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Nimipäivät  

Sunnuntai  
9.12.2007

Kalenteri

Lukijan ajatuksia  

Ajassa  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Jokaisena päivänä meille tapah-

tuu kaikenlaista, jota muistimme 

ei edes kirjaa. Mutta jossain vai-

heessa voi sattua sellaistakin, joka 

ei unohdu. Seuraavana on kerto-

mus eräistä tapahtumista, johon 

jännityksen lisäksi sisältyy myös 

järkytystä. Tapahtumapaikka on: 

Hautavaaran kylä Suojärvellä:

- Isäni Johan Vapekko, asui 

Kuljunselkä -nimistä taloaan 

tuolla Hautavaarassa. Hiljattain 

hän oli mennyt naimisiin Maria 

Snoron kanssa. Lapsia pariskun-

nalla ei vielä ollut. Metsävaltai-

sessa talossa metsätyöt olivat jo-

kapäiväisiä. Myös metsästyksestä 

oli tilalle huomattava tulon lisä. 

Karhuja isä oli kaatanut jo kym-

meniä. Sitten kävi näin:

Marraskuussa, kun vedet jo 

jäätyivät, mutta lunta ei vielä 

ollut, oli isäni lähtenyt metsälle. 

Ottanut olalleen yksipiippuisen 

haulikon. Eväät ja kirves repus-

saan ja koira mukanaan hän as-

teli, syvälle erämaahan. Koira ei 

seurustellut enää isäntänsä kans-

sa, vaan se etsi oravia. Monta se 

oli jo tänään isäni reppuun hauk-

kunut. Kun viimeisen haukun 

saalis putosi, niin koira sieppasi 

sen ja ravisti sitä voimakkaasti. 

Antoi sen isälle ja vinkaisten se 

lähti etsimään uutta. Isäni näki 

sen menevän polkua, joka johti 

koivuja kasvavaan alangon läpi 

edempänä olevaan kuusikkoon. 

Metsästäjä silmäili ympärilleen. 

Paikka jossa hän seisoi, oli jyke-

vää kuusta ja mäntyä kasvavaa 

alenevaa kangasta. Koiran ääntä 

ei kuulu. Kaipa se ei ole uutta ora-

vaa löytänyt.

Odotellessaan, oli isä istunut 

maassa lojuvan hongan rungol-

le ja arvellut syövän eväitään. 

Hänen peukalonsa oli jo repun-

viilekkeessä ottamassa sitä se-

lästään, kun hänen huomionsa 

kiinnitti lähellä olevien kuusten 

heiluvat alaoksat. Hän nousi sei-

somaan ja näki niiden takaa tu-

levan karhun. Se ilmestyi sieltä, 

miltein hänen nokkansa alle. Kai-

pa se tuli ylätuulen puolelta, kos-

ke ei haistanut miestä. Oli juuri 

sitä aikaa jolloin karhut etsivät 

talvipesäänsä ja kaikesta näki, 

sen olevan ärtyisänä.

Isän pyssy oli hongan runkoa 

vasten, joten sen saadakseen 

hänen piti notkistaa polviaan. 

Nähdessään miehen liikkuvan, 

se päästi kidastaan suuren kar-

jaisun. Kuvitelkaamme nyt miltä 

metsämiehestä tuntui: Kädessään 

hänellä oli yksipiippuinen hau-

likko, jonka panokset oli ladattu 

oravanpaukuiksi, vähäisellä hauli 

ja ruutimäärällä. Kokenut isäni 

tiesi, että sellainen paukku vain 

ärsyttäisi karhua, joka jo ennes-

täänkin on ärtyisänä. Kirves oli 

isän repussa, ainoastaan puukko 

oli saatavilla. Mahtoi miehellä ol-

la jännät tuntemukset. 

Murahdellen karhu lähes-

tyi isää, nousi seisomaan kah-

delle jalalle ja tuijotti häntä 

murahdellen.

Koska muuta mahdollisuutta 

ei ollut, hän oli pakotettu ampu-

maan. Karhu seisoi nyt takajaloil-

laan ja mikäli osuisin sydämeen, 

niin olisi pieni mahdollisuus sel-

vitä. Voihan se pelästyä pamausta 

ja lähteä karkuun. Enempää jah-

kailematta isä ampui.

Mutta toiveet eivät täyttyneet. 

Salamana karhu hyökkäsi hänen 

kimppuunsa, sieppasi pyssyn 

hänen kädestään ja viskasi sen 

metsään. Ennen kuin isä ennätti 

tarttua puukkoonsa, puri karhu 

häntä jo olkapäästä. Oli se kui-

tenkin haavoittunut haulikon 

laukauksesta, koska siitä vuoti 

verta. Karhu rehautteli ja puri 

isääni monesta paikasta, myös 

niskasta, että niskahermo vioit-

tui ja tuota puraisua hän sai po-

tea lopun elämäänsä. Hänen yl-

lään olevat sarkavaatteet se repi 

kappaleiksi.

Miten hänelle olisi käynyt-

kään, ellei koira olisi tullut pai-

kalle. Takaapäin se puri karhua, 

jolloin se heitti miehen ja lähti 

koiran perään. Ehkä koira pe-

lasti isäntänsä hengen, jolle nyt 

vertavuotavana alkoi vaikea ko-

timatka. Eksytettyään karhun, 

koira tavoitti isäntänsä. Karhu oli 

purrut sitäkin, ja lopun matkasta 

kulki kaksi, yhtä revittyä.

Kun he viimeinkin tulivat ko-

tiin, olisi tarvittu lääkäriä. Erias-

teisia puremia löytyi isästäni nel-

jäkymmentä. Mutta lääkäriä ei 

lähistöllä ollut, eikä talossa ollut 

salvoja paremmin kuin sidehar-

soakaan. Äiti ja vaimo leikkeli-

vät kankaasta siteitä ja tukkivat 

pahimpia verenvuotoja. Setäni, 

isäni nuorempi veli lähti apteek-

kiin, joka oli Veskelyksessä, Ve-

näjän puolella. Veli päätti joudut-

taa matkaa kulkemalla suorinta 

tietä. Vammoistaan huolimatta 

lähti koira hänen matkaansa. 

Hetken kuluttua joutui talonvä-

ki ihmeisiin, kun koira palasi, ja 

osoitti talonväelle suurta hätään-

sä. Vaatteista se kiskoi ihmisiä jo-

elle. Viimein väki käsitti ja lähti 

koiran mukana, se johdatti niitä 

Suojunjoen rantaan.

Matkaa jouduttaakseen oli se-

täni lähtenyt uhkarohkeasti ylit-

tämään joen jäätä. Talonväkeä 

kohtasi järkyttävä näky: jää oli 

murtunut avunhakijan alla, nuo-

rimies oli hukkunut; Vain jäälle 

pudonneen lakin koira kuljetti 

rannalle, kun ensin oli vinkuen 

kierrellyt avannon reunalla. Pe-

lastajien oli pysyttävä kaukana, 

koska jää ei ihmistä kantanut. 

Kyläläisten mielestä karhu 

oli jo saanut aikaan tarpeeksi 

pahaa. Niinpä miesjoukko lähti 

jäljittämään sitä ja saivatkin sen 

ammuttua.

-Niskaa lukuunottamatta isä-

ni vammat aikanaan parantuivat, 

koska hän oli silloin vielä nuori ja 

terve. Vieläkin täytyy mainita tuo 

koira: se pelasti isäni hengen ja 

toi viestin setäni hukkumisesta. 

Tuollainen uskollisuus on sitä, jo-

hon kaikki ihmiset eivät kykene, 

kertoi meille Vapekon tytär. 

Sero

Karhun raadeltavana

Demokratian tunnusmerkkeihin 

ja uskottavuuteen kuuluu poliit-

tisen vastuun ottaminen. Haapa-

järvellä tämä toimi. Haapajärven 

kaupunginhallituksen puheen-

johtaja teki rehdin itsetutkistelun 

ja johtopäätökset. Puheenjohtaja 

Kärkkäinen erosi hallituksen pu-

heenjohtajan paikalta epäonnis-

tuneessa kuntaliitosasiassa.

Nivalassa kaupunginjohtaja 

Marjakangas, valtuuston pu-

heenjohtaja Linna ja hallituksen 

puheenjohtaja Vuolteenaho ovat 

näkyvästi olleet mukana kahdes-

sa epäonnistuneessa kuntaliitos-

asiassa. Molemmat hankkeet ovat 

olleet epärealistisia jo lähtiessä ja 

lopputuloksena on saatu naapu-

rikuntien vihat ja halveksunta, 

joka on kaatunut myös kunta-

laisten hartioille. Voimia on haas-

kattu turhaan ja oman kunnan 

talouden saattaminen terveelle 

pohjalle on kokonaan tällä vaa-

likaudella unohtunut.

Kaupungin velka on tällä vaa-

likaudella kolminkertaistunut. 

Nyt ollaan syöksykierteessä ja 

mitään säästötoimia ei hallituk-

sella ollut esittää ensi vuoden ta-

lousarvion suhteen. Ei yhtäkään 

säästötoimenpidettä. Miten sitten 

kunnallistalous oikaistaisiin.

Eikö nyt olisi jo uskottavuuden 

kannalta kuntapäättäjien tehtävä 

omia johtopäätöksiä. Löytyykö 

Nivalassa poliittista vastuuta. Ja 

onhan moraalikäsityksetkin vielä 

olemassa.

Nim. Monien
kuntalaisten puolesta

Eikö Nivalassakin pitäisi ottaa poliittista vastuuta

Nivalan Viikon "tekstarit" pals-

talla arvosteltiin Nivala Cowbo-

ysin laittaneen romunkeräykses-

tä saadut rahat ilotulitteisiin.

 Väite on täysin totuuden vas-

tainen. Nivala Cowboysin D95 

-joukkue kylläkin suoritti ilotu-

lituksen, mutta kustannuksista 

vastasi Nivalan yrittäjät.

Yleensäkin asioiden todenpe-

räisyys kannattaa selvittää, ennen 

kuin alkaa ampua syytöksiä leh-

tien palstoilla - varsinkin nimi-

merkin suojista.

Nivala Cowboys
johtokunta

Cowboys ei ostanut 
raketteja Historia toistaa itseään Haapajär-

ven ja Nivalan yhteiselossa.

Haapajärviset ilakoivat vuon-

na 2005, jotta kulttuuritoimesta 

on tulossa 156 600 euroa enem-

män kuin he olivat budjetoineet. 

Sama oli viime vuonna. Tänä 

vuonna 2007 haapajärviset saa-

vat palautuksia 135 956 euroa 

Jokilaaksojen kansalaisopistosta 

ja vuosittain yli sadan opettajan 

verotulot. On siinä mukavia yl-

lätyksiä plusmerkkisen talousar-

vion tekoon Nivalan ollessa suu-

rimpana maksumiehenä.

Opetusohjelmia ja paikal-

lislehtiä seuraamalla on saanut 

huomata, että Haapajärvellä ja 

Pyhäjärvellä on suoritettu mit-

tava määrä approbatur- ja cum 

laude -arvosanoihin tähtääviä 

tutkintoja. Nivalassa ei yliopis-

totasoisia luentoja ole ollut kuin 

kevättalvella -07 saunarohvessori 

Remeksen luento savusaunasta ja 

sen lämmittämisestä.

Tuntuu oikein pahalta ajatel-

la minkälaisia tunareita Nivalan 

kaupungin talousasiantuntijat 

ovat, kun velkamäärä on vuo-

desta 2002 lähtien viidessä vuo-

dessa kasvanut runsaasti kolmin-

kertaiseksi. Päätä ei velan otolle 

näytä olevan tulossakaan: onhan 

runkoviemäri-hankkeesta tulos-

sa kymmenientuhansien eurojen 

maksuposti ja vielä suurempi jut-

tu - Paras-hanke Kallio. 

Peruspalvelukuntayhtymä 

Kallio -perussopimuksesta vielä 

sen verran, että sopimuksessa ei 

mainita laskennallisia kustan-

nuksia eikä ole rajattu mitään 

käyttöön tulevia määrärahoja. 

1.1.2008 Kallion kolmetoista jä-

sentä, jotka ovat vastuu-asemas-

sa kuntayhtymälle, päättävät 

kaikesta rahan käytöstä. Jäsen-

kunnat eivät voi tähän vaikuttaa 

millään tavalla. Voiko tollompaa 

yhtymäsopimusta tehdä? Anne-

taan kuusikymmentä prosenttia 

kaupungin talousarviosta kol-

mentoista henkilön päätettäväk-

si, joihin päätöksiin valtuusto ei 

siis voi mitenkään vaikuttaa. Ni-

tekillä kaupungin tiedotustilai-

suudessa luottamusmies-päät-

täjä varsinainen sopankeittäjä, 

sanoi että tehän voitte valita nel-

jän vuoden välein toiset henkilöt 

päätöksen tekoon. Ei taida olla 

mahdollisuuksia, kun kaupun-

gin talous on ajettu kiville tosi 

pahasti. Jatkajia ei taida löytyä 

sen kummemmin kuin syrjäky-

lällä olevalle pienelle, velkaiselle 

maatilalle.

Selityksiä kyllä vielä löytyy 

kaupungin johdolta niin kauan 

kuin voimme elää velaksi. Mutta 

kun maksun aika tulee, kyyti tu-

lee olemaan tosi kylmää. Tämän 

tulevat kokemaan perusnivalalai-

set, jotka ovat investoineet tän-

ne tulevaisuutta silmällä pitäen. 

Kulkumiehet ovat lähteneet ja ri-

vivaltuutetut ihmettelevät huuli 

pyöreänä, että eihän tässä näin 

pitänyt käydä.

Nimim. Kansalainen

Harkintaa päätöksentekoon

Viime lehdessä julkaistusta lu-

kijan kirjoituksesta Itsenäinen 

isänmaa - kallis arvo, oli lopusta 

jäänyt viimeinen rivi pois. Lukijat 

ovat kysyneet kirjoittajaa, mutta 

kyseessä oli nimimerkki. Lause 

kuului: Kiitollisissa mietteissä 

nimim. Johannes.

Jumala, Sebaot, katso jälleen 

meihin taivaastasi, katso meitä!

Ota hoitoosi tämä viiniköyn-

nös, taimi, jonka oikealla kädel-

läsi olet istuttanut itseäsi varten, 

lapsi, jolle sinä olet antanut voi-

man. Menehtykööt uhkaavan 

katseesi alla ne, jotka ovat sen 

polttaneet ja pirstoneet!

Mutta suojatkoon sinun kätesi 

palvelijaasi, joka on oikealla 

puolellasi, ihmislasta, jolle sinä 

olet antanut voiman.

Me emme käänny sinun luotasi 

pois. Anna meidän elää, me 

huudamme sinun nimeäsi.

Jumala, Herra Sebaot, auta mei-

dät ennallemme, anna meidän 

nähdä kasvojesi valo, niin me 

pelastumme.

Ps. 80: 15-20 

Lisäys

Sunnuntai: Anna, Aune, Anni, 

Anu, Anneli, Annikki, Annika, 

Annukka

Maanantai: Jutta

Tiistai: Tatu, Taneli, Daniel

Keskiviikko: Tuovi

Torstai: Seija

Perjantai: Jouko

Lauantai: Heimo

Sunnuntai 9.12.

toinen adventtisunnuntai

Ajatus  

Kaiken, mitä voi ajatella, voi 

ajatella selvästi. Kaiken, mitä 

voi sanoa, voi sanoa selvästi. 

Mutta kaikkea mitä voi ajatella, 

ei voi sanoa.

Ludwig Wittgenste

1. Kenen maatila oli Jasnaja 

Poljana?

2. Mikä kirjailija Antti Tuuri 

on alunperin koulutukseltaan?

3. Kenen tunnetun kirjailijan 

poika on pelannut jääkiekkoa 

SM-liigassa?

4. Mikä kaupunki si-

jaitsee Tonavan ja Savan 

yhtymäkohdassa?

5. Kuka nelinkertainen olym-

piavoittaja edusti uransa alussa 

Kuopion Reipasta?

Vastaukset sivulla 4
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Nivalan 
aseman myynti 

vielä auki

Senaatti -kiinteistöt laittoi myyn-

tiin lokakuussa ensimmäisen 

erän valtion omistamia entisiä 

rautatiekiinteistöjä. 

Tarjoukset ja tarjouskilpailuun 

ilmoittautumiset tuli jättää mar-

raskuun loppuun mennessä.

Myynnissä oli noin 90 koh-

detta eri puolilla Suomea. Myy-

tävien joukossa on myös Nivalan 

asema.

 Vanhat rautatiekiinteistöt he-

rättivät odotetusti kiinnostusta 

ostajissa. Kaikkiaan kirjallisia 

ostotarjouksia jätettiin lähes 400 

ja tarjouskilpailuun ilmoittautui 

yli 100.

Tarjouksien jättäjistä ja sisäl-

löstä ei anneta vielä tietoja. Ne 

käsitellään seuraavien viikkojen 

aikana ja kiinteistökaupat aloi-

tetaan aikaisintaan alkuvuodes-

ta 2008.

- Yksityiskohtaisia tietoja 

yksittäisten kohteiden saamista 

tarjouksista tai tarjousten mää-

ristä emme kuitenkaan voi antaa, 

koska tarjouskilpailu on osittain 

kesken, sanoo johtaja Heikki 

Laitakari.

Nivalassa päivystys
ensi vuonna

myös viikonloppuisin

Oikaisu
Lehdessämme julkaistussa 

Kalajokilaakson 

koulutuskuntayhtymää 

koskevassa uutisessa oli 

virhe. Jutun yhteydessä 

julkaistussa kuvassa ovat 

yhtymäjohtaja Heikki Yli-Olli, 

kehittämispäällikkö Sirpa 

Korhonen ja hallintojohtaja 

Markku Rajaniemi.

Seurakuntakodin keittiössä po-

risi jälleen hirvivelli. Emännän 

apukokkeina häärivät tällä ker-

taa Karvoskylän hirviporukka-

laiset, joilla on  monen vuoden 

kokemus ja vankka osaaminen. 

Keittoa oli varattu noin tuhan-

nelle hengelle.

Ritva Oja

Kansaneläkelaitos perustettiin 

eläkelaitokseksi 16. joulukuuta 

1937. Kansaneläkkeiden maksa-

jasta on 70 vuoden aikana kehit-

tynyt monipuolinen sosiaalitur-

van palvelutalo, joka vastaa noin 

sadan erilaisen etuuden maksa-

misesta Suomen sosiaaliturvan 

piiriin kuuluville henkilöille.

Ensimmäisinä vuosikymme-

ninä Kansaneläkelaitos oli ni-

mensä mukaisesti eläkelaitos. 

Piiriasiamiesverkosto neuvoi 

kansalaisia vanhuus- ja työky-

vyttömyyseläkeasioissa sekä 

täytti eläkeanomuksia asiakkai-

den puolesta. Kun eläkkeitä vuo-

den 1957 alusta alettiin maksaa 

kuukausittain, siirryttiin elekt-

roniseen tietojenkäsittelyyn. 

Ensimmäiset atk-laitteet Kela otti 

käyttöön 1960-luvun alussa.

Vuonna 1964 Kela sai hoi-

dettavakseen sairausvakuutus-

lain toimeenpanon, 80-luvulla 

työttömän perusturvan ja 90-

luvulla mm. lapsilisät, opintotu-

en ja asumistuen. Eläkeasioihin 

keskittyneiden piiritoimistojen 

rinnalle tulivat vuonna 1964 

sairausvakuutustoimistot. Vuon-

na 1975 piiritoimistot ja sairaus-

vakuutustoimistot yhdistettiin 

paikallistoimistoiksi. 

Kattava 
palveluverkko
Nyt Kelalla on 263 toimistoa. Toi-

mistojen lisäksi Kela on muka-

na 143 yhteispalvelupisteessä eri 

paikkakunnilla. Puhelinpalvelua 

ryhdyttiin viime vuonna keskit-

tämään toimistoista uuteen yhte-

yskeskukseen. Tällä hetkellä Ke-

lan yhteyskeskuksella on kolme 

yksikköä. Tavoitteena on kehittää 

puhelinpalvelua niin, että vuoden 

2009 loppuun mennessä suurin 

osa asiakaspuheluista hoidetaan 

keskitetysti yhteyskeskuksessa.

Puhelinpalvelun lisäksi Kela 

panostaa voimakkaasti sähköi-

sen asioinnin kehittämiseen. Ta-

voitteena on, että vuonna 2011 

kaikista hakemuksista jo 20 % 

vastaanotetaan verkkopalvelun 

kautta. Internetsivuilla osoittees-

sa www.kela.fi  voi jo nyt tarkistaa 

etuustietojaan ja täyttää etuusha-

kemuksia. Uusia palveluja kehi-

tetään koko ajan.

Toimistoon 
ajanvarauksella
Toimistopalveluakin kehitetään 

edelleen mm. ottamalla käyttöön 

ajanvarausmahdollisuus kaikissa 

toimistoissa vuoden 2009 alusta 

alkaen. Asiakas, joka haluaa kes-

kustella asiastaan kaikessa rau-

hassa ja jonottamatta, voi ensi 

vaiheessa varata puhelimitse ajan 

siihen toimistoon, jossa haluaa 

asioida. Tulevaisuudessa ajanva-

rauksen voi halutessaan hoitaa 

itse Kelan internetsivuilla.

Kela viettää syntymäpäivään-

sä työn merkeissä mutta tarjoaa 

asiakkailleen syntymäpäiväkah-

vit toimistoissaan 12. joulukuuta. 

Nivalan toimiston väki toivottaa 

kaikki tervetulleeksi kahville klo 

9.00-16.00 välisenä aikana.

Sosiaali- ja terveyspalvelut siir-

tyvät ensi vuonna Peruspalvelu-

kuntayhtymä Kallion piiriin. 

Kalliossa päivystys järjeste-

tään virka-aikana kaikissa yh-

tymään kuuluvissa pitäjissä, eli 

Alavieskassa, Nivalassa, Sievissä 

ja Ylivieskassa virka-aikana, eli 

arkisin kello 8.00-16.00.

Ensi vuoden alusta lähtien vir-

ka-ajan ulkopuolinen päivystys 

järjestetään arkisin maanantaista 

perjantaihin kello 16-18 Nivalan 

terveyskeskuksessa ja viikonlop-

puisin lauantaina ja sunnuntaina 

kello 8.00-16.00 sekä Nivalassa 

että Ylivieskassa.

Mikäli Nivalan päivystyspiste 

ruuhkautuu kello 16.00-18.00, 

voivat potilaat hakeutua jo kel-

lo 16.00 jälkeen Oulaskankaan 

yhteispäivystykseen.

Oulaskankaan yhteispäivys-

tys hoitaa kiireellistä hoitoa tar-

vitsevat potilaat, jotka eivät voi 

odottaa ilman hengenvaaraa tai 

merkittävää terveydellistä hait-

taa pääsyä omaan terveyskes-

kukseen. Henkilön täytyy soittaa 

ennen lähtöä yhteispäivystyksen 

numeroon, jossa päivystävä sai-

raanhoitaja haastattelee ja arvioi 

hoidon kiireellisyyden ja antaa 

ohjeita asian hoitamiseksi.

Todellisessa hätätilanteessa voi 

mennä suoraan yhteispäivystyk-

seen tai soittaa numeroon 112.

Siirtymävaiheessa ihmisiltä 

toivotaan yhteistyötä, ymmär-

rystä ja kärsivällisyyttä.

Hirvipeijaiset 
seurakuntakodilla

Seurakuntakodin viihtyisissä tiloissa oli mukava istahtaa joulukiireiden keskellä nauttimaan 

maukasta hirvivelliä.

Karvoskylän hirviporukan kokit. Vas. Keijo Toivoniemi, Ilpo Karvola ja Ilkka Korkiakoski.

Kela täyttää 70 vuotta

Nivalan toimistossa 
synttärikahvit keskiviikkona

Alkoholin riskikäyttäjä tarvit-

see esimiehen tukea ja työter-

veyshoitajan apua. Työpaikalla 

havaittuihin ongelmiin täytyisi 

puuttua mahdollisimman aikai-

sessa vaiheessa.

Työterveyslaitoksen selvityk-

sen mukaan Suomessa on to-

dennäköisesti 500 000 - 700 000 

alkoholin suurkuluttajaa. Suurin 

osa heistä on työikäisiä. 

Suurkuluttajilla esiintyy mm. 

unihäiriöitä, masennusta, väsy-

mystä ja korkeaa verenpainetta, 

joita ei aina osata yhdistää al-

koholin käyttöön. Ne vaikutta-

vat työtehoon, työyhteisöön ja 

työilmapiiriin. Riskikulutuksen 

seurauksena lisääntyneet sairaus-

poissaolot aiheuttavat ongelmia 

ja kustannuksia työnantajille ja 

työyhteisöille. Alkoholiongel-

man kieltäminen ja salaaminen 

johtavat usein ihmisten väliseen 

epäluottamukseen työpaikoilla.

Alkoholin suurkuluttajat työikäisiä
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Vastataan pois  

Joulukeräys on Lähetysseuran 

vanhin keräys, joka on alka-

nut 1960-luvulla. Aikaisemmin 

Joulukeräyksestä käytettiin ni-

meä Lahja lähetystyölle. Vaik-

ka nimi on muuttunut, edel-

leenkin keräyksen pääpaino on 

lähetystyössä.

Tämän vuoden Joulukeräyk-

sellä hankitaan varoja Suomen 

Lähetyseuran julistus- ja seura-

kuntatyön, rauhan ja sovinnon 

sekä hiv- ja aids-työn ohjelmiin. 

Keräyksen kohteen pääpaino 

vaihtelee vuosittain. Hankitut 

varat kanavoidaan kulloiseen 

keräyskohteeseen Lähetysseuran 

yhteistyökumppaneiden kautta.

Nivalan seurakunnassa laulet-

tavien kauneimpien joululaulu-

jen kolehtituotto ohjautuu omien 

nimikkolähettien ja -kohteiden 

tukemiseen.

Ohjelmalehtiset ovat ilmaisia 

ja tutut joululaulut virittävät mei-

dät joulun sanomalle. Voisimme-

ko tänä jouluna

lahjoittaa omastamme 

muutaman euron lähetystyön 

tukemiseen. 

Lahjastanne
lämpimästi kiittäen 
Nivalan seurakunta

Radio Pooki on lähettänyt juma-

lanpalveluksia  vuosien ajan kuu-

luvuusalueensa kirkoista. Niva-

lan kirkosta ei lähetyksiä ole 

voitu toteuttaa pitkään aikaan, 

koska tarvittava tekniikka ei ole 

ollut kirkossa riittävä. Nyt  tähän 

asiaan on tullut korjaus, sillä seu-

rakunta on  hankkinut kirkkoon  

uutta tekniikkaa, joka mahdollis-

taa jumalanpalvelusten radioin-

nin Nivalan kirkosta.

Jumalanpalveluksia lähete-

tään Pookissa Kemin, Pattijoen, 

Saloisten, Raahe, Ylivieskan, Ou-

lun tuomiokirkosta ja nyt  myös 

Nivalan kirkosta.

Tule sanajumalanpalveluk-

seen mukaan tai istuudu koto-

na radion äärelle kuuntelemaan 

jumalanpalvelusta! Jumalan-

palveluksessa saarnaa Valtteri 

Olli,  liturgina Martti  Viljanen, 

kanttorina Liisa Katajala, avus-

tamassa on Nivalan  Virsikuoro 

Veli  Järviluoman johdolla.

Kolehti kerätään Kasvatustyöl-

le Kalajoen rovastikunnassa. 

Marraskuun säätilastoja

1. Leo Tolstoin.

2. Diplomi-insinööri.

3. Väinö Linnan.

4. Belgrad.

5. Hannes Kolehmainen.

Kirkolliset ilmoitukset
Su 9.12. II Adventtisunnuntai klo 

10 sanajumalanpalvelus kirkossa, 

saarna, Olli,  lit. Viljanen, kanttori 

Katajala, Nivalan Virsikuoro joht. 

V Järviluoma. Kolehti: Kasvatus-

työlle Kalajoen rovastikunnassa. 

Jumalanpalvelus radioidaan Poo-

kissa, 100,5 mHz. Klo 13 Klaus 

Jaakolan muistoseurat Ketolassa, 

Jaakolanrannantie 106, Huom! 

muuttunut päivä (Olli). Klo 13 

perheiden kauneimmat joululau-

lut kirkossa, seurakunnan lapsi-

kuoro 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 Me-

ro, P Eskola).  Klo 18.30 Ypyän ry:

n joulujuhla (T Poikkimäki). Klo 

19 kauneimmat joululaulut kir-

kossa, Nivalan Mieslaulajat joht. 

J Junno, Viljanen, Katajala.

Ti 11.12. klo 12-20 Hiljaisuuden 

lähteellä-päivät seurakuntakodis-

sa. Klo 18 naisten piiri seurakun-

takodissa. Klo 18.30 sisarkerhon 

jouluruokailu Sikosessa, Sikope-

räntie 55.

Ke 12.12. klo 11 päiväpakanat 

Eeva-Liisa ja  Valtteri  Ollil-

la, Kuuselantie 5 (Olli).  Klo 11 

varttuneiden kerhon joulujuhla 

Nivalan ry:llä (E Hosionaho).  

Klo 12 kyläkammarin joulujuh-

la Maliskylän Liittolassa. Klo 12-

20 Hiljaisuuden lähteellä- päivät 

seurakuntakodissa. Klo 19 Kau-

neimmat joululaulut Järvikylän 

kappelissa, Tillarikvartetti, Vil-

janen, Katajala.

To 13.12. klo 12.00 kehitysvam-

maisten ja heidän omaistensa 

joulujuhla seurakuntakodissa.

Klo 17 lapsikuoron harjoitukset 

seurakuntakodissa (Katajala). 

Klo 19 Kauneimmat joululaulut 

Maliskylän kappelissa, Malisky-

län Sekakuoro ja Nivalan Puhal-

linorkesteri joht. J Latvala.

Pe 14.12. klo 18.30 ystäväkerhon 

joulujuhla Anneli ja Vesa Kallio-

koskella. Klo19 Nivalan Sekakuo-

ron joulukonsertti kirkossa, joht. 

O Mihailova.

La 15.12.  klo 8-11 Uusheräyksen 

joulumyyjäiset seurakuntakodin 

monitoimisalissa,  tarjolla laati-

koita, leivonnaisia ja lahjoiksi so-

pivia käsitöitä sekä arvontaa. Klo 

19.30 joululauluilta Nivalan ry:llä 

(E Hosionaho).

Su 16.12. klo 10 perhemessu kir-

kossa, lapsityön syyskauden pää-

töskirkko, saarna ja lit. Jukkola, 

kanttori Katajala, H Laulumaa, 

sello. Klo 12 joulujuhla ja seurat 

Nivalan ry:llä (L Saukko). Klo 13 

joulujuhla Korpirannan ry:llä (P 

Pelo).  Klo 15 Joulun sävel- lap-

sikuoron joulukonsertti seura-

kuntakodissa, E Närhi, huilu, E 

Eskola, viulu, H Laulumaa, sel-

lo. Kahvitarjoilu alkaa klo 14.30, 

vapaaehtoinen kahvimaksu ur-

kurahastoon. Klo 18.30 seurat 

Nivalan ry:llä (L Saukko, O Ho-

sionaho).  Klo 18.30 Haikaran 

ry:n joulujuhla koululla. Klo 19 

Kauneimmat joululaulut kirkos-

sa, Gospelkuoro joht. A Rautio,T 

Häkkilä, laulu, Olli.

Diakoniatyö: Ma 17.12  klo 

13.00-14.30 Joulukahvit koh-

taamispaikka Rannissa Peltolan 

pappilassa.

To 20.12. klo 12.00 Yksinäisten ja 

työttömien joulujuhla seurakun-

takodissa. Ilmoittautuminen  

12.12. mennessä, p. 442 063, 040 

532 5570.

Päiväkerhotyö: Pe 7.12. eivät 

päiväkerhot toimi.

Pyhäkoulut: Su 9.12. klo 11.30 

Vilkunan alueen pyhäkoulu Ku-

killa, Hanketie 5, klo 12  pyhä-

koulu seurakuntakodilla.

Ti 11.12. klo 18 Pyhäkoulunopet-

tajien kokous seurakuntakodilla. 

Tutustumme hiljaisuuden keitaa-

seen seurakuntakodilla.

Nuorisotyö: Ti. ja ke. 11 ja 12.12 

klo 12-20 Hiljaisuuden lähteellä 

–päivät Seurakuntakodilla.

Lisätietoja Reetta Nummela p. 

040-5325578 

Kolehdinkantajat:

Su 9.12. klo 10 Roosa Kallio, Art-

tu Kiviniemi, Merja Kivirinta, 

Asla Ohtamaa.

Su 16.12. klo 10 Miia Korkiakos-

ki, Nea Malila, Joonas Parkkinen, 

Teemu Rajala.

Su 23.12. klo 10 Iida Pelkonen, 

Sanna Peltola, Joona Rautiainen, 

Hannu-Pekka Tervo

Ma 24.12. klo 16 Petteri Jokita-

lo, Markus Kautto, Mika Kivioja, 

Tuomas Konttila

Ti 25.12. klo 7 Markus Ahistus, 

Kristiina Astahova, Hannu Haa-

visto, Jere Houtsonen

Ti 25.12. klo 11 Iina Erkkilä, Tee-

mu Häkkilä, Emmi Korhonen, 

Esa Korkiakoski

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 Pookissa

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.

Kastettu

Topias Aukusti Kivioja, Ella Riik-

ka Mehtälä

Kuollut

Laimi Marjatta Rapo e Nokelai-

nen s Mutkala  90 v.

Jouluna lauletaan  ja autetaan Ensi sunnuntain 
Jumalanpalvelus

radioidaan Pookista

Maanantai: Kalakeitto, maksa-

makkara, ruisleipä.

Tiistai: Lihapyöry-

kät, kastike, perunat, 

kaali- sateenkaari-ananssalaatti.

Keskiviikko: Kink-

ku-perunasoselaatikko, 

punakaali-punaherukkasalaatti.

Torstai: Värikäs kalkkunakasti-

ke, riisi, tuoresalaatti.

Perjantai: Nakkikeitto, sämpylä.

Marraskuu 2004   2005   2006   2007   

arvo pv klo arvo pv klo arvo pv klo arvo pv klo

sademäärä/kk mm 17   16   32   17   

sademäärä/v mm 17   307   282   362   

ylin lämpötila Cº 8,9 3 14:09 11,2 5 13:49 8,4 26 13:33 5,9 1 14:34

alin lämpötila Cº

-

17,2 29 21:48 -8,6 30 22:17

-

17,7 4 8:40

-

11,3 20 7:44

keskilämpötila C° -0,9   2,5   -1,4   -1,9   

ylin ilmanpaine mb 1021 24 12:34 1026 22 15:09 1012 10 19:43 1021 5 3:32

alin ilmanpaine mb 970 15 22:34 960 15 17:53 974 7 17:58 983 26 5:32

ylin tuulenpuuska m/s 12,4 11 18:02 12,9 13 2:25 12,9 26 13:26 11,3 22 18:16

lämpösumma/kk 0   0   0   0   

lämpösumma/v 0   0   1396   1132   

Vesisadepäivät 2007: 1. (6mm); 6. (4mm); 7. (1mm); 9. (2mm); 10. (1mm); 22. (1mm); 23. (2mm);

        
© Jouko Jämsä

Sunnuntai: Palapaisti, perunat, 

lounassalaatti, marjavaahto.

Maanantai: Jauheliha-porkka-

nakastike, perunat, jäävuo-

ri-tomaatti-persikkasalaatti, 

mustaherukkakiisseli.

Tiistai: Maksapihvit, perunat, 

voisulakastike, puolukkasurvos, 

aprikoosihyytelö.

Keskiviikko: Kirjolohiperun-

alaatikko, punajuurisuikale, 

punaherukkakiisseli.

Torstai: Broilerpyörykkä, peru-

nat, kastike, kaali-retiisi-kurpit-

sasalaatti, hedelmäkiisseli.

Perjantai: Lihakeitto, juusto, 

marjapuuro.

Lauantai: Punajuuripihvit, 

perunat, kastike, raejuusto, 

boysenmarjakiisseli.

Sunnuntai: Stroganoff , perunat, 

perunasalaatti, luumukiisseli.

Ruotsin kielen opettaja, haastat-

telija/myyjä, sairaankuljettaja, fy-

sioterapeutti, perhepäivähoitaja, 

ajanvaraaja/myyntineuvottelija, 

kaivinkoneenkuljettaja, tuotan-

totyöntekijä, kokki, baaritarjoi-

lija, siivooja.

Työvoimakoulutus

Teollisen pintakäsittelijän am-

mattitutkinto / puutuotteiden 

pintakäsittely, kone- ja metalli-

alan perustutkinto, levytekniikan 

ammattitutkinto, metallialan val-

mentava jakso - metallin perus-

tiedot ja taidot, hitsaajan ammat-

titutkinto, kone- ja metallialan 

perustutkinto - koneistus, ko-

neistajan ammattitutkinto - cnc-

koneistus, tulityökorttikoulutus, 

työturvallisuuskorttikoulutus, 

työhön ja koulutukseen ohjaava 

koulutus nuorille.
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den yliraskaissa, sekä sotavuosien 

että sen jälkeen vuosikymmeni-

en, rakennustyössä menettäneet 

terveytensä. Nyt he ovat usein vä-

syneitä, selkä- ja jalkavammaisia, 

sekä sosiaalisesti yhteiskunnassa 

vähimmälle huomiolle jääneitä. 

Mutta he eivät korota ääntään. He 

ovat todellisia maan hiljaisia.

On ylitse ymmärryksen se 

kestävyyden ja kärsivällisyyden 

määrä, mitä nämä tammenleh-

vä-naiset osoittivat kansamme 

vaikeana aikana, saamatta edes 

tammenlehvää rintaansa. Hehän 

tekivät kaikki työt lähes paljain 

käsin, ilman tekniikan apua. Ul-

komaankaupan ollessa poikki, 

oli valtakunnan ruoka - myös 

siellä sodassa oleville - naisten 

hankittava. He viljelivät pellot, 

hakkasivat ja ajoivat halkoja. He 

hoitivat karjan, lapset ja kotona 

olevat vanhukset. Päivä oli raskas 

ja huomisen tulo jo peloitti.

Sota kulutti miesten määrää. 

Satojatuhansia haavoittui ja kaa-

tui. Väestön kasvustakin vastuul-

linen nainen koetti huolehtia 

kaiken vaivan keskellä. Tehtais-

sa naiset valmistivat sotaväen 

varusteita ja tarpeita. Hennot 

naiset, monet sodassa olevien 

miesten rakkaita vaimoja, val-

mistivat kyynel silmissä rinta-

malla oleville miehilleen vaat-

teita. Kutoivat öisin heille sukkia 

ja lapasia, hoitaen siinä sivussa 

äänteleviä lapsiaan.

He kirjoittivat rohkaisevia kir-

jeitä rintamalle, että “hyvin tääl-

lä, miten siellä”.  Toivoen, että he 

kestäisivät, että he joskus saisivat 

omansa terveenä takaisin. Monet 

saivat, monet eivät, mutta näiden 

maailman parhaiden naisten an-

siosta kotirintamakin kesti.

Uskomattoman kaukaisil-

ta tuntuvat ne päivät, jolloin 

Suomi-äiti kysyi tyttäriltään, 

rakastatko sinä maatasi. Se ko-

ettelemus oli suuri. Sen lisäksi, 

että heillä oli sydämessään suuri 

pelko rakkaimpansa menettämi-

sestä, heidän harteilleen lasket-

tiin raskas taakka kotirintaman 

kestävyydestä, niin aineellisen 

kuin henkisenkin maanpuolus-

tuksen suunnalla. He ovat työn 

sankareita, tekivätpä he kukin 

mitä työtä tahansa. Nyt he ovat 

monien kipujen ihmisiä, mutta 

iloisia ja henkisesti vahvoja kuin 

kallio. Yhteiskunnassamme liian 

vähälle arvostukselle jääneitä.

Te kovien aikojen naiset. Te 

olette maan hiljaiset. Kaksin-

kertaisen kunnian ansainneet. 

Palkitkoon Joulun Herra Teidän 

uskollisuutenne ja rakkautenne 

runsain mitoin niillä lahjoilla, 

joita meillä ei ole täällä mah-

dollista saada. Levollista Joulun 

mieltä Teille kaikille."

Tasavallan presidentti on päivä-

käskyllään ylentänyt Suomen 90. 

itsenäisyyspäivänä 740 upseeria 

reservissä. Everstiluutnantiksi 

on ylennetty kolme henkilöä ja 

majureiksi 37. Majureista peräti 

kaksi tähän toiseksi korkeimpaan 

arvoon nimitetyistä ovat Niva-

lassa kirjoilla. He ovat Kalervo 

Mantila ja Yrjö Muilu. Ylennys 

näin korkeaan arvoon on hyvin 

harvinainen. 

- Kyllä minä hämmästyin, kun 

Haapajärven varikon päälliköltä 

tuli kutsu saapua sinne juhlaan 

itsenäisyyspäivän aattona kello 

19.00 ja kutsussa ilmoitettiin, 

että kysymys on ylennyksestä, 

kertoo Ahteen koulun rehtorina 

työskentelevä Kalervo Mantila.

Kalervo Mantila on ollut ase-

velvollisuuden jälkeen lukuisis-

sa kertausharjoituksissa - tasan 

30 vuotta sitten ensimmäisen 

kerran. Hän on toiminut muun 

muassa isojen reservijoukkojen 

johtotehtävissä.

- Valtion rahatilanteesta riip-

puen kertausharjoituksia on ollut 

vaihtelevalla tiheydellä. Minulla 

on ollut hyvä mahdollisuus osal-

listua harjoituksiin aina kun kut-

su on tullut, terveyttä on ollut ja 

työnantaja on suhtautunut pois-

saoloihin hyvin myönteisesti, 

Mantila kiittelee.

Viimeisin tehtävä harjoituk-

sissa oli joukkojen perustamis-

keskuksen esikuntatehtävät.

- Tämä liittyy itsenäisen val-

tion normaaleihin toimintape-

riaatteisiin. Jos kansaa kohtaan 

on uhkatekijöitä, meidän puo-

lustusvoimilla on hyvät suunni-

telmat, miten toimitaan. Kyse ei 

ole sodasta vaan kaikki Suomen 

turvallisuuteen liittyvät tekijät 

on pyritty ottamaan huomioon. 

Yksinkertaisimmillaan se on sitä, 

että meillä on varmuusvarastot, 

Mantila kertoo.

Itsenäisyys on suuri 
asia
Kalervo Mantila sanoo, että si-

niristilipun nostaminen oman 

kodin salkoon itsenäisyyspäi-

vänä on aina juhlavaa ja päivän 

merkitys tuntuu tulevan vuosi 

vuodelta tärkeämmäksi. 

- Henkilökohtaisena tunte-

muksenani voin sanoa, että sata-

prosenttisen sotainvalidin poika-

na itsenäisyys on minulle hyvin 

tärkeä. Sen voisi pukea sanoiksi 

“ansaitse elämä”.

Mantila korostaa, että toi-

minnassa ei ole kysymys milita-

ristisesta vouhottamisesta, vaan 

että jokaisella kansalaisella on jo 

perustuslaissa mainittu vastuu 

isänmaasta.

- Kertausharjoituksissa mu-

kana oleminen on ollut erittäin 

motivoivaa. Olen saanut kehittää 

itseäni ja työskennellä erittäin 

nykyaikaisilla välineillä. Koulu-

tuspaikat ovat olleet eri puolilla 

Suomea, joten isänmaa on tullut 

tutuksi. Yhteiskunnasta ja sen 

toiminnasta olen myös oppinut 

paljon. Olen kiitollinen, että 

olen saanut olla mukana, Man-

tila sanoo.

Kalervo Mantila ja Yrjö Muilu
ylennettiin majurin arvoon

Kotikeskuksessa vietettiin Itse-

näisyyden 90-vuotispäivää asi-

aankuuluvan juhlavin menoin. 

Parhaimpiinsa pukeutunut juhla-

yleisö koostui kaikkien osastojen 

asukkaista, heidän omaisistaan, 

henkilökunnasta ja esiintyjistä.

Isänmaallisia, tuttuja lauluja 

ja virsiä säesti Nivalan Peliman-

nit Sulevi Ojalehdon toimiessa 

solistina.

Nivalan Sotaveteraanien pu-

heenjohtaja Pentti Seppä muis-

teli puheessaan itsenäisyyden 

ajanjaksoja ja toi samalla vete-

raanijärjestöjen tervehdyksen 

juhlaan. Seppä ja osastonhoitaja 

Arja Torvikoski kukittivat ruu-

suin sotaveteraanit, joita Kotikes-

kuksen asukkaissa on seitsemän. 

Ruusuilla kiitettiin myös lottia ja 

kotirintamanaisia.

Juhlapuheen piti Väinö Rau-

daskoski, joka oli omistanut pu-

heen erityisesti sota-ajan naisil-

le, joiden muistaminen on hänen 

mielestään jäänyt liian vähälle. 

Tilaisuuden lopuksi juotiin 

juhlakahvit. 

Seuraavassa Väinö Raudaskos-

ken puhe kokonaisuudessaan.

Palkitkoon Joulun 
Herra heidät
“Useinkin on kuultu virke “maan 

hiljaiset”. Mutta keitä he ovat ja 

mitä he ovat tehneet. Tämän päi-

vän piirrehän yleisessä elämän-

menossa on tavaton äänekkyys, 

ulkonaisesta hyvinvoinnista 

huolimatta. Kuka nyt hiljainen 

olisi? Jää jostakin jälkeen tai vä-

hemmälle osalle, jos ei korota 

ääntään, sanoo nykypäivän rau-

haton ihminen.

Mielestäni maan hiljaisia suu-

rena ryhmänä ovat sotavuosien 

naiset. Veteraanien puolisot, 

perheiden silloiset äidit ja nuo-

ret tyttäret. Nämä ihmiset, jotka 

tekivät raskaiden sotavuosien 

aikana valtakunnan kaikki työt. 

Sekä miesten, että naisten työt. 

He ovat maan hiljaisia. He ovat 

naisellisiin voimavaroihinsa näh-

Vanhainkodilla juhlittiin 
itsenäisyyspäivää

Sotaveteraaneja, lottia ja kotirintamanaisia muistettiin ruusuilla.

Juhlapuheen pitäjä Väinö Raudaskoski ja hänen vaimonsa Taina 

Raudaskoski.

Veteraanijärjestöjen 

tervehdyksen juhlaan toi 

Nivalan Sotaveteraanit ry:n 

puheenjohtaja Pentti Seppä.

Kalervo Mantila työskentelee Ahteen koulun rehtorina. Hänellä 

on myös paljon luottamustehtäviä. Itsenäisyyspäivänä hänet 

ylennettiin majurin arvoon samoin kuin toinen nivalalainen, Yrjö 

Muilu.
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Nivalan kaupungin yrittäjäpal-

kinnon saajaksi on tänä vuonna 

valittu Konehuolto Paavo Liina-

maa Oy.

Yritys on John Deere -trak-

toreiden ja maatalouskoneiden 

merkkihuoltaja. Yrityksen omis-

taja, Nivalasta syntyisin oleva 

Paavo Liinamaa aloitti työsken-

telyn John Deere -merkin paris-

sa vuonna 1981. Yrittäjäuran hän 

aloitti 1988. Ensi keväänä yritys 

täyttää kaksikymmentä vuotta. 

Valtakunnallista huomiota Ko-

nehuolto Paavo Liinamaa Oy on 

saanut vuonna 2004, kun Hank-

kija Maatalous Oy myönsi yri-

tykselle vuoden huoltoyrittäjän 

palkinnon.

Konehuolto Paavo Liinamaa 

Oy palvelee maataloutta, joka 

Nivalassa on perinteisesti ollut 

vahvaa.

Yrittäjyyden alkuaikoina Paa-

vo Liinamaa toimi yksin ja kulki 

asiakkaiden luona huoltoautolla. 

Toiminta on sen jälkeen kasva-

nut pikkuhiljaa. Vuonna 1995 

yritys rakensi korjaamohallin ja 

palkkasi yhden työntekijän. Uusi 

korjaamohalli valmistui 2004 Sa-

hatielle. Tällä hetkellä vakituisia 

työntekijöitä on omistajan lisäksi 

neljä.

- Yrityksen pyörittämisessä ei 

normaali kahdeksan tunnin työ-

päivä riitä. Maataloudessa teh-

dään pitkiä päiviä eikä huollon 

tarve aina rajoitu virka-aikaan, 

kertoo Paavo Liinamaa.

- Yrityksen menestymisen 

ovat mahdollistaneet ennen 

kaikkea hyvät ja luottamuksel-

liset suhteet asiakkaisiin, hyvät 

yhteistyökumppanit ja luonnolli-

sesti ammattitaitoinen ja osaava 

henkilöstö, totesi Paavo Liina-

maa kiitospuheessaan. 

Nivalan kaupungin yrittäjä-

palkinto myönnettiin tänä vuon-

na Konehuolto Paavo Liinamaa 

Oy:lle ennen kaikkea sen sinnik-

kään ja pitkäjänteisen työn joh-

dosta, jota yritys on tehnyt oman 

kehittymisensä ja maatalousasi-

akkaiden palvelemisen eteen.

- On hyvä muistaa, että maata-

lous on ollut ja on edelleen Niva-

lassa yksi tärkeimpiä toimialoja. 

Konehuolto Paavo Liinamaa Oy:

n kaltaisia yrityksiä tarvitaan tu-

kemaan maatalouden yrittäjyyt-

tä, totesi Nivalan kaupunginval-

tuuston puheenjohtaja Veikko 

Linna puheessaan.

Ritva Oja

Paavo Liinamaa Oy:lle
vuoden yrittäjäpalkinto

Maatalon poikana Paavo Liinamaata ovat koneet kiinnostaneet  nuoresta saakka. Työskenneltyään jonkin aikaa autokorjaamoalalla 

hänelle  tarjoutui tilaisuus siirtyä maatalouskonehuoltoyritykseen töihin. Muutaman vuoden alalla olon jälkeen hän aloitti oman 

yritystoiminnan. Vuoden yrittäjäpalkinnon saaja puolisonsa Kaisan kanssa.
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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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Suomi 90 vuotta

Itsenäisyyspäivänä arvokkaita juhlatilaisuuksia

Nivalan kaupungin, Nivalan seurakunnan ja järjestöjen seppeleet laskettiin sotiemme muistomerkeille ja presidentti Kyösti Kalloin 

haudalle.

Sotiemme veteraaneja kunniavartiossa.Seurakuntakoti täyttyi ääriään myöten juhlayleisöstä.

Erkka Gummerus lausui koskettavasti ja eläytyen Oiva Arvolan 

”Sotainvalidin saagan”.

Jukka Kuoppamäen konsertti alkoi yhteislaululla ”Olen suomalainen”. Laulujen lomassa taiteilija 

kertoi pieniä tarinoita siitä, mistä oli saanut aiheita ja innoituksen teksteihinsä. Konsertti päättyi 

Maamme-lauluun.

Tuomo Häkkilän muhkea basso loi seurakuntakodin saliin isänmaallisen tunnelman. Säestäjänä 

Anne Noponen.
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Tekstarit  

TosiPitkä asuntolaina on myös TosiVakaa

laina-aika jopa 60 vuotta
kiinteä korko jopa 20 vuotta

Handelsbanken
KOKKOLA - Mannerheiminaukio 2

Puh. 010 444 5330
kokkola@handelsbanken.fi 

Lukijat voivat lähettää mie-

lipiteitään ja havaintojaan 

tekstiviestillä. 

Puhelinnumero on

044-945 3763.
Viestit edustavat lähettäjän nä-

kemyksiä - eivät lehden.

Oikeat jouluvalot sytytetään ih-

mismieliin ja sydämiin - ei ka-

tujen päälle tai näyteikkunoi-

hin. "Arkihuolesi kaikki heitä" 

jne... - Joulurauhaa kaikille! t. 

Tipsu-tonttu.

Haapajärvi-Nivala kuntaselvi-

tys huonosti tehty Kallio -yhty-

män ehdoilla pienen nivalalais-

klikin määräyksestä. Laskelmat 

sosiaali-terveysalasta pimitetty, 

koska Kallio joka osa kohdasta 

kalliimpi, esim. potilasturvalli-

suus vaarantuu - pitkät päivys-

tysmatkat, lisämaksut potilaalle, 

kunnalle isot matkakustannuk. 

ylimääräiset vastaanotto- ja lää-

käripalkat. Lisäksi Kallioon tulee 

kallis organisaatio jota ei tarvita, 

samoin johtaja. 60 budj. menee 

Kallioon kuntalaisilta tärkeäm-

mistä asioista, kuten opetusala. 

Olemme aliedustettuna Kalliossa 

tarkoituksena myöh. Kallio-kun-

ta. Nim. Totuus.

Ilotulitus kuulutettiin torilla niin 

että käsitti väärin, cowboys teki 

vain työn, yrittäjät antoivat pau-

kut. (Aiheesta tuli 3 viestiä).

Joulunavauksen puuroa ei todel-

lakaan riittänyt kaikille, älkää tur-

haan kehuko joka artikkelissa.

Minua huvittaa nämä perässä-

hiihtäjät jotka Kallio-piiriä arvos-

telee, kun valtuusto on päättänyt 

yksimielisesti Kallioon liittymi-

sestä vuosi sitten, niin myöhässä 

vähän ovat heränneet. Silloinhan 

asiaan ois voinut puuttua vaikka 

tekemällä valitus, mutta mitiä ei 

kuulunu.

Jokainen muistaa, että Enso oli 

sataprosenttisesti valtion omis-

tama tehdas. Mutta kaikki tie-

tävät poliitikot ja teknokraatit 

huomasivat että myymällä siitä 

osia saadaan helposti varoja syö-

mävelkoihin ja loput kenkättiin 

Storalle. Valtiolle jäi vain yksi 

kymmenesosa omaisuudesta ja 

sitten ihmetellään miksi tehtai-

ta lopetetaan. Jokainenhan voi 

viedä ostamansa tavaran mihin 

haluaa. Nim. Äly hoi.

Kylläpä kirkkovuoden ensim-

mäisessä jumalanpalveluksessa 

oli rippikoululaisilla asiaa toisil-

leen. Pari tyttöä jutteli koko ajan 

keskenään ja toisetkin rippik. oli-

vat levottomia. Eikö kirkko ole 

enää hiljentymisen ja jumalan 

sanan kuulemisen paikka.

Jäipä ikävät muistot Junttilan 

koulun itsenäisyyspäivän juhlas-

ta, tarjoilu vain vieraille ja juh-

lassa esiintyvät oppilaat jätettiin 

ilman. Olihan tämä sentään las-

ten juhla.

Onko kissa hukassa? Similän 

pappilan paikkeilla on toissa 

viikolla jäänyt auton alle mus-

ta-valko-harmaa kirjava, iso 

poikakissa.

Miksei koululaiset väistä ollen-

kaan autoilijoita ku ajavat vierek-

käin tiellä. Tällaisella liukkaalla 

kelillä ei ole mitään tehtävissä 

jos joku kaatuu tielle. Ja auto ei 

pysähdy heti kun jarrua painaa 

vaan liukumatka on pitkä! Har-

mi jos odotetaan niin kauan että 

joku lapsi jää auto alle ennen kuin 

ymmärretään että tiellä ajetaan 

peräkkäin eikä rinnakkain.

Suuret kiitokset Maliskylän Liit-

tolan pikkujoulusta! Ohjelma oli 

mukavaja tunnelma jouluinen. 

Kannatti tulla kauempaakin!

Kyllä tanskalaiset ovat älykkääm-

piä ja kauaskatseisempia kuin se-

littäjä-suomalaiset. Ostivat Suo-

mesta Gultorin Suomen Sokerin 

osakekannan suurimmaksi osak-

si valtiolta tietäen että supistuksia 

on tulossa EU:n alueella. Poliiti-

kot syyttävät EUta vaikka syy on 

heissä itsessä nolojen kauppojen 

takia. Tanskalaisten on helppo lo-

pettaa tehtaat Suomesta ja omat 

säästyvät. Nim. Niin makaa kuin 

petaa.

Keskustassa varastettu musta 

mummomalli X-treme Hilma -

polkupyörä. Hyvä tuntomerkki: 

tavarateline ei ole musta. Jos jol-

lakin on havaintoja pyörästä, voi-

sitko soittaa puh. 040-560 6558.

Jaakko Häkkilä, Mikko 

Saviluoto, Taimi Häkkilä ja 

Signe Saviluoto keskustelevat 

Jukka Kuoppamäen kanssa. 

Kuoppamäki oli nähnyt 

ennakkonäytöksenä muualle 

perjantaina ensi-iltaan tulleen 

Tali-Ihantala -elokuvan. Jaakko 

Häkkilä on ollut mukana Tali-

Ihantalan taisteluissa.

Juhlapuheen piti  

seurakuntakodin 

itsenäisyyspäivän juhlassa  

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino 

Oy:n toimitusjohtaja Eino 

Laukka.
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EDULLISTA 
NÄKYVYYTTÄ

TÄLLÄ SIVULLA

Ilmoitus Nivalan Viikon
Parhaat palvelut -palstalla

maksaa vain 5,50 €/viikko + alv!

Parhaat palvelut  
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Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

2 lasten TURVAISTUINTA 0-
16 kg. Uusia. Puh. 0400-788 
713.

NISSAN Primera 2,0LX vm.-
90 varaosia; moottori, veto-
akselit, vaihdelaatikko ym. 
Puh.040-9132561.

KIRJAHYLLY, ruokapöytä, 
pyykinpesukone ja lipasto. 
Hyväkuntoisia. Puh. 0400-
876 679.

Miesten VILLAKANGASTAK-
KI koko 48, 20 euroa. Harley 
Benton SÄHKÖKITARA + vah-

vistin, 80 euroa. Puh. 045-124 
4427.

TERÄSVERKKOAITAA 25 m., 
korkeus 125 cm, vihreää. 10 
m uutta, 15 m vajaan vuo-
den käytössä. Puh. 046-844 
2870.

DIVAANISOHVA punainen, 
hyväkuntoinen ja TIETOKO-
NEPÖYTÄ, nurkkamalli. Puh. 
040-707 1125.

Ostetaan  

AUTO 0-300 euroa. Puh. 040-
910 7347.

Annetaan  

Onko kenelläkään tarvetta 
PYYKKIKONEEN RUMMULLE. 
Puh. 045-677 4432.

Kodin kirpputori  

ILMOITA ILMAISEKSI
Yksityishenkilöt voivat ilmoittaa Kodin kirpputorilla aivan ilmaiseksi. 

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

Sähköpostilla os.: rivit@nivalanviikko.fi 

Ilmaisia ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse.

Tori-, marjanmyynti ym. ammatti-ilmoitukset ja

nimimerkkipalvelu maksavat 5 euroa.

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

Kodin kirpputori  

00€€
Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

Päätoimittaja
Maritta Raudaskoski
Puh. 040-841 9213

Ilmoitusmyynti
Mika Moilanen
Puh. 040-416 8958

Kaarina Puusaari-Niemelä
Puh. 050-439 2900

Osoite
Kalliontie 25, 85500 Nivala

Sähköposti
toimitus@nivalanviikko.fi 
ilmoitukset@nivalanviikko.fi 

Internet
www.nivalanviikko.fi 

Ilmoitushinnat
Etusivu 1,00 €/pmm

Takasivu 0,95 €/pmm

Sisäsivut 0,85 €/pmm

Nivala toimii
-yhdistyspalsta 85 €/vuosi

Kodin kirpputori
yksityishenkilöille ilmainen

Kustantaja
Camlind Oy

Painopaikka
Pyhäjokiseudun Kirjapaino

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

Hinnat ilman arvonlisäveroa

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

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!

METALLI
Nivalan Metallityöväen Ammattiosasto 353 tarjoaa jäsenille

JOULUATERIAN
su. 9.12.2007 klo 12-16.00. Nivalassa Ravintola Puustellissa ja Haa-

pajärvellä Sinikan Lounaspalvelussa.

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2008 

Toivoo Ammattiosaston Toimikunta

VERTAISTUKEA

Yhden vanhemman perheen OLOHUONE kokoontuu 12.12.07 klo 

18.30-20.00 SRK-päiväkerhotiloissa Nivalassa. Lastenhoito järjestetty. 

Toivottavasti nähdään siellä!!! Kahvi / tee / mehutarjoilu! Tervetuloa! 

Eija ja Pirkko.

NIVALAN 
MOOTTORIPYÖRÄILIJÄT

PIKKUJOULU Nahkimolla jäsenille la. 15.12. klo 18.00. 

Hinta 15 euroa. Ylimääräinen siivouspäivä 14.12.-07. 

KAIKKI PAIKALLA!

www.hk-auto.fi

VAIHTO/EDULLINEN RAHOITUS

KOKKOLAN
HK-AUTO OY

Vanha Ouluntie 148,
Puh. 0400 747 655, (06) 822 4964

MB E 270 CDi  -2003
Autom.tiptronic  26900 €

Vw Passat Sport  -2004
Variant 1.8 Turbo 19900 €

Toyota Hiace 2.5 D4D  -2003
Pitkä 19800 €

Rover 75 2.0 CDT  -2001
Saloon  18900 €

Toyota Hiace 2.5 D4D  -2003
Pitkä  17900 €

Hyundai H-1 Van  -2001
2.5 TD  9700 €

Peugeot 307 1.6i HB  -2002
5-ov.  9400 €

Renault Laguna Break 1.6 I  -1999
Rxe 7paik.  6700 €

Fiat Ducato 2.5  -1996
Diesel 5800 €

Toyota HJ 61 4.0 DTurbo -1986
3heng.paku  5500 €

Saab 900 2.3 SE Hb  -1995
Autom 4900 €

Vw Transporter 2.4  -1994
Dsl Pitkä  4800 €

MP Yamaha Dragstar 650  -2000
Taxfree  4500 €

MP Suzuki GSX-R  -1993
1100  4000 €

MP Suzuki Vz 800 Marauder 1997
Taxfree   3990 €

Volvo 850 2.5i  -1992
20v Glt Sed. 3900 €

Peugeot 405  -1993
2.0i GTX  1450 €

Joulukortit
oikeaan

osoitteeseen
Jouluna on mukava muistaa su-

kulaisia ja ystäviä joulukorteilla, 

mutta joskus ajantasaisten osoit-

teiden löytäminen voi olla vaike-

aa muuttuneiden sukunimien tai 

asuinpaikkojen takia. Osoitepal-

velu auttaa löytämään ajantasai-

sia osoitteita joulukiireidenkin 

keskellä ja näin joulutervehdyk-

set ilahduttavat oikeaa henkilöä 

oikeassa osoitteessa. 

Väestörekisterikeskuksen ja 

maistraattien yhteisestä Osoi-

tepalvelusta löytyy oikea osoite 

myös silloin, kun etsittävän hen-

kilön nykyisestä asuinpaikasta tai 

sukunimestä ei ole varmuutta. 

Haettavat osoitteet löytyvät usein 

perustiedoilla: nykyinen etu- ja 

sukunimi sekä mahdollisim-

man tarkka syntymäaika riittävät 

useimmiten, mutta lisätietoina 

voi myös kertoa henkilön entisen 

nimen, entisen osoitteen ja enti-

sen tai nykyisen kotikunnan. 

Osoitepalvelusta voi kysyä jo-

kaisen Suomessa väestötietojär-

jestelmään merkityn osoitetie-

toja. Väestörekisterikeskuksen 

ja maistraattien ylläpitämä väes-

tötietojärjestelmä on Suomessa 

eniten käytetty perusrekisteri.

Osoitepalvelu toimii sekä pu-

helimitse että internetissä. Pu-

helinosoitepalvelu palvelee nu-

merossa 0600 0 1000 joka päivä 

24 h ja ruotsinkielinen palvelu 

numerossa 0600 0 1001 arkisin 

kello 8.00 – 16.15. Palvelun hinta 

on 1,6735 euroa/minuutti + pvm/

mpm (sis alv.22%). Puhelinpalve-

lusta saa osoitteen lisäksi myös 

henkilöiden puhelinnumerot se-

kä yritysten yhteystiedot.
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Kotimainen sähkö on hyvä syy tulla 
Vapon sähköasiakkaaksi. Kotimaisuus 
työllistää meitä suomalaisia ja eurosi 
jäävät Suomeen eivätkä mene merten 
taa.

Sähkön ostaminen suomalaiselta Vapolta on helppoa 
ja turvallista. Vapolta saat kotimaista puu- ja turvesäh-
köä, jonka hinta on kohdallaan. Toistaiseksi voimassa 
oleva sopimus on ostajalle joustava ja vaivaton.

Tee tilaus nettisivuillamme www.vapo.fi tai oheisella 
tilauslomakkeella. Tiedot tilauksen tekemistä varten 
löydät viimeisestä sähkölaskustasi. Sähkön myyjän 
vaihtamisesta ei koidu lisäkuluja tai sanktioita.

Vapon sähkön tilauskuponki

Vapo Oy

INFO: Sähkö

Tunnus 5003664

30003 VASTAUSLÄHETYS

Postimaksu

maksettu

Palauta tilauskuponki täytettynä ja allekirjoi-
tettuna tai tilaa nettisivuiltamme www.vapo.fi , 
jossa on myös lisätietoa Vapon sähköstä. 

Asiakaspalvelumme tavoitat sähköpostitse
osoitteesta sahkonmyyynti@vapo.fi  ja puh.   
(03) 4126200 ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15.

Nimi: _____________________________________ Puhelin: _______________________________

Laskutusosoite: _____________________________________________________________________

Käyttöpaikan osoite: ________________________________________________________________

Sähkön käyttö kWh/vuosi: ___________________ Käyttöpaikan numero: ___________________

Nyk. sähkönmyyjä: _________________________ Verkkoyhtiö: ___________________________

Hinnoittelun valinta (katso hintatiedot taulukosta)

 Yksiaikahinta Yksiaikahinta 2 Päivähinta/yöhinta Kausihinta

Haluan sähkölaskun suoraveloitukseen (valtakirja postitetaan erikseen)

Valtuutan Vapo Oy:n

Irtisanomaan nykyisen sähkönmyyjäni kanssa voimassa ollevan sähkönmyyntisopimuk-
sen sekä saamaan uuden sähkösopimuksen tekemistä varten tarvittavat tiedot.
Tekemään puolestani sähköni siirrosta uuden verkkopalvelusopimuksen ylläolevaan 
sähkönkäyttöpaikkaan (toimitusosoitteeseen.)

Tilaan Vapo Kotimainen sähköä

Päiväys _____ /_____ 2007         Asiakkaan allekirjoitus __________________________________

X

X
X

305 B

Asiakashyvitys on ensimmäisen vuoden jälkeen 1,5 % voimassa olevista 
hinnoista. Toisen vuoden jälkeen ja siitä eteenpäin hyvitys on 3 %.
Huom: Energiahintaesimerkki Vattenfallin verkkoalueilla. Voit tarkastaa oman 
paikkakuntasi Vapo Kotimainen -hinnat ja sopimusehdot nettisivullamme 
www.vapo.fi  (sähköiset palvelut) Hinnat sisältävät alv:n. 22 %. Paikallinen 
verkkoyhtiö laskuttaa sähkön siirron erikseen. Ei yrityksille.

Vapo Kotimaisen hinnat 1.1.2008 alkaen

Kotimaista sähköäKotimaista sähköä
- Vapolta- Vapolta

Perusmaksu  Energiahinnat Mm. seuraaville kuluttajille
 euroa/kk senttiä/kWh (pääsulake enintään 63 A)

Yksiaikahinta 2,2 5,8 Kauko- ja öljylämmittäjät,
   maatilat yms, kun kulutus
   on alle 10 000 kWh

Yksiaikahinta 2 6,4 5,3 Kauko- ja öljylämmittäjät,
   maatilat yms, kun kulutus
   on yli 10 000 kWh

Päivä/yö -hinta 3 5,5/4,1 Sähkölämmittäjät
(päivä klo 7–22, yö klo 22–7)

Kausihinta 3 6,4/4,5 Sähkölämmittäjät
(talviarkipäivä 1.11.–31.3., ma–la klo 7–22/muu aika)


