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Nimipäivät  

Sunnuntai  
2.12.2007

Kalenteri

Lukijan ajatuksia  

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Jälleen on maamme itsenäisyys-

päivä.  Tällä kertaa  se onkin eri-

koinen juhlapäivä, sillä onhan 

maamme ollut itsenäinen jo 90 

- vuotta. 

Ihmisen elämässä se on pitkä 

aika, mutta kansojen historiassa 

lyhyt. Vaikka Suomen itsenäisyys 

on verrattain lyhyt, on vapau-

temme ja itsenäisyytemme ollut 

silti uhattuna  useampia kertoja. 

Me ikäihmiset muistamme eri-

toten sodan ankeat, puuteen ja 

ahdingon  vuodet. Vielä sodan 

jälkeenkin on maamme itsenäi-

syys ollut muutamia kertoja  kuin 

veitsenterällä. Tämänhän kaikki 

maamme lähihistoriaan tutustu-

neet hyvin tietävät.

     Sodan vuodet olivat ras-

kaita myös kotirintamalla. Niin 

taloissa kuin torpissakin kaikki 

työt oli  hoidettava naisten, van-

hojen miesten ja lasten voimin.

Silloin olivat parhaassa iässä ole-

vat miehet, kuten myös hevoset “ 

siellä jossakin” isänmaan asialla. 

Luulen, että tässä maassa ei ole 

koskaan rukoiltu niin paljon kuin 

sotavuosina. Olen myöhemmin 

lukenut, että kaikkien suoma-

laisten kunnioittama President-

ti Kyösti Kallio on  kehottanut 

suomalaisia rukoilemaan noina 

kohtalon vuosina. Tuo kehotus 

otettiin varmaankin  vakavasti. 

Ainakin  lapsuuskodissani ru-

koiltiin,  - ellen väärin muista 

- päivittäin. Tai oikeastaan äiti 

rukoili. ( Isäni oli jo kuollut.) Itse 

en  osannut rukoilla. Rukoukseni 

olivat  paremminkin sopertelua. 

Kerroin sisäisestä ahdistuksista-

ni ja peloistani  Jumalalle.  Eräs 

lapsuusmuisto liittyy Mosko-

vassa käytyihin rauhanneuvot-

teluihin, tai tarkemmin sanot-

tuna niiden päättymiseen. Oli 

sysipimeä syysilta. Lienee ollut 

lokakuun loppu tai marraskuun 

alkupuoli. Olin jo mennyt yö-

vuoteelle. Äitini tuli kohta huo-

neeseen.  Hän avasi radion, sillä 

oli iltauutisten aika. Kun uutislä-

hetys alkoi valpastuin oitis, sillä 

toimittaja aloitti uutiskatsauksen 

ilmoittamalla ensiksi Moskovas-

sa päättyneiden rauhanneuvot-

telujen ehdot. Se oli järisyttävää 

kuunneltavaa. Siksi se uutislähe-

tys on jäänyt mieleeni niin väke-

västi, että muistan kyseiset rau-

hanehdot vieläkin lähes sanasta 

sanaan. Kuuntelin rauhanehtoja 

syvästi järkyttyneenä. Muuta-

man minuutin aikana selvisi 

karu totuus. Suomen on luovu-

tettava  Neuvostoliitolle Karjalan 

kannas, suuria alueita Laatokan 

pohjoispuolelta, osia Kuusamon 

ja Sallan kunnista sekä Petsamon 

käsivarsi kokonaisuudessaan.  

Lisäksi maamme velvoitettiin 

vuokraamaan  Porkkalan niemi 

Helsingin edustalta itäiselle naa-

purille 50 - vuodeksi. Rauhaneh-

dot oli ylettömän raskaat. Pitkälti 

yli 400 000 suomalaista joutuisi 

jättämään kotinsa ja lähtemään 

maan sisäosiin. Kaiken lisäksi 

maamme joutui rauhanehtojen 

mukaan maksamaan Neuvosto-

liitolle sotakorvauksina laivoja, 

ym. koneita ja laitteita muistini 

mukaan yli 600 0000 Amerikan 

kultadollarin arvosta! ( Kultadol-

lari oli se rahayksikkö, joka USA: 

ssa ennen sodan alkua oli käytös-

sä. Käsitykseni mukaan dollarin 

arvo oli silloin korkeampi kuin 

nykyisin. )

    Kun kuuntelin noita raskai-

ta rauhanehtoja  minulta karka-

si  itku. Tyhmässä päässäni las-

kelmoin, että rauhanehdot ovat 

niin ankarat, ettei Suomi koskaan 

jaksa sellaisia ehtoja täyttää. Entä 

sitten, jos Suomi ei pysty annet-

tuja ehtoja täyttämään?  Samalla 

kouraisi pelko pikkumiehen si-

sintä. Neuvostoliitto miehittää 

maamme  ja kuinka meidän sit-

ten käy? ( Jälkeenpäin olen luke-

nut, että samanlaisia pelkoja on 

ollut monilla päättäjillämmekin).   

Onneksi pelkäämäni uhkaku-

va ei toteutunut. Suomi suoritti 

muutaman vuoden aikana kaik-

ki velvoitteensa Neuvostoliitol-

le. Maamme säilytti ainoana so-

taan joutuneena pikku valtiona 

itsenäisyytensä ja vapautensa. 

Vaikka maamme oli vielä vuosi-

kymmeniä itäisen naapurimme 

tarkassa seurannassa. Kansal-

lamme on onneksi ollut noina 

kriittisinä aikoina luotettavia ja 

päteviä johtajia, kuten Kallio, 

Ryti, Mannerheim, Paasikivi ja 

Kekkonen.

    Pyhä Raamattu vakuuttaa, 

että  jokainen  hyvä anti ja täydel-

linen lahja tulee valkeuksien Isäl-

tä. Hän on siunannut maatam-

me  hyvillä Päämiehillä. Meillä 

on aihetta kiittää Häntä heistä 

jokaisesta  sekä  kalliista  arvos-

ta - vapaudesta -  juhliessam-

me  maamme 90 - vuotiasta 

itsenäisyyttä.

Itsenäinen isänmaa - kallis arvo

Muutama viikko sitten oli Poh-

janmaan Paluumuuttajien ko-

kous Toholammilla ja siellä 

edelleen selvisi se, ettei Suomi 

ole pannut täytäntöön EY-tuo-

mioistuimen päätöstä siitä, ettei 

Suomi saa verottaa sairausvakuu-

tusmaksua enää 27.12.2006 pää-

töksen mukaan.

Päätöksestä on tullut lainvoi-

mainen, mutta verohallinto ei 

noudata lakia ja yrittää vain ven-

kuloida siitä ulos. Lasin numero 

on C-50/05, kohta 35, joten asia 

on muuten selvä, kunhan vain 

lakia noudatettaisiin.

 Pohjanmaan Paluumuuttajat 

on saaneet jo kaksikin kirjettä 

Ey-komissaari Corneliukselta, 

jossa tämä herra        Paluumuut-

tajat on saaneet jo kaksikin kirjet-

tä Ey-komissaari Corneliukselta, 

jossa tämä herra mainitsee sel-

västi, että Suomen on maksetta-

va takaisin liikaa perityt verot. 

Pohjoismaittenkin lakien mu-

kaan mitään maksua ei  tarvitse 

kahta kertaa maksaa, joten tässä 

rikotaan selvästi lakia.

Ihmettelen edelleenkin Suo-

men menettelyä, miten on mah-

dollista kierrellä selvää lakia. No, 

ei tämä nyt uutta ole. Näinhän 

se on käynyt Autoasiassakin, sa-

maten alkoholin tuonnilla. Suo-

meen saisi tuoda alkoa mielin 

määrin, mutta tulli nappaakin 

ne hoteisiinsa.  Että ottakaa vain 

paluumuuttajat ja vaatikaan Oi-

kaisulautakunnilta oikaisua ve-

roihinne. Hyviä jouluja.

Terveisin

Olavi Pääkkö

Paluumuuttajan
näkökulmasta

Ajassa  

Sunnuntai: Anelma, 
Unelma.
Maanantai: Meri, 
Vellamo.
Tiistai: Airi, Aira.
Keskiviikko: Selma.
Torstai: Niilo, Niko, 
Nikolai, Niklas.
Perjantai: Sampsa.
Lauantai: Kyllikki, Kylli.

Sunnuntai 2.12.
Ensimmäinen 
adventtisunnuntai.

Torstai 6.12.
Itsenäisyyspäivä.

Kun syö kylliksensä, 
ajattelee sivistyneesti ja 
ihmeen hienosti monesta 
asiasta.

Maria Jotuni

Kohotkaa korkeiksi, portit,

avartukaa, ikiaikaiset ovet!

Kirkkauden kuningas tulee.

Kuka on kirkkauden kuningas?

Hän on Herra, väkevä ja 

voimallinen.

Hän on Herra, voiton sankari.

Kohotkaa korkeiksi, portit,

avartukaa, ikiaikaiset ovet!

Kirkkauden kuningas tulee.

Kuka on kirkkauden kuningas?

Kirkkauden kuningas

 on Herra Sebaot!

Ps. 24: 7-10 

1. Minkä lajin menestysurheilija 

on Eerik Jago?

2. Mille viikonpäivälle osuu 

jouluaatto?

3. Minkä instanssin lyhennenimi 

on Metla?

4. Kuka on Ylivieskan 

kaupunginjohtaja?

5. Mikä on TET?

Vastaukset sivulla 4.

Näyttää vahvasti sille, että kau-

pungin taholta medialle anne-

tusta informaatiosta on totta vain 

toinen puoli, jos sitäkään. Mikä 

on edellä mainitunkaltaisen in-

formaation tavoite, ei ole auennut 

tämän kirjoittajalle.

Kun kerrotaan, että palkan-

korotusten vaikutus Nivalassa 

on joulurahan takia puoli miljoo-

naa euroa, niin totta lienee vain 

puolet. Jos näin olisi, tietäisi se 

joulurahana työnantajaosuuksi-

neen n. 760 euron korotusta per 

kunnassa töissä oleva. Tiettä-

västi jouluraha on n. 270 euroa 

+ työnantajaosuudet, eli n. 360 

euroa per kunnassa töissä ole-

va. Ilmoitetussa näyttää olevan 

yli 100 %:n virhe tai kirjoittajan 

käsitysvirhe.

Ensi vuonan palkankorotus-

ten vaikutus ilmoitetaan yli mil-

joonaksi. Tätäkin tietoa lienee 

merkittävästi liioiteltu. Kun vuo-

delle 2008 ilmoitetaan palkanko-

rotusten vaikutusten olevan yli 

miljoona ja parin vuoden päästä 

kolme miljoonaa, niin sovitulla 

työehtosopimustasolla korotus-

ten vaikutus näyttää jäävän en-

si vuonna n 0,88 miljoonaan ja 

2009 aikana  n. 1,8 milj. euroa 

nykytasoa korkeammaksi.

 Lisäksi on kerrottu, että jos 

kuntaliitos Haapajärvi – Nivala 

- Reisjärvi olisi toteutunut, olisi 

20 prosentin kunnallisverotaso 

riittänyt. Nyt esitetään vuodelle 

2009 jo peräti 20,75 %.n vero-

tasoa. Ko. informaatio on kovin 

outoa syystä, että kuntaliitosneu-

vottelujen yhteydessä ohjausryh-

mälle tehdyssä virallisluotoisessa 

talouslaskelmassa Nivalan talous 

vuoden 2011 lopussa 19,75 %:n 

veroasteella laskettuna on mer-

kittävästi paremmassa jamassa 

kuin se tulee olemaan kuluvan 

vuoden lopussa. Eli koko ns. lai-

nakanta 36,3 milj. euroa ja asu-

kasta kohden 3300 euroa. Kulu-

van vuoden lopussa em. luvut on 

ennakoitu 38,5 miljoonaa euroon 

ja 3500 euroa/as.

Vielä oudompaa valoon medi-

alle annettu informaatio kuntata-

louden talouskehityksestä joutuu 

sen jälkeen kun toteaa, että em. 

kuntaliitosneuvottelujen pohjak-

si tehdyssä talouskehityslaskel-

massa uuden kunnan lainakanta 

olisi vuoden 2007 lopussa n. 83 

miljoonaa euroa (3790 euroa/as.) 

ja vuoden 2011 lopussa vuodes-

ta 2009 alkaen 20 %:n veropro-

sentilla jo n. 93 miljoonaa euroa 

(4240 euroa/as.).

Siis kun medialle on annettu 

kuva, että Nivalan talous voisi pa-

remmin jos kuntaliitos toteutui-

si, niin ainakaan esitetyt viralliset 

laskemat eivät tätä käsitystä tue. 

Päinvastoin antavat asiasta täysin 

toisenlaisen kuvan.

Yksinäinen ratsastaja onkin 

kovasti huolissaan siitä, miten 

Nivalan kaupungin taloutta hoi-

detaan ja millä tosiasiain tasolla 

päätösesitykset kaupunginval-

tuustolle virkamiestasolla val-

mistellaan. Avainasemassa pa-

rannuksen aikaansaamisessa on 

kaupunginhallitus. Sillä ei vain 

tunnu olevan halua eikä taitoa 

asiantilan korjaamisen.

Yksinäinen ratsastaja

Ihanko totta???
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Nivalan kirkko täyttyi ääriään 

myöten maanantai-illan kon-

sertissa, kun estraalille nousi 

tämän hetken musiikkimaail-

man hurmaavin nelikko, Virtu-

oso, tenorit Roope Pelo ja Juha-

na Suninen, baritoni Riku Pelo 

ja baritoni/kontratenori Jouko 

Uusipaasto.

Konsertin aloitti jousikvar-

tetti soittamalla Sibeliuksen 

Andante Festivon, joka joh-

datti konserttiyleisön hienosti 

juhlatunnelmaan. 

Illan sykähdyttävintä antia oli 

Jouko Uusipaaston ylimääräise-

nä esittämä Panis Angelicus, 

Leivästä enkelten lumoavalla 

kontratenorillaan. Komeaa ja 

miehekästä kuultavaa oli myös 

Roopen, Rikun,  Juhanan ja Jou-

kon  harmoonisesti yhteensoi-

vat äänet. Konserttin kruunasi 

ylimääräisenä numerona  ”Joulu 

yö juhla yö” a capella -esityksenä  

kirkon keskiristillä. Yksi konser-

tin huippuhetkistä oli, kun var-

sinaisen ohjelman  viimeisenä 

numerona Juhana Suninen lau-

loi hurmaavalla italialaistyylisellä 

tenorillaan Oi, jouluyö.  Nivalan 

konsertissa Virtuosoa säesti  ka-

mariorkesteri, pianisti Mika Kei-

tel, viulistit Klaara ja Iiris Pyr-

hönen, alttoviulisti Pasi Vuoti ja 

sellisti Samuli Hyvärinen.

Kaikki alkoi 
Miss Saigon -
musikaalista

Helsingin kaupunginteatteris-

sa esitettiin kevätkaudella 2004  

Miss Saigon -musikaalia, jonka 

kuorossa kaikki neljä lauloivat. 

Virtuoso -kokoonpanon alka-

misessa aktiivinen osapuoli oli 

levy-yhtiö. Yhtiön edustaja oli 

kuuntelemassa kaverusten esi-

tystä ja yhtiössä ajateltiin, että 

Suomessakin olisi tilausta Il Divo 

-tyyppiselle lauluyhtyeelle. 

Aluksi Virtuoson jäsenten oli 

hankalaa löytää yhteistä aikaa 

harjoituksille, vaikka konsert-

tipyyntöjä alkoi tulla tiuhaan 

tahtiin. Virtuoson nousu edis-

tyi nopeasti, sillä se on toiminut 

vasta reilun kaksi vuotta. Aluksi 

kaverukset olivat vähän häm-

mentyneitäkin saamastaan suo-

siosta, eivätkä olleet valmistau-

tuneet siihen eivätkä konserttien 

kysyntään.

Levyt myyneet 
platinaa ja kultaa
Virtuoson uusimalla levyllä ”Yö 

enkelten” on ison orkesterin 

kanssa äänitettyjä, upeasti sovi-

tettuja joululaulujen klassikoita 

sekä Juhana Sunisen ”Yö enkel-

ten” ja Riku Pelon sävellys Ave 

Maria, johon hän tehnyt myös 

sovituksen.

- Innostuin säveltämisestä ja 

halusin kokeilla myös omia so-

vittajan taitojani, kertoo Riku 

Pelo.

Levyn kruunaa italiankielinen 

duetto ”O notte Santa” brittisop-

raano Natasha Marshin kans-

sa Lontoon Sinfoniaorkesterin 

säestyksellä. 

- Kuin enkelin laulua ja en-

kelimäisen kaunis on laulajakin, 

kertovat Virtuoson pojat Natasha  

Marshista.

Levy on taltioitu Kurun van-

hassa puukirkossa.

Kvartetilta on ilmestynyt kaksi 

aikaisempaa levyä. Vuonna 2005 

ilmestynyt debyyttilevy ”Virtuo-

so” saavutti heti suuren suosion. 

Levy möi hetkessä liki platinaa. 

Viime vuonna ilmestynyt kakko-

salbumi ”Suuren meren suolaa” 

hipoo kultalevyrajaa. 

Monipuolisia 
muusikoita
Virtuoson muusikot ovat kaikki 

opiskelleet klassista laulua. Heil-

lä on monipuolisesti kokemusta 

oopperan, puheteatterin ja mu-

sikaalien maailmasta. 

Roope on laulanut moni-

puolisesti laajalla skaalalla sekä 

klassisen että kevyen musiikin 

puolella, on tehnyt oopperaroo-

lit mm. Kesäyön unelmassa ja 

Taikahuilussa, laulanut Savon-

linnan oopperakuorossa sekä 

Miss Saigon -musikaalissa. Täl-

lä hetkellä hän keskittyy laulu-

pedagogiopintojensa lopputyön 

tekemiseen ja Virtuoson kanssa 

esiintymiseen.

Riku on valmistunut laulun-

opettajaksi keväällä 2004, on 

tehnyt monia oopperarooleja 

viimeisimpänä Kirmo Lintisen 

säveltämässä Fitness-oopperassa 

esiintynyt Teron roolissa. Osallis-

tunut viime vuonna Timo Mus-

takallio -laulukilpailuun päästen 

kilpailun fi naaliin. Tänä kesänä 

hän on valmistunut Sibelius Aka-

temiasta musiikin maisteriksi. 

Juhana on opiskellut laulua 

Pirkanmaan Ammattikorkeakou-

lussa. Hänen laulunopettajinaan 

ovat olleet mm. oopperalaulaja 

Petri Antikainen ja professori, 

oopperalaulaja Seppo Ruoho-

nen. Hän on jo valmistunut ja  

menestynyt laulaja. Hän on teh-

nyt monia oopperarooleja sekä 

osallistunut laulukilpailuihin, 

on saanut kiinnityksen Suomen 

Kansallisoopperan kuoron yk-

köstenoriksi tänä keväänä.

Jouko on opiskellut musiik-

kiteatteria Turussa, tehnyt mo-

nipuolisesti puherooleja mm. 

Varkauden, Kouvolan ja Savon-

linnan kaupunginteattereissa se-

kä tehnyt useita musikaalirooleja 

mm. My Fair Lady:ssä.

Kontratenorilaulua hän opis-

kellut Mikael Bellinin johdolla 

Tukholmassa, norjalaisen Carl 

Hoegsetin mestarikurssilla sekä 

Tampereen Konservatoriossa 

opettajanaan Teppo Lampela.

Uusimpana alueavaltauksena 

on esiintyminen sairaalaklovni-

na. Vuodesta 2004 hän on vie-

raillut Tohtori-Virne -hahmolla 

Tampereen yliopistosairaalan 

lastenosatoilla. Tänä vuonna 

hänet on nähty tamperelaisten 

kaupunkiklovnien riveissä.

Virtuoson Yö Enkelten -joulu-

konserttikiertue jatkuu kahdek-

salla konsertilla isomman orkes-

terin kanssa.

Nivalan konserin tuotto me-

nee Jokilaaksojen musiikkisääti-

ön hyväksi.

Teksti ja kuvat Ritva Oja

Poikamaista kujeilua ennen illan esiintymistä Pelon veljesten mummolan pihamaalla 

Vapaudentiellä. ”Onko Nivalassa kilttejä lapsia?”

Neljän nuoren miehen lauluyhtyeen menestys on ollut huikea.  

Jouko Uusipaasto, Roope Pelo, Juhana Suninen ja Riku Pelo 

loihtivat kirkkosaliin mieliinpainuvan tunnelman. 600-paikkainen kirkkosali täyttyi viimeistä sijaa myöten.

Hurmurikvartetti valloitti yleisönsä

Vähän toista vuotta Laatuluhdis-

sa toiminut Parturi Tukka-Uk-

ko on saanut toisen työntekijän. 

Yrityksen omistaja Maarit Lep-

pimaan seuraksi on tullut vuok-

ratuoli -periaatteella yrittäjäksi 

Jaana Korpela.

Tukka-Ukossa leikataan ai-

noastaan miesten hiuksia. Osa 

miehistä kertoo suoraan, että on 

mukava, kun miehille on ikioma 

hiustenhoitopaikka. Asiakaskun-

ta on jo vakiintunut ja asiakas-

kuntaan kuuluu myös ulkopaik-

kakuntalaisia ja ohimatkustavia.

- Miehet arvostavat sitä, että 

meille pääsee nopeasti. He saavat 

ajan samalle päivälle tai ainakin 

samalle viikolle ja moni käy kysy-

mässä aikaa myös ovelta suoraan, 

Maarit kertoo.

Nyt kun käsipareja on kaksi, 

aukioloaikoja porrastetaan si-

ten, että Jaana aloittaa työt aa-

musta ja Maarit tulee kaverik-

si myöhemmin päivällä.  Näin 

saadaan jatkettua aukioloaikoja 

pidempään.

- Asiakkaissa on paljon mie-

hiä, jotka ovat reissuhommissa 

tai myöhään töissä. He ovat toi-

voneet lauantain aukioloa ja nyt 

se on mahdollista järjestää. Työs-

kentelen itse lauantaisin kello 11-

14 tai miten asiakkaiden kanssa 

sovitaan.

Työpari löytyi 
Nivalasta
Nivalalainen Jaana Korpela on 

valmistunut parturi-kampaajak-

si Nivalan ammattiopistosta jou-

luksi 2005. Hän ehti työskennellä 

Ylivieskassa puolitoista vuotta, 

kunnes työtä löytyi Nivalasta. 

Hän aloitti Tukka-Ukossa viime 

maanantaina.

Maarit Leppimaa puhui tut-

tavilleen, että hän etsii joskus 

tulevaisuudessa työparin yri-

tykseensä. Jutun kuuli nivalalai-

nen parturi, joka tunsi Jaanan ja 

suositteli häntä. Niinpä yhteistyö 

päätettiin aloittaa pikimmiten.

- Nyt on pikkujouluaika ja 

enemmän asiakkaita, joten näin 

pääsemme hyvin alkuun. Jos asi-

akas välttämättä haluaa jomman 

kumman palvelukseen, hän saa 

tietenkin valita, mutta pyrim-

me jakamaan työt tasaisesti ja 

yleensähän jokaiselle parturi-

kampaajalle muodostuu ajan 

mittaan oma asiakaskunta, yrit-

täjät kertovat.

Parturi Tukka-Ukko on myös 

monipuolistanut palvelujaan, sillä 

alakerrassa on acuhierontapöytä. 

Pöytä toimii automaattisesti, eikä 

henkilökuntaa tarvitse olla pai-

kalla. Hieronta tapahtuu vaatteet 

päällä.  Rentouttavan hieronta-

hoidon kesto on 15 minuuttia.

Parturi Tukka-Ukkoon tuli toinen työntekijä

Maarit Leppimaa ja Jaana Korpela työskentelevät nyt yhdessä 

Parturi Tukka-Ukossa ja voivat näin porrastaa aukioloaikoja 

asiakkaiden toivomusten mukaan.
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

1. Lentopallon.

2. Maanantaille.

3. Metsäntutkimuslaitoksen.

4. Asko Ojamäki.

5. 8-luokkalaisten työelämään 

tutustuminen.

Ruotsin kielen opettaja, perhe-

päivähoitaja, ajanvaraaja / myyn-

tineuvottelija, baaritarjoilija, kai-

vinkoneenkuljettaja, ylipalomies, 

kokki, tuotantotyöntekijä.

Työvoimakoulutus

Yrittäjän ammattitutkinto, ko-

ne- ja metallialan perustutkinto, 

koneistus, levytekniikan ammat-

titutkinto, puualan perustutkin-

to, metallialan valmentava jakso 

- metallin perustiedot ja taidot, 

kone- ja metallialan perustutkin-

to, levyseppä-hitsaaja, hitsaajan 

pätevöitymiskoulutus, koneista-

jan ammattitutkinto - CNC ko-

neistus, sosiaali- ja terveysalan 

perustutkinnon osa.

Maanantai: Perunasose-jauheli-

hapata, tuoresalaatti.

Tiistai: Lihakeitto, ruisleipä, 

juusto.

Keskiviikko: Karjalanpaisti, pe-

runat, tuoresalaatti.

Torstai: Itsenäisyyspäivä.

Perjantai: Vapaapäivä

Su 2.12. I Adventtisunnuntai 

klo 10 messu kirkossa, saarna 

ja lit. Viljanen, kanttori Kataja-

la, avustaa seurakunnan lapsi-

kuoro, L Kangas, huilu. Kolehti: 

Köyhyyden ja perusturvatto-

muuden poistamiseen maailman 

köyhimmillä alueilla, Kirkon 

Ulkomaanapu. Kirkkokahvit 

seurakuntakodissa. 

Klo 17 gospelkuoron harjoituk-

set seurakuntakodissa (Rautio). 

Klo 18.30 (huom. Aika) kauneim-

mat joululaulut Karvoskylän ky-

lätalossa, Junttila, J Heikkilä, jär-

jestää Karvoskylän kyläyhdistys, 

kahvitarjoilu. 

Klo 18 Maasalon adventtivesper 

kirkossa, Maliskylän Sekakuoro 

joht. J Latvala, lit. Hurskainen, 

puhe Jukkola. 

Klo 18.30 seurat Nivalan ry:llä 

(U Savela, J Poikkimäki), koleh-

ti toimintakuluihin. 

Klo 19 seurat Niina ja Timo Vä-

häsöyringillä Haikarassa. 

Ma 3.12. klo 18.30 raamat-

tu- ja keskustelupiiri Aholal-

la, Välikyläntie 395, mukana P 

Silfverberg.

To 6.12. Itsenäisyyspäivä klo 10 

sanajumalanpalvelus kirkossa, 

saarna ja lit. Junttila, kanttori 

Katajala, avustaa Nivalan Mies-

laulajat joht. J Junno. Kolehti: 

Hengelliseen työhön sotainvali-

dien parissa, Sotainvalidien Vel-

jesliitto ry. Jumalanpalveluksen 

jälkeen Suomi 90 vuotta- itsenäi-

syysjuhla seurakuntakodissa.

Klo 18.30 itsenäisyysjuhla Niva-

lan ry:llä (J Tokola).

Pe 7.12. klo 18 raamattupiiri seu-

rakuntakodissa (Olli).

Klo 18.30 raamattuluokka Niva-

lan ry:llä.

La 8.12. Klo 19.30 Afrikka-ilta 

Nivalan ry:llä (R Österberg). 

Su 9.12, II Adventtisunnuntai 

klo 10 sanajumalanpalvelus kir-

kossa, saarna, Olli, lit. Viljanen, 

kanttori Katajala, Nivalan Virsi-

kuoro joht. V Järviluoma. Ko-

lehti: Kasvatustyölle Kalajoen 

rovastikunnassa. Jumalanpalve-

lus radioidaan Pookissa, 100,5 

mHz. klo 13 Klaus Jaakolan 

muistoseurat Ketolassa, Jaako-

lanrannantie 106, (Olli)Huom! 

Muuttunut päivä. 

Klo 13 perheiden kauneimmat 

joululaulut kirkossa, seurakun-

nan lapsikuoro joht. Katajala, 

Pietikäinen. 

Klo 18 Herättäjäyhdistyksen jou-

lumyyjäiset ja toivotut jouluvirret 

seuratuvalla, myynnissä seuratu-

van seinäkalentereita á 10 €.

Klo 18.30 seurat Nivalan ry:llä (P 

Mero, P Eskola).

Klo 19 kauneimmat joululaulut 

kirkossa, Nivalan Mieslaulajat 

joht. J Junno, Viljanen, Katajala. 

Päiväkerhotyö: Pe 5.12. ei ole 

päiväkerhoja.

Pyhäkoulutyö: To 29.11. klo 10 

Adventtihartaus päivähoidos-

sa oleville lapsille, hoitohenki-

lökunnalle ja perheille Nivalan 

kirkossa. 

Su 2.12. klo 12 seurakuntakodilla 

pyhäkoulu, klo 12 Vilkunan alu-

een pyhäkoulu Savolaisella, Vil-

kunantie 41. 

Su 9.12. klo 11.30 Vilkunan 

alueen pyhäkoulu Kukilla, 

Hanketie 5, klo 12 pyhäkoulu 

seurakuntakodissa. 

Perhekerhot Ti 4.12. klo 10 

Perhekerhojen yhteinen joulu-

hartaus ja joulupuurohetki seu-

rakuntakodissa. Ilmoittautumi-

set lapsityöntoimistoon p. (08) 

440 328. 

Diakoniatyö: Ma 3.12 klo 12.00 

Omaishoitajien ja hoidettavien 

joulujuhla seurakuntakodissa. 

Ke 5.12 klo 11.00 Diakoniaväen 

joulujuhla seurakuntakodissa. 

Juhlaan kutsutaan vanhempaa 

väkeä, hopeaiän kerho, nä-

kövammaisten kerho ja 

ystäväpalveluryhmä. 

To 13.12. klo 12.00 Kehitysvam-

maisten ja heidän omaistensa 

joulujuhla seurakuntakodissa. 

To 20.12. klo 12.00 Yksinäisten ja 

työttömien joulujuhla seurakun-

takodissa. Ilmoittautuminen 

12.12. mennessä, p. 442 063, 040 

532 5570. 

Nuorisotyö: Ti. 4.12 klo 18-19 

Raamis nuorisotiloissa 

Ti. 4.12 klo 19-20.30 Teema-ilta 

nuorisotiloissa 

Nuorten joululeiri pe-la, 7-

8.12 Vinnurvan leirikeskukses-

sa. Hinta 7 €. Ilmoittautumi-

set 30.11 mennessä Reettalle p. 

040-5325578 

Rippikoulutyö: Ke. 28.11 

klo 18.00 3-rippikoululais-

ten vanhempien tapaaminen 

seurakuntakodissa. 

Ti. 4.12 klo 18.00 2-rippi-

koululaisten vanhempainilta 

seurakuntakodissa 

Lisätietoja Reetta Nummela p. 

040-5325578. 

Kolehdinkantajat: Su 2.12.Jussi 

Hautakoski, Jenni Juhola, Miika 

Junttila, Taru Kaarlela 

Su 9.12.Roosa Kallio, Arttu Ki-

viniemi, Merja Kivirinta, Asla 

Ohtamaa. 

16.12. Miia Korkiakoski, Nea 

Malila, Joonas Parkkinen, Tee-

mu Rajala. 

Lähetystyö: Lähetyksen kirppu-

tori Kanttorilassa, avoinna ke ja 

la klo 9-13, saatavana varastossa 

olevaa ilmaista vaatetavaraa. 

Musiikkityö: Urkuvartti kirkos-

sa joka kuukauden viimeinen pe 

klo 20. Vapaa pääsy! 

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 pi-

han 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 tahansa, 

viesteihin vastataan viiden päi-

vän kuluessa. 

Kirkolliset on luettavissa myös 

Nivalan seurakunnan kotisivuil-

ta, www.nivalansrk.fi /kirkolliset 

ilmoitukset. 

Seurakunnan kotisivujen osoi-

te: www.nivalansrk.fi . Sähköpos-

tiosoite: nivalan.seurakunta@evl.

fi  

Kastettu

Elmeri Matias Sarja, Venla Ree-

ta Katariina Happonen, Jarkko 

Kaarlo Samuel Ruotsalainen. 

Avioliittoon 
kuulutettu
Jouko Antero Sikala ja Tiina Ma-

ria Pakanen 

Matti Hermanni Tyhtilä ja Maria 

Johanna Alaoja 

Kuollut

Rauni Sylvia Vähäsöyrinki, 85v.

Kirkolliset ilmoitukset

Sunnuntai: 2.12. Lihahöys-

tö, perunat, italiansalaatti, 

marjavaahto.

Maanantai: Makkarakeitto, 

juusto, puolukkapuuro.

Tiistai: Yrttikala, muusi, 

porkkana-mandariinisalaatti, 

vadelmakiisseli.

Keskiviikko: Broilerkasviskasti-

ke, muusi, mustaherukkahillo, 

marjakiisseli.

Torstai: Appelsiinipossupyöryk-

kä, perunat, kastike, jäävuori-

ananas-tomaattisalaatti, unel-

mainen valkosuklaamousse.

Perjantai: Kinkkuvihanneskeit-

to, juusto, hedelmäinen puuro.

Lauantai: Nakkipata, kurkkusa-

laatti, mustikkakiisseli.

Sunnuntai: Palapais-

ti, perunat, lounassalaatti, 

sekahedelmäkiisseli. Lähetä kannanottosi, mieli-

piteesi ja havaintosi kätevästi 

tekstiviestillä.

Puhelinnumero on

044-945 3763

Tyyntä rauhaa sydämiin ja iloista 

joulun odotusta kaikille! T. Tont-

tu Maailmankansalainen.

Oma “ihmiselämä” niin vaikeeta. 

Että pitäs vielä kissojen elämään 

puuttua... apua mjau!

Onko järkeä käyttää Tarhinpuh-

don 12 rivitaloasunnon epä-

varmaan korjaukseen 1,1 milj.

euroa? Tekee 91667 e/asunto. 

Sillä rakentaisi uudetkin. Äly hoi 

päättäjät...!

Höpö höpö, eikö mikään passaa, 

karkki- ja herkkupäivät piristävät 

koululaisia raskaan opiskelun lo-

massa. Ei ole liian usein, joskus 

täytyy rentoutua, luo mukavan 

tunnelman, vaihtelua ja hyvän 

hengen luokkaan. Kotona ja va-

paa-ajalla karkkihommia pitäs 

rajottaa! Tsemppiä ja kiitokset 

opeille! Yks. äiti.

Kyllä on mukava, kun on joulu-

valot ja joulunaika. Muistakaa 

nivalal. käyttää oman paikkak. 

palveluja jouluvalm. ym.

Eikö vuokrakod. vois hankkia 

kerrostaloja, inh. asua rivital. 

missä kaikki kuuluu seinän läpi 

ja kyttää tekoja.

Yrityksen laajentumista kannat-

taa harkita tarkkaan. Usein saa 

lisää työtä, huolia ja paljon uusia 

kuluja, mutta käteen jäävä tulos 

on paljon entistä pienempi - tämä 

on palkka isottelusta. T. Entinen 

yrittäjä.

Joulu on ikivanha pakanallinen 

juhla, jolla ei ole mitään tekemis-

tä Jeesuksen syntymän kanssa, eli 

kyllä pikkujouluissa saa kulkea.

Nivalan Cowboysit piti romun-

keräyksen ja saadut rahat am-

muttiin raketteina joulukadun 

avajaisissa taivaalle! Näinkö au-

tetaan nuorison harrastamista?

Mikä menetys, jos Tuiskulasta 

loppuvat nuorten huvit koko-

naan. Kylä hiljenee kokonaan. 

Tuiskulan huvien loppuminen 

tuntuu pahalta. Eikö kaupun-

gilta heruisi avustusta, turhem-

paankin vouhotukseen on rahaa 

viime aikoina syydetty. Tuiskula 

on jo instituutti. Kaupungilta tu-

kipaketti sen pelastamiseksi!!!
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Nivalan koulut juhlistavat Suomi 90 vuotta -itsenäisyyttä järjestämällä itsenäisyyspäivän tilaisuuksia. 

Niihin koulut kutsuivat sotiemme veteraaneja puolisoineen, oppilaita ja heidän vanhempiaan ja kaikkia 

kyläläisiä.

Ensimmäiset juhlat vietettiin viime keskiviikkona Aittolan koululla, jossa ohjelma alkoi kello 18 kah-

vitarjoilulla. Muilla kylillä sekä lukiolla itsenäisyysjuhlia vietetään ensi viikolla. Kyösti Kallion koululla 

on tiistaina kello 11.15 ruokailu veteraaneille. 

Kuvat Aittolan koulun lämminhenkisestä itsenäisyysjuhlasta, jonne oli saapunut salin täydeltä 

yleisöä.

Nivalan koulut juhlistavat
Suomen 90-vuotista

itsenäisyyttä

Helvi ja Paavo Pajukoski.

Juhlassa kiinnitettiin 

sinivalkoinen ruusuke 

veteraanien ja 

kotirintamanaisten rintaan.

Eino Hosionaholle kiinnitetään 

ruusuketta.

Tilaisuuden juhlapuheen piti 

Väinö Raudaskoski.

Oppilaiden esitys "Juureni Suomessa".

Joulukuusenhaun MM -kilpailut 2007

Oletko lähipiirisi kuusikunkku? Tule mittelemään
kuusenhaun jalossa taidossa Pyhäjoelle.
Maine ja kunnia odottavat!

Kisoihin ilmoittautuminen päättyy 10.12.2007
Sarjat: yleinen ja firmasarja
Osallistumismaksu: 100 / 200 euroa
Joukkueen koko on noin 2-5 henkilöä
Joukkue saa pitää kaatamansa kuusen

Arvosteluperusteina ovat kuusen muodot ja joukkueen taiteellinen vaikutelma. Päätuomarina toimii
Juha Mieto. Annalan kotiseutumuseolla joulumarkkinat sekä muuta ohjelmaa koko perheelle koko
kisapäivän (15.12) ajan!

Ilmoittautumiset: sähköpostitse timo.perala@navico.fi tai puhelimitse 040-7060415. Lisätiedot ja
kisaviikonlopun ohjelma: www.joulukuusenhaku.fi

Pyhäjoella 14-15.12.2007
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Keskustan Nivalan kunnallisjär-

jestö piti syyskokouksensa tiistai-

na 20.11.. 

Kokouksessa tehtiin henki-

lövalintoja vuodelle 2008. Kun-

nallisjärjestön puheenjohtajana 

jatkaa Irja Erkkilä ja varapuheen-

johtajana Satu Kontiola. Kunnal-

lisjärjestön sihteeriksi valittiin 

Ritva Saviluoto. Johtokuntaan 

valittiin uutena Pasi Eskola. Muut 

johtokunnan jäsenet ovat Ritva 

Oja, Seppo Löytynoja, Ilpo Pihla-

jamaa, Hannu Keskisarja, Jorma 

Eskola, Jarmo Raudaskoski, Ar-

ja Mäki, Leena Suvanto ja Teuvo 

Tölli, joka myös jatkaa kunnal-

lisjärjestön vaalipäällikkönä. Ti-

lintarkastajiksi valittiin edelleen 

Hanna Järviluoma ja Kyösti Jär-

viluoma. Varatilintarkastajiksi 

valittiin Taavi Vähäsöyrinki ja 

Rauno Vihtari.

Kokouksessa käsiteltiin kunta-

liitoshanketta Nivalan, Haapajär-

ven ja Reisjärven kanssa. Vaikka 

liitoshanke näyttää olevan kovas-

sa vastatuulessa, jäi kokousväki 

kuitenkin odottavalle kannalle 

valtuustojen lopullisten päätös-

ten suhteen. Kuntaliitoshanke 

vaikuttaa myös käytännön vaa-

lityöhön, eikä sitä voi lähteä teke-

mään täysipainoisesti ennen kuin  

valtuustojen päätökset varmasti 

tiedetään.

Kokouksen kannanotossa 

ollaan tyytyväisiä peruspalvelu-

kuntayhtymä Kallion muodos-

tumiseen ja sen uskotaan tuovan 

mm. erikoislääkäripalveluja kun-

talaisten saataville entistä parem-

min. Luottamuksellista suhdetta 

kuntapäättäjien välillä pidetään 

ensiarvoisen tärkeänä hyvään 

yhteistyöhön ja asioiden kitkat-

tomaan hoitoon. Peruspalvelu-

kuntayhtymä Kalliolle toivottiin 

menestystä ja onnea työlleen.

Irja Erkkilä

jatkaa puheenjohtajana

KD:n Nivalan osasto piti syysko-

kouksen perjantaina 9.10. 

Henkilövalintojen ohella ko-

kouksessa nousi voimakkaasti 

esille Nivalan  kuntatalouden tila 

ja sen kehityssuunta.  Erityisesti 

oltiin huolissaan  Peruspalvelu-

kuntayhtymä Kalliosta tapahtu-

van ostopalvelujen ennakoidusta  

kalleudesta, joka näyttäisi nos-

tavan toimintakatteen alijäämää 

vuositasolla n. 2 milj. euroa ja sen 

vaarantavan koko kuntatalouden. 

Nähtiin, että  liittymispäätös Kal-

lioon on tapahtunut hätäisen val-

mistelun pohjalta ja  ilman kus-

tannusvaikutusten selvittämistä. 

Saman pelättiin olevan   tilanteen 

Haapajärven Nivalan ja Reisjär-

ven kuntaliitoshankkeen osalta.  

Yleisenä toivomuksena oli, että 

kaupunginvaltuustolle päätettä-

väksi  tuodut asiat valmisteltaisiin 

huolella ja esitysten vaihtoehdot 

ja  niiden kustannusvaikutukset 

selvitetään tarkoin. 

KD:n Nivalan osaston pu-

heenjohtajaksi valittiin jatka-

maan Markku Sarja.  Muiksi 

hallituksen jäseniksi valittiin H. 

Häyrynen, J. Linna, L.  Laakko-

nen ja P. Sarja. Tyytyväisyydel-

lä todettiin, että H. Häyrynen 

on  KD:n Oulun/Kainuun piirin 

esityksestä valittu Suomen  Kris-

tillisdemokraattisen puolueen 

puoluevaltuustoon.

KD huolissaan 

kuntataloudesta

Nivala-Haapajärven seutukun-

tavaltuuston syyskokouksen 

avanneen puheen-johtaja Eila 

Niinikosken mielestä Nivala-

Haapajärven seutukunta katsoo 

luottavaisena tulevaisuuteen 

alueella virinneiden yhteis-

työhankkeiden takkuamisesta 

huolimatta. 

Hänen mukaansa kuntaliitos-

hankkeissa tehty työ ei ole men-

nyt hukkaan, vaan laadituista sel-

vityksistä on merkittävää hyötyä 

mietittäessä alueen tulevaisuu-

den yhteistyökuviota.

Niinikosken mukaan kulunut 

vuosi on ollut kokousten määrän 

suhteen ennätyksellinen ja kun-

tapäättäjien toiveet ovat olleet 

korkealla. Toisaalta kuntien yh-

teistyö seutukuntayhdistyksen 

puitteissa on edennyt mallikel-

poisesti ja alueella on valinnut 

myönteinen ja kehityshakuinen 

ilmapiiri. Seutukunta on mm. 

petrannut huomattavasti sijoitus-

taan valtakunnallisissa seutukun-

tien kehittyneisyyttä ja tuotanto-

volyymia kuvaavissa tilastoissa.

Seutukuntavaltuuston koko-

uspuheenvuoroissa haluttiin vi-

ritellä myös keskustelua seutu-

kuntayhdistyksen ja Nihak Oy:

n yhteistoiminnan tiivistämisestä 

ja koordinoinnista. Keskustelua 

tullaankin lähitulevaisuudessa 

jatkamaan niin seutukunnan 

kuin Nihak Oy:n hallituksissa. 

Toisaalta todettiin, että on syytä 

odottaa, kunnes alueen kuntien 

yhteistyökuviot ovat selvillä, en-

nen kuin lopullisia linjauksia seu-

tukuntien toiminnasta tehdään. 

Pekka Pietiäinen 
uudeksi jäseneksi

Vuoden vaihteessa virkaan-

sa astuva Pyhäjärven uusi kau-

punginjohtaja Pekka  Pietiäinen 

valittiin Nivala-Haapajärven 

seutukuntahallituksen uudeksi 

jäseneksi vt. kaupunginjohtaja 

Aki Viitasaaren tilalle. Pyhäjär-

ven kaupungin hallintojohtajan 

virkaan palaava Viitasaari puo-

lestaan valittiin Pietiäisen hen-

kilökohtaiseksi varajäseneksi. 

Seutukuntahallituksen toimi-

kausi kestää vuoden 2008  ke-

vätkokoukseen saakka.

Seutukuntavaltuuston

kokous Nivalassa

Maaseudun kehittämisyhdistys 

Keskipiste-Leader ry valitsi hal-

litukseensa uusia jäseniä syys-

kokouksessaan Haapavedellä. 

Iso joukko kokeneita hallituksen 

jäseniä joutuu luopumaan pai-

kastaan vuoden lopussa kuuden 

vuoden enimmäistoimikautensa 

täyttyessä. 

Leader-tukia alueella myön-

tävän yhdistyksen päätöksente-

koon valittiin Haapajärveltä Riit-

ta Uusivirta, varajäseniksi Osmo 

Halonen ja Anna-Liisa Penna-

nen, Haapavedeltä Marja Virta 

ja varajäseneksi Janne Mäkinen, 

Kärsämäeltä Esko Vähätiitto ja 

varajäseneksi Päivi Holopainen, 

Nivalasta Erkka Gummerus ja 

varajäseneksi Päivi Moilanen, 

Piippolasta Mikko Äijälä ja va-

rajäseneksi Anni Frondelius, 

Pyhännältä Leena Heikkinen ja 

varalla jatkaa Juha Konola, Pyhä-

järveltä Tiina Kyllönen ja Jukka 

Tikanmäki, varajäseniksi Anna-

Maija Ojala ja Sirpa Pesonen-

Vuorisalo, Reisjärveltä Christi-

an Weckström ja varajäseneksi 

Ritva-Liisa Nisula. 

Hallituksen 14 varsinaisesta 

jäsenestä ensi vuonna pestinsä 

aloittaa siis yhdeksän uutta kas-

voa. Yhdistyksen tilintarkastajina 

jatkavat Kaarina Rousu-Karppi-

nen, Risto Ranta-Korpi ja varalla 

Riitta Kiviniemi.

Marraskuun alussa Keskipis-

te-Leaderin edustajat toiminnan-

johtaja Ilkka Peltola ja hallituk-

sen puheenjohtaja Hannu Tölli 

allekirjoittivat maa- ja metsäta-

lousministeri Sirkka-Liisa Antti-

lan kanssa sopimuksen Leader-

toimintaryhmänä toimimisesta 

kaudella 2007 – 2013. Yhdistys 

toteuttaa omaa paikallista kehit-

tämisohjelmaansa muun muassa 

myöntämällä kauden aikana tu-

kea yhteensä 6,2 miljoonaa euroa 

alueen yrityksille ja yhteisöille.

Keskipiste-Leader

Keskipiste-Leader on Niva-

la-Haapajärven ja Siikalatvan 

seutukuntien alueella toimiva 

paikallinen Leader-toiminta-

ryhmä. Leader-toimintaryhmät 

kehittävät maaseutua rahoitta-

malla paikallisia maaseudun ke-

hittämishankkeita ja yritystukia. 

Pääosa rahoituksesta tulee EU:n 

maaseuturahastosta. 

Paikallinen toimintaryhmä 

on rekisteröity yhdistys, joka 

kannustaa maaseudun asukkaita 

kehittämään kotiseutuaan, lisää-

mään sen viihtyisyyttä sekä syn-

nyttämään uusia työpaikkoja ja 

yrityksiä. Yhdistyksen toiminta 

on kaikille avointa, joten kuka ta-

hansa oman alueensa kehittämi-

sestä kiinnostunut voi osallistua 

siihen. Leader-toimintatapa on 

maaseudun kehittämisen täsmä-

työkalu, joka antaa maaseudun 

ihmisille, yhteisöille ja yrittäjille 

mahdollisuuden vaikuttaa oman 

alueensa kehittämiseen.

Keskipiste-Leaderin 

hallitus uudistuu vahvasti

Nivalaan on laadittu liikenne-

turvallisuussuunnitelma vuonna 

2000.  Tuolloin etsittiin toimen-

piteitä, joilla liikenneympäristön 

turvallisuutta voitaisiin parantaa.  

Suunnitelman mukaisesti on ra-

kennettu korotettuja suojateitä ja 

risteysalueita, kevyen liikenteen 

väyliä, tievalaistuksia sekä muu-

tettu nopeusrajoituksia.  

Valitettavasti suurimmat ja 

kalleimmat suunnitelmassa esi-

tetyt ratkaisut, esimerkiksi kevy-

en liikenteen väylät keskustasta 

lähikyliin ja Haapajärventien liit-

tymät keskustan kohdalla, ovat 

vielä toteuttamatta kaupungin 

ja Oulun tiepiirin tiukasta rahoi-

tustilanteesta johtuen.  Toisaalta 

keskustan sisällä ratkaisut on pit-

kälti rakennettu.  

Koska keskustan alue laajenee 

ja kaupungin omat hankkeet on 

pääosin toteutettu, liikennetur-

vallisuussuunnitelma halutaan 

päivittää.  Uusi suunnitelma on 

edellistä pienimuotoisempi.  Nyt 

haetaan mahdollisia uusia ongel-

mapaikkoja ja niihin ratkaisuja 

sekä mietitään, onko aikaisem-

mat ratkaisut vielä toteuttamis-

kelpoisia.  Suunnittelualueena on 

koko Nivala ja hanke valmistuu 

keväällä 2008. 

Kaupunki lähettää kyselyn 

kouluille, päiväkodeille, eri lai-

toksiin ja hallintokunnille, ky-

lätoimikunnille ja vastaaville 

yhdistyksille, eri järjestöille ja 

suurimmille yrityksille.  Kysely 

lähetään joulukuun alussa ja vas-

tauksia odotetaan joulukuussa.  

Vastaavien suunnitelmien yhte-

ydessä on todettu, että tällaisella 

ns. sidosryhmäkyselyllä saadaan 

erittäin hyvin ja kattavasti vasta-

uksia.  Palautteella on suuri mer-

kitys suunnitelmassa esitettäviin 

toimenpiteisiin.  

Yksityiset kaupunkilaiset 

voivat osallistua kyselyyn joko 

sidosryhmän kautta tai välit-

tää terveiset suoraan kaupun-

gin tai suunnittelutoimiston 

edustajalle.  

Kyselyn lisäksi ongelmapaik-

koja kartoitetaan erilaisten re-

kisterien, kuten onnettomuus-

rekisterin ja tilastojen kautta, 

maastokäynneillä sekä yleisö-

tilaisuudessa, joka järjestetään 

vuoden 2008 alkupuolella.  

Hankkeeseen osallistuu Niva-

lan liikenneturvallisuusryhmä.  

Mukana ovat myös Oulun tie-

piiri ja Liikenneturva.  Hanketta 

vetää kaupungin tekninen toimi 

ja Seppo Lohtander (puh. 4491 

284).  Konsulttina on Ramboll 

Finland Oy:sta Erkki Sarjanoja 

(puh. 020 755 7070).

Nivalan liikenne-
turvallisuus-
suunnitelma

uusitaan

Nivalan Seudun Invalidit ry:n 

kokouksessa suunniteltiin vuo-

den toimintaa. 

Suunnitelmissa on, että kuu-

kausittain kokoonnutaan Kine-

valla, tehdään retkiä, vietetään 

illanviettoja lauluiltoina, harjoi-

tellaan Bocciaa ja pidetään joulu-

juhla. Merkkipäivänä muistetaan 

yhdistyksen jäseniä.

Puheenjohtajana jatkamaan 

valittiin Veli Pennanen. Varapu-

heenjohtaja on Niilo Ruuska ja 

sihteerinä Aune Pääkkö.

Erovuorossa olivat Eero Ho-

urula, Kaino Säisä, Sinikka 

Tammela ja Tuovi Torssonen. 

Tammela ja Torssonen valittiin 

uudelleen. Uusiksi jäseniksi tu-

livat Matti Uusitalo, Juhani Pa-

sanen ja Anna-Liisa Selkäinaho. 

Entiset jäsenet Raija Hakula ja 

Ahti Hakula jatkavat. Riitta Pääk-

kö pyysi kirjallisesti eroa johto-

kunnasta, joka myönnettiin.

Tilintarkastajana ovat Toivo 

Jaakola ja Soini Ainasoja, varal-

la Paula Haapakoski.

Yhdistyksen liikuntavastaava 

on Sinikka Tammela. Naistoimi-

kuntaan kuuluvat Aune Pääkkö, 

Aila Hakula-Pennanen ja Rai-

ja Hakula. Retkitoimikuntaan 

kuuluvat Veli Pennanen, Aune 

Pääkkö ja Niilo Ruuska.

Nivalan Seudun Invalidit
ry:n syyskokous

Viikko sitten perjantaina vietet-

tiin perinteisiä joulukadun ava-

jaisia. Partiolaiset toivat soihtu-

kulkueen torille, jonka jälkeen 

jouluvalot sytytettiin.

Ohjelmassa oli valtuuston pu-

heenjohtaja Veikko Linnan pu-

he, joulumusiikkia ja tietenkin 

joulupukki ja muori olivat lasten 

tavattavissa.  Herkullista joulu-

puuroa riitti kaikille. Komea ilo-

tulitus liittyi uutena elementtinä 

tämän joulun avaukseen.

Jukka Kuoppamäen itsenäisyys-

päivän konserttiin lukiolla on 

veteraaneilla puolisoineen vapaa 

pääsy, sillä he ovat tilaisuuden 

kutsuvieraita. 

Heille on järjestetty linja-

autokuljetus seurakuntakodilta 

lukiolle jumalanpalveluksen jäl-

keen. Järjestäjien puolesta, Ni-

valan Urheilijoista, on  paikalla 

avustajia. Konsertin päätyttyä 

kahvitarjoilu.

Ilmaiskonsertti
veteraaneille

Jouluvalot loistavat
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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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Nivalalaiset naisyrittäjät aloitti-

vat vapaaehtoistoimintaa erilai-

sissa merkeissä kuin perinteisesti 

on ajateltu. He nimittäin vierai-

livat Mattilan palvelutalossa ja 

antoivat sen asukkaille erilaisia 

hoitoja, kuten niskahierontaa, 

käsihoitoja ja hierontaa. 

Naiset toivat mukanaan myös 

pikkujoulusyömisiä, joita nautit-

tiin mukavissa tunnelmissa. Van-

huksille vierailut tuovat vaihtelua 

ja ne ovat heille aina mieluisia. 

Mukana ilostuttamassa oli myös 

lapsivieraita.

Idea tämäntyyppisestä vapaa-

ehtoistyöstä sai alkunsa Mattilan 

palvelutalon johtaja Virpi Ylitör-

mäsen aloitteesta.

- Katselin eräänä aamuna tele-

visiota ja siellä haastateltiin erään 

vakuutusyhtiön edustajaa, joka 

kertoi vastaavasta toiminnasta 

Etelä-Suomessa. Siitä sain idean 

kysyä naisyrittäjiä mukaan toi-

mintaan ja he suostuivat siihen 

mielellään.

Kosmetologiopiskelija Mira 

Poikkimäki tekemässä käsien 

hoitoa Maija Niemelle.

Nivalan pitäjänhistoria on saatu 

yksiin kansiin. Nivalan jo enti-

sestään mittava kotiseutu- ja pai-

kallistutkimus sai vankan lisän 

torstaina, kun yli 700-sivuinen 

pitäjähistoriateos julkistettiin. 

Kirjan on kirjoittanut oulais-

telainen FM Harri Turunen, ja 

sen ovat kustantaneet Nivalan 

kaupunki, Nivalan seurakunta 

ja Nivala-Seura. Kirjan kustan-

nusarvio 150.000 €.

Ajatus uuden pitäjähistoria-

kirjan kirjoittamisesta syntyi 

valtuustoaloitteen pohjalta vuon-

na 2000. Hanke eteni siten, että 

yhteistyösopimus kustantajien ja 

kirjoittajan kesken allekirjoitet-

tiin vuoden 2003 syykuussa.

- Ylivoimaisesti mittavin teh-

tävä tähän mennessä, neljän vuo-

den rupeama on takanapäin. Kir-

ja on minunnäköiseni perustuen 

vankalle historiatutkimukselle ja 

lehdistömateriaalille, kertoo kir-

jan kirjoittaja.

 Työtä varten asetettiin histo-

riatoimikunta, jonka tehtävänä 

on ollut sopia kirjoittajan kanssa 

mm. teoksen sisältölinjasta. Toi-

mikuntaan ovat kuuluneet pu-

heenjohtajana Päivi Karikumpu 

ja jäseninä Hanna Järviluoma, 

”Nivalasta ollaan
ja toimeen tullaan”

Kirjan historiatoimikunta, etualalla toimikunnan puheenjohtaja Päivi Karikumpu ja teoksen 

kirjoittaja Harri Turunen. Kuvasta puuttuvat toimikunnan jäsenet Kim Oja ja Veijo Mursu.

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.

Naisyrittäjät vapaaehtoistyössä Mattilassa

Kim Oja, Veijo Mursu, Tapio Pih-

lajamaa, Maija Päivärinta ja An-

Lis Takalo sekä lyhyemmän ajan 

Mirja Jaakola ja Matti Nuorala.

- Kirja ei ole mikään kuiva his-

toriateos, vaan helposti luettava 

ja mielenkiintoisesti kirjoitettu, 

suurelle yleisölle tarkoitettu teos, 

manitsee An-Lis Takalo.

- Kirjaa voidaan pitää paikal-

lishistorian lähdeteoksena, huo-

mauttaa Tapio Pihlajamaa.

Toimikunta on kokoontunut 

yli 30 kertaa. Sihteereinä ovat 

toimineet Erja Perkkiö ja Aija 

Tirkkonen.

”Nivalasta ollaan ja toimeen 

tullaan” -teos kertoo kattavasti 

Nivalan historiaa kunnan itse-

näisen toiminnan alusta 1860-

luvulta 2000-luvun alkuun. Ai-

healueet käsittelevät kunnan 

itsenäistymistä, asutus-, elinkei-

no- ja yhdistymishistoriaa, kun-

nan ja seurakunnan toimintaa. 

Infrastruktuuria (sähköistys ja 

vesihuolto) kehitystä tarkastel-

laan yksityiskohtaisemmin kuin 

vastaavissa teoksissa.

Teos perustuu laajoille arkis-

totutkimuksille, joita on täyden-

netty runsaalla kirjallisuus- ja 

lehtimateriaalilla sekä yksityis-

henkilöiden antamilla tiedoilla.

Kirjassa on yli kaksisataa ku-

vaa, jotka on saatu pääosin Niva-

la-Seuran arkistosta ja Taanilan 

valokuvaamon kokoelmista.

Keskeisenä johtotähte-

nä kirjan tekemisessä on ol-

lut koko ajan sen luettavuus ja 

lukijaystävällisyys.

Ritva Ojawww.nivalanviikko.fi 
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MEILTÄ MYÖS Perkis-moottoreiden varaosat,
90 sh O-renkaat ja hydrauli-
sylintereiden tiivisteet.

AUTO- JA TRAKTORIHUOLTO
SUIHKONEN &PIHLAJAMAA

Suopellontie 3, 84100 YLIVIESKA
Puh. 08-425 369 (huolto/varaosa), 0400-283 080
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Stena Metalli Oy toimii Suomessa 11 paikkakunnalla ja on osa 
Stena Metall- konsernia, joka on yksi Euroopan alueen suurimmista 
ympäristöpalveluja tarjoavista kierrätysalan yrityksistä.

Jos sinulla on metallia kierrätykseen soita meille tai 
tule käymään.

Stena Metalli Oy
Liitinkuja 5
90630 Oulu
Puh. (08) 815 5350

Oli kyseeessä vaikka purettavan teollisuusrakennuksen teräspalkit, 
vanha liukuhihna tai vanhat työkoneet, niin kaikki metalli, joka on 
hyödynnettävissä ja jalostettavissa, on mielestämme hienoa 
raaka-ainetta.
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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

Kodin kirpputori  

ILMOITA ILMAISEKSI
Nyt yksityishenkilöt voivat ilmoittaa Kodin kirpputorilla aivan ilmaiseksi. 

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

Nivala tai sähköpostitse rivit@nivalanviikko.fi . Ilmaisia ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse.

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

Postilaatikko, johon ilmoituksen voi jättää toimiston ollessa kiinni, on talon päädyssä valkean aidan takana.

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

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.

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).

YSIKAKS' NIVALA RY

    Tuiskulan sisäharjoitukset kaudella 2007-2008, vk. 42 alkaen

P-00-02 Ma 18.30-20.00

T-93-94 La 14.30-16.00

P-97 Ke 18.30-20.00

Ammattikoulun sisäharjoitukset kaudella 2007-2008, vk. 42 alkaen

T-95-96-97-98 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

   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

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

PIKKUJOULU
ti. 11.12. klo 12.00 alkaen Pappilantiellä. Ken lahjan tuo hän 

lahjan saa. Puuroa... Kahvia... Tervetuloa!

KESKUSTA

Nivala - Välikylän paikallisyhdistyksen sääntömääräinen SYYSKO-

KOUS tiistaina 4.12.-07 klo 19.00 koululla. Mukana kunnallisjär-

jestön pj. Irja Erkkilä.

METALLI
Nivalan Metallityöväen Ammat-

tiosasto 353 tarjoaa jäsenille

JOULUATERIAN
su. 9.12.2007 klo 12-16.00. Ni-

valassa Ravintola Puustellis-

sa ja Haapajärvellä Sinikan 

Lounaspalvelussa.

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uut-

ta Vuotta 2008 

Toivoo Ammattiosaston 
Toimikunta

Nivalan Moottoripyöräilijät ry.

SYYSKOKOUS

Nahkimolla su. 2.12.2007 klo 17.00. Hallituksen kokous tuntia 

aiemmin eli klo 16.00.

Perinteiset
YHTEISMYYJÄISET

La. 8.12. klo 9-13 Nivalan Nuorisoseuralla. Tervetuloa 

myyjäisostoksille.

KINEVA

Tervetuloa Kinevan väki PIK-

KUJOULUUN la. 8.12.2007 klo 

19.00 Kinevalle!

Samalla juhlistamme itsenäisyys-

päivää ja vuonna 2007 tasavuosia 

täyttäneiden syntymäpäiviä!

Johtokunta

NIVALAN
KEMIANOSASTO 

593
kokoontuu 5.12.07 klo 19.00 

Puustellissa. Sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS. Ilmoittautu-

miset ruokailuun Minna Pää-

kölle p. 044-585 8616, 3.12.2007 

mennessä.

Myydään  

MB 200 D vm. -87. CD-soitin, 
vetokoukku, kahdet renkaat. 
Katsastettu 7/07. Hp. 1500 €. 
Puh. 044-07 66 481.

Myydään rekka-auton PE-
RÄVAUNUN RUNKO hp.250€ 
puh.0445023486.

Hyväkuntoinen TP-STOKERI 
1000 L säiliöllä, hakkeelle, 
turpeelle, pelletille. Kattilal-
la tai ilman. Puh. 040-581 
6078.

Myydään edullisesti hyvä-
kuntoinen KANGASSOHVA, 
punainen, 4-hengen istutta-
va. Puh. 040-412 8003.

PUUHELLA Högforss sekä 
kuivaa KOIVUHALKOA. Puh. 
040-555 3948.

Peltosen SUKSET 160 cm 
10 eur., uudenver. Salomon 
-MONOT n:o 39 25 eur., se-
kä lasten punainen, hyväk. 
POTKUKELKKA 15 eur.. Puh. 
040-841 9213.

Myydään tai vuokrataan Ni-
valan keskustasta TOIMISTO 
/ LIIKETILAA, vaikka varas-
toksi. Edullisesti. Ota yhteys 
puh. 08-442 410 tai 0400-295 
745.

Toyota Corollan ALUVANTEET 
14 tuumaa. Fiat Regatan PEL-
TIVANTEET 13 tuumaa. Puh. 
040-744 5562.

Ostetaan  

Lasten SÄNKY 80-luvulta, lai-
doissa pinnat, päädyt umpi-
naiset. Tarjoa! Puh. 050-326 
5695.

PELTOAUTO / RALLIAUTO, 
koht. hyväkuntoinen. Hinta 
50-100 euroa. Parhaiten voi 
tavoitella 15-21 välisenä ai-
kana. Puh. 0400-592 019.

NUKKEKOTI tavaroineen. 
Puh. 040-760 2938.

Halutaan vuokrata  

YKSIÖ tai kaksio keskustasta 
siisteille ja rauhallisille asuk-
kaille mahdollisimman pian. 
puh. 040-5276956.

Halpa, saunallinen ASUNTO 
Nivalasta. 040-779 2801.

OK-TALO / MUMMONMÖK-
KI Karvoskylä - Ruuskankylä 
- Maliskylä -suunnalta. Puh. 
0400-883 319 / Mirja.

Lapsiperhe haluaa vuok-
rata RT-KOLMION tai 
OMAKOTITALON.
Puh. 0407622856.

OMAKOTITALO tai rt/kt -kol-
mio. Puh. 044-265 2820.

Nuori kihlapari haluaisi 
vuokrata saunallisen RIVITA-
LOKAKSION Nivalasta. Puh. 
044-293 0224.

Vuokrattavana  

Rivitalo -YKSIÖ 1 h, kk, kylpy-
amme. Kaukolämpö, auto-
paikka. Puh. 040-561 5797.

Sekalaista  

Varaa aattoillan JOULUPUKKI 
ajoissa. Sopivimmat ajat va-
rataan ensin. Vaikka Ikävuo-
det jo Pukkia painaa,  autoil-
len lasten iloksi Punanuttu 
kurvaa. SOITA Ajoissa 044 
2830 794.

TILAPÄISTYÖTÄ eläkeläisel-
le, C-kortti on. Puh. 040-525 
0185.

Huomio nuorten metsien 
harventajat! Pieniä eriä PUU-
NAJOA vanhaan malliinhe-
vosella. Kohtuu hintaan. Puh. 
0400-859 205.

Tervetuloa tekemään JOULU-
LAHJAOSTOKSIA yhteismyy-
jäis -pöydästäni 8.12. klo 9-13 
NS:lla. Edustamiani tuotteita 
Ladynet, Prendini, Party Lite, 
Orifl ame ja voit hankkia myös 
lahjak, saaja voi valita itse mi-
tä haluaa. Kaija Vähäsöyrinki, 
040-757 8059.
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Eräastiat - eränkävijän
parhaat kaverit

0500 176 260 www.kupilka.fi
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