koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Yli-Olli, toimistosihteeri Heli Hannula ja talous- ja 

hallintojohtaja Markku Rajaniemi.

Tiistain perhekerhoon osallistui 

14 aikuista lapsineen.

MLL-Nivala antoi Lasten oikeuksien päivän lahjoituksena 

pöytäteatterin Nivalan seurakunnan lapsityölle. Lahjan 

vastaanotti lastenohjaaja Satu Ahola. Oikealla MLL-Nivalan 

puheenjohtaja Hanna-Suoma Savolainen.
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työ sai lahjoituksen

Pöytäteatteri on lapsille 

erikoisen mieluista. Tässä on 

isännältä pudonnut rukkanen 

metsään ja se saa uusia 

asukkaita metsän eläimistä.

hiljentymällä hartaushetkeen. 

Leikkien ohessa on kahvi- ja 

mehutarjoilu.

Perhekerhoihin ovat kaikki 

halukkaat mahtuneet mukaan. 

Syksyllä on ilmoittautuminen 

ryhmien jakamiseksi. Viikottai-

nen osallistujamäärä vaihtelee 

tilanteiden mukaan, esimerkiksi 

fl unssa-aikana väkeä on vähem-

män. Lahjoituspäivänä perheker-

hossa riitti vilskettä, sillä paikalla 

oli 14 aikuista lapsineen.

Maritta Raudaskoski 
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Parhaat palvelut  

EDULLISTA
NÄKYVYYTTÄ

TÄLLÄ
SIVULLA

Ilmoitus Nivalan Viikon
Parhaat palvelut -palstalla

maksaa vain 5,50 €/viikko + alv!



11

Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

ASTIANPESUKONE Zanussi, 
vähän käytetty, 1 v. vanha. 
Hinta 250 euroa. Puh. 0400-
409 106.

TOYOTA Avensis vm. -99, 1.6 
Terra. Aj. 170 t., siisti ja hy-
väkunt. 2-omistajaa, huol-
tokirja, vetok., 2-renk. Puh. 
050-369 0413.

Rauhall. tilavalla tontilla luu-
mu-omena ja kirsikkapuiden 
ympäröimä OMAKOTITALO + 
at 101+40 m2 (1998), 3 mh + 
oh + k + khh + kh + s + käyt-
töullakko, korkea oh-katto, 
varaava Nunna-takka, kes-
kusp-imuri, kuivausrumpu, 
iso terassi, upeat WC-kalus-
teet. Naapankaari 7, hp. 143 
000 / paras tarjous. Puh. 443 
575 / 050-535 1086.

MAZDA 323 HB vm 1984, kat-
sastettu helmikuussa 2007. 
Hp. 300 euroa. Puh. 040-569 
2639.

Puoli vuotta vanha vähän 
käytetty Nokia N 73 3G PU-
HELIN tarpeettomana. Ta-
kuuta on jäljellä. Ollut nai-
sen käytössä, ei naarmuja, 
muistikortti sis. hintaan, h. 
180 euroa. Tied. puh. 040-
411 9067.

JÄÄKAAPPI, jossa pieni pa-
kastinkaappi. Siisti. Puh. 044-
257 4199.

MB 220 CDi -99, Suomi-au-
to täydellä huoltokirjalla. 
Runsaat varusteet. Yksityis-
käyttöinen, tilava farmari. 
Hp. 14.500 e. Puh. 044-076 
5366.

Rakennustyömaalle sopivia 
SISÄ- JA ULKO-OVIA edulli-
sesti. Puh. 040-570 6367.

Ostetaan  

YKSIÖ tai kaksio, myös myö-
hemmin vapautuva tai vuok-
rattuna. Puh. 050-369 0413.

TIIBETIN SPANIELI (urospen-
tu). Puh. 440 781.

Halutaan vuokrata  

Perheenlisäystä saava pa-
riskunta haluaa vuokrata 
OMAKOTITALON / TILAVAN 
RIVITALOASUNNON Niva-
lan tai lähikuntien alueelta. 
P.045-1227882. 

Nuori aviopari haluaisi vuok-
rata siistin saunallisen RI-
VITALOKAKSION Nivalasta. 
Mieluiten tammi- tai helmi-
kuusta alkaen. Varma vuok-
ra ja luotettavat vuokralai-
set. Etsimme pitkäaikaista 
asuntoa. Puh. 045-1323497 
tai 045-1373944.

Halutaan vuokrata YKSIÖ TAI 
KAKSIO mahdollisimman pi-
an Nivalasta. 046-8818225.

Vuokrattavana  

LOMAOSAKE Paljakassa 4-6 
hengelle. Harrastusmahdol-
lisuudet lähellä. Soita puh. 
040-743 1095.

Annetaan  

KUORMALAVOJA poltto-
puuksi. Lavat ovat Sievissä. 
Puh. 044-544 2880.

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

Nivala-Pesiksen 

SYYSKOKOUS

  pidetään ti 4.12.2007 klo 19.00 Osuuspankin kokoushuoneessa. 

Esillä sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa.                Johtokunta 

      

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

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

Nivalan Metallityöväen AO 353 

SYYSKOKOUS Nivalan Puustelli pe 30.11. klo 18.30. Esillä sääntöjen 

määräämät asiat. Tervetuloa!

Nivalan Kesäteatteri ry.
Nivalan Kesäteatteri ry:n SYYSKOKOUS 30.11.07 klo 19.00 Kuuta-

mon alakerrassa. Tervetuloa!

LYHTY r.y.
PÄIVÄKAHVIT tiistaisin klo 12-14 Pappilantiellä. 

Tervetuloa!

VERTAIS-
TUKEA

Yhden vanhemman perheen 

OLOHUONE kokoontuu 

12.12.07 klo 18.30-20.00 SRK-

päiväkerhotiloissa Nivalassa. 

Lastenhoito järjestetty. Toivot-

tavasti nähdään siellä!!! Kahvi / 

tee / mehutarjoilu! Tervetuloa! 

Eija ja Pirkko.

KARVOSKYLÄN 
KYLÄYHDISTYS

Käsityökeskus Maakari järjestää 

suosittuja LYHYTKURSSEJA (6 

h) kylätalolla alkaen ma. 26.11. 

klo 18.00. Voit tehdä valopal-

lon, kehys- tai valoryijyn pape-

rinarusta. Tarvikkeet sisältyvät 

kurssien hintaan. Tiedustelut ja 

ilmoittautumiset p. 0400-815 447 

/ Ritva.

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: 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.

OHJELMALLISET PIKKUJOULUILTAMAT

Maliskylän Liittolassa lauantaina 1.12.2007 klo 19.30-01.00. Aluksi 

kahvitarjoilu. Ohjelmassa lasten esityksiä, näytelmää, yhteislaulua 

ja joulupukki. 

Loppuillasta tanssittaa Eikka Laakkonen. Puff et toimii. Liput 6 euroa 

/  henkilö, lapset ilmaiseksi. 

Järj. Maliskylän Nuorisoseura

SPR Nivala

SPR:n Nivalan Osaston 

sääntömääräinen

SYYSKOKOUS 
su. 9.12.2007 klo 15.00 Kinevalla. 

Tervetuloa!

SPR:n Nivalan Osaston

HALLITUKSEN KOKOUS
on ma. 3.12.2007 klo 18.00 

toimistolla Vanhalla Meijeril-

lä. HUOM!!! hallituksen ko-

kouspäivä on muuttunut (ei 

10.12.2007). 

METALLI

Nivalan Metallityöväen Ammat-

tiosasto 353 tarjoaa jäsenille

JOULUATERIAN
su. 9.12.2007 klo 12-16.00. 

Nivalassa Ravintola Puustel-

lissa, Haapajärvellä Sinikan 

Lounaspalvelussa.

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uut-

ta Vuotta 2008 

Toivoo Ammattiosaston 
Toimikunta

YHTEIS-
MYYJÄISET

Yhteismyyjäiset lauantaina 8.12.-

07 kello 9-13 Nuorisoseuralla. Il-

moittautumiset ja pöytävarauk-

set Tatu Rajala puh. 045 674 7901, 

tatu.rajala@omanetti.fi .

Nivalan Moottoripyöräilijät ry.
SYYSKOKOUS

Nahkimolla su. 2.12.2007 klo 17.00. Hallituksen kokous tuntia 

aiemmin eli klo 16.00.
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13 rinnettä; pisin 1340 m, pipet, reilit, boxit, snowpark, korkeusero 190 m, 7 hissiä, 3 lasten hissiä. Hissikapasiteetti 8000 hlö/h. Rinne- ja lumi-info www.paljakka.fi tai (08) 755 120

Puhtaasti Parasta!
Hiihto- ja laskettelukausi avattu Paljakassa

Ajantasainen latu- ja rinneinfo www.paljakka.fi

MÖKIT (4-6 hlö)

ENSILUMILLE
al
ka
en

100€/viikonloppu

JOULUN MÖKKILOMAT 21.-28.12.

5 vrk 250-360 €

viikko 350-450 €

3 vrk 150-225 €

4 vrk 200-300 €
H
in
na
t

al
ka
en

LASKETTELUKAUDEN AVAUSTARJOUS:

23.11. - 2.12.

Tarjoamme päivälipun ostaneelle

välineet tai lounaan kaupanpäälle!

Katso ajantasainen rinnetilanne www.paljakka.fi

26€/päivä/hlö

ET
U
SI

JO
PA

KAUSIKORTIT ENNAKKO-OSTOHINTAAN

30.11. SAAKKA. Lisätietoja www.paljakka.fi

Joulun, hiihtolomien ja kevään
parhaat viikot myydään nyt!

MYÖS KELKKAREITEILLÄ JO LUNTA

-Kelkkavuokraus ensi lumille alk. 29€/h

VARAUKSET FINFUN PALJAKKA ALUEVARAAMO

www.paljakka.fi    info@paljakka.fi    puh. (08) 755 120




