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Nimipäivät  

Sunnuntai  
16.12.2007

Kalenteri

Lukijan ajatuksia  

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Haluamme saattaa tiedoksi Junt-

tilan koulun itsenäisyysjuhlasta 

ikävät muistot saaneelle nimet-

tömälle Nivalan Viikko -lehden 

Tekstaripalstaan kirjoittaneelle ja 

muillekin lehden lukijoille. Junt-

tilan koulun oppilaat saivat juh-

latarjoilun seuraavana päivänä, 

kuten oli etukäteen suunniteltu 

ja oppilaille tiedotettu. Tällaiseen 

ratkaisuun päädyttiin, koska ti-

laisuuteen oli avoin kutsu leh-

dessä. Halusimme varmistaa, et-

tä tarjoilu riittää kaikille vieraille 

ja seuraavan aamun tarkistuksen 

jälkeen kaikki koulun oppilaille. 

Lisäksi halusimme varmistaa 

juhlasalin sekä tarjoilutilana ol-

leen ruokalan istumapaikkojen 

riittävyyden. Itsenäisyysjuhla ja 

sen järjestelyt onnistuivat erin-

omaisesti, saimme hyvää pa-

lautetta ja olemme valmiit jär-

jestämään tarjoilun tällä tavalla 

tulevaisuudessakin vastaavissa 

juhlissa.

Olemme samaa mieltä Ni-

vala Cowboys johtokunnan 

kanssa (Nivalan Viikko nro 43  

9.12.2007) siitä, että asioiden to-

denperäisyys, ja tässä tapauksessa 

järjestelyjen perusteet kannattaa 

selvittää asianomaisten kanssa 

suoraan. Yhteydenotto kouluun 

ja asioista keskusteleminen estää 

parhaiten sen, ettei ikäviä muis-

toja synny jatkossa vieraalle eikä 

järjestäjällekään.

Junttilan koulun opettajat

Junttilan koulun 
juhlatarjoilusta

Päättäjät, ette sitten sotke Nivalan 

toimivia vesiasioita utopia-pas-

kaputkella! Nivalassa on oma toi-

miva jätevesipuhdistamo. Emme 

halua suuria maksuja kuten säh-

köstä emmekä Nokian katastro-

fi a kuten Nokialla. Emmekä usko 

valekaunopuheisiin. Nivalaiset 

nyt hereille! Osakkaat omistaa. 

Emme ryhdy maksamaan Haa-

pajärvisten ja Kalajokisten jäte-

kustannuksia. Kaikki joita Niva-

lan tulevaisuus kiinnostaa, tulkaa 

kokoukseen.

Aikuinen Järki

Vesiasiasta

Valtuutettu Heikki Häyrynen te-

ki valtuustoaloitteen, että kunta-

laisten omistus omiin yhtiöihin 

ja laitoksiin turvattaisiin tule-

vaisuudessakin palauttamalla 

yhtiön omistus suoraan kun-

talaisille. Revon Sähköä ei olisi 

myyty, jos osakkeet olisivat olleet 

kuntalaisten nimissä. Valtuusto 

lahjoitti Revon osakkeet pois ja 

kuntalaiset ovat maksaneet jo 

moneen kertaan korotettuina 

sähkön siirtokustannuksina ja 

perusmaksuina tämän 98 mil-

joonaa markkaa.

Nyt muutkin kuntalaisten laitok-

set kuten viemärilaitos, vesiyhtiö, 

kaukolämpö ja vesikolmio ovat 

olleet myyntilistalla kuntalii-

toshankkeiden mukana. Jäteve-

sipuhdistamo on jo kertaalleen 

myyty alihintaan. Onneksi lää-

ninoikeus kumosi tämän pää-

töksen Pro-Nivalan valituksen 

seurauksena. Muualta tullut kau-

punginjohtaja ei yhdelläkään sa-

nalla perustellut päätöstään, jolla 

hän esitti, että valtuutettu Heikki 

Häyrysen esitys ei anna aihetta 

enempään. Miten tämä on pe-

rusteltavissa? Marjakangas ei ole 

ollut työpanoksellaan tai verotu-

loillaan rakentamassa Nivalan 

laitoksia ja hän ja hän pystyy kiis-

tämään asian, että nämä laitokset 

eivät kuuluisi kuntalaisille vaan 

olisivat hänen ja täysin krikiit-

tömän kaupunginhallituksen ja 

valtuuston omaisuutta. Eikä täs-

sä vaiheessa edes yhden hallituk-

sen jäsenen olisi pitänyt reagoi-

da asiaan? Mutta ei! Koko kunta 

näyttää olevan myynnissä. Pitää 

muistaa, että kaupunginjohtajat 

menevät ja tulevat, mutta näi-

den luottamusmiestenkin asenne 

tuntuu täysin käsittämättömältä. 

Mikään ei ole pyhää. Ei ainakaan 

menneiden sukupolvien työ.

Nivala niminen sulhanen kei-

kisteli keväthuumassa Kärsämä-

ki-morsiamen edessä kuin soi-

pa metso. Luonnossa tapahtui 

herkkää. Yhdisteltiin jo noki-

pannukahvilla kuntia ja pankke-

ja, kunnes sitten todettiin kovin 

nykyaikaisella tavalla eron syyt. 

Me kasvettiin erilleen.

Tuli Nivala-sulholle kaunis ja 

veikeä lanteiden keinuttelu-Haa-

pajärvi-neidon taholta. Sulhanen 

tarttui heti onkeen, olihan ky-

seessä metsärikkaan talon tytär. 

Tehdään kunnon leimikko Haa-

pajärvelle ja maksetaan tuhlaile-

van sulhon velkoja.

Rakkautta kesti muutaman 

kuukauden ja se oli ihanaa. Sul-

hanen tarjosi Nitekissä maljoja 

ja leikittiin numeropelejä. Pian 

kantautui kuitenkin Haapajärven 

morsiamen vanhempien korviin 

tieto Nivala-sulhasen huikente-

levaisuudesta ja huonoista so-

pimuksista naapurien kanssa. 

Vanhemmat panivat topin seu-

rustelulle ja siihen katkesi sekin 

orastava rakkaus.

Mikä on loppupäätelmä. 

Äänekkään sulhasen veto-

voimaisuus onkin kääntynyt 

hylkimisreaktioksi.

Nim. Masentunut Kaaso

Sunnuntai: Auli, Aulikki, Aada

Maanantai: Raakel

Tiistai: Aapo, Rami, Aappo

Keskiviikko: Iiro, Iisakki, Iikka, 

Isko

Torstai: Benjamin, Kerkko

Perjantai: Tuomas, Tomi, Tommi, 

Tuomo

Lauantai: Raafael

16.12. kolmas 

adventtisunnuntai.

22.12. talvipäivänseisaus.

22.12.2007 – 1.1.2008 Perus-

koulujen ja lukion joululoma.

Ajassa  

Jokainen osaa jonkin asian pa-

remmin kuin kukaan muu. Ta-

vallisesti se on oman käsialan 

lukeminen.

G. Norman Collie

Minä kuuntelen, mitä Herra 

Jumala puhuu.

Hän lupaa rauhan kansalleen, 

omilleen - älkööt he enää eksy-

kö mielettömyyteen!

Hän antaa apunsa niille, jotka 

häntä palvelevat,

ja niin meidän maamme saa 

takaisin kunniansa.

Laupeus ja uskollisuus kohtaa-

vat, oikeus ja rauha suutelevat 

toisiaan.

Uskollisuus versoo maasta

ja oikeus katsoo alas taivaasta.

Herra antaa kaiken hyvän, maa 

antaa satonsa.

Herran edellä kulkee oikeus, se 

valmistaa Herralle tien.

Ps. 85: 9-14 

1. Kuka lausui Maammelaulun 

talvisodan aikana Tukholman 

stadionilla?

2. Mikä asema J. K. Paasikivel-

lä oli hallituksessa talvisodan 

aikana?

3. Kenen sankarin ystäviä olivat 

Pikku John ja Veli Tuck?

4. Mikä on kuvanveistäjä Eeva 

Ryynäsen töiden pääasiallinen 

materiaali?

5. Mitä kahta alkuainetta on ns. 

kellometallissa?

Vastaukset sivulla 4

Kenelle kuuluu
kunnan laitokset?

Nivalan vetovoimaisuus
muuttui hylkimisreaktioksi
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Istuimme iltaa vaarin kanssa 

saunakamarissa löylyjen jälkeen.  

Hän ryhtyi muistelemaan sota-

ajan jälkeistä säännöstelyn aikaa.  

Näin hän kertoi:

Kahvin saanti Suomeen tyssä-

si sodan aikana.  Kahvin asemes-

ta juotiin aluksi korviketta, jossa 

oli kahvin lisäksi sikuria.  Sikuri 

ainakin antoi värin, vaikkei ma-

kua.  Kun kahvi loppui kokonaan, 

juotiin vastiketta.  Siinä ei ollut 

kahvia lainkaan.  Vastikkeena 

käytettiin viljaa, pääasiassa oh-

raa.  Rännärilla paahdettiin ja 

oltiin juovinaan kahvia.  Joilla-

kin oli sukulaisia amerikoissa.  

Martin Heikki oli amerikoissa 

ja lähetti peltipurkkiin pakattua 

valmiiksi paahdettua jauhettua 

kahvia.  Kahvilaiva saapui kui-

tenkin ennen pitkää Suomeen, 

24. helmikuuta 1946.  Brasilian 

kahvipapuja tuli laivalastillinen 

Turun satamaan.  Niin saatiin 

kortilla kahvia varttikilo henkeä 

kohti kuukaudessa.  Lisäksi rik-

kaat pystyivät ostamaan ns. vero-

kahvia.  Siinä oli kahvin hintaan 

lisätty tuntuva vero. Verokahvin 

hinta oli 3-4 kertainen. No kahvi 

vapautui 1954 säännöstelystä ja 

suomalaiset saivat nauttia mie-

lijuomastaan.  Suomalaiset ovat 

maailman kahvikansaa.  Juovat 

eniten kahvia maailmassa hen-

keä kohti.  Vuoden 2004 tilaston 

mukaan suomalainen kuluttaa 

kahvia 9,8 kiloa henkeä kohti 

vuodessa.

Juttu eteni vaarin muistellessa.  

Sokeri oli myös arvokasta maus-

tetta sodan jälkeen.  Vanhempa-

ni olivat sodan jälkeen töissä 

Kemissä.  Vaari oli myymälän-

hoitajana Keminseudun Osuus-

liikkeen Karihaaran myymälässä.  

Ruotsin raja oli siinä aivan vie-

ressä, parikymmentä kilometriä.  

Niinpä Ruotsin puolelta oli hyvät 

järjestelyt mm. sakariinin hank-

kimiseen.  Ei sokeria ollut Ruot-

sissakaan liiemmälti jaettavaksi.  

Sakariini korvasi sokerin ma-

keutusaineena.  Sitä sai kahdes-

sa muodossa: pieninä pillereinä 

pussissa tai sitten jauheena aptee-

kin Hota-pulverin tapaan pieniin 

pusseihin pakattuna.  Vaari ker-

toi, että kerran mummu oli läh-

dössä kotiseudulleen Nivalaan.  

Siellä oli puutetta makeutusai-

neesta.  Niinpä vaari ja mummu 

levittivät lakanakangaspakan au-

ki ja sijoittivat sinne satamäärin 

näitä sakariinipusseja.  Pakka uu-

delleen kiinni ja junalla matkaan 

kohti Nivalaa.  Junassa oli sään-

nöllisesti poliisipartiot tarkas-

tamassa matkalaisten tavaroita, 

josko mustan pörssin tavaraa oli-

si matkassa.  Niinpä mummukin 

matkusti sydän syrjällään peläten 

ratsiaa.  Oli hänenkin tavaransa 

tarkistettu, mutta lakanapakkaa 

ei tarvinnut avata.  Niin sakariinit 

päätyivät lopulta Nivalaan.

Lampaanpaistia 
häämatkalle
Poliisiratsioihin liittyy myös vaa-

rin häämatkamuisto.  Nuoripari 

oli tulossa häiden jälkeen Niva-

lasta junalla Kemiin.  Sarjankylä-

läiset olivat varustaneet nuoren-

parin maukkailla häälahjoilla; 

voita runsain mitoin,  paistettu 

iso lampaanviulu, leipää, jauhoja 

ynnä muuta syötävää.  Kaupun-

gissahan oli kaikki niin tiukkaan 

säännösteltyä.  Maalaiset halusi-

vat nuorelleparille kunnon maa-

laisruokaa.  Matkan edistyessä 

pariskunta söi hyvällä ruoka-

halulla voileipiä ja lampaanviu-

lua.  Poliisipartio sattui paikalle, 

luonnollisesti.  No, poliisit olivat 

tiukanneet runsasta voin määrää.  

Lampaanpaistista ei ollut puhetta.  

Siinä sai tuore aviomies selittää, 

mutta lopulta poliisit uskoivat ja 

toivottivat hyvää matkaa.

Edelleen ollaan Keminseu-

dun osuusliikkeessä.  Tuoretta 

silakkaa ei saanut, kuin silloin 

tällöin.  Se oli säännöstelyn pii-

rissä.  Suolasilakkaa sai sen kun 

ehti syödä.  Niinpä vaarin osuus-

liikkeen myymäläänkin tuli erä 

tuoretta silakkaa, 30 kappaletta 

25 kilon laatikkoa.  Oli talviaika 

ja silakkalaatikot umpijäässä, siis 

silakkalaatikon sisällys.  Niinpä 

kauppias jätti laatikot sulamaan 

seuraavaan päivään.  Aamulla al-

koi kalan myynti.  Eivät silakat 

olleet riittävästi sulaneet, joten 

piti ottaa Hackamin haarukat 

apuvälineiksi.  Vaarin kertoman 

mukaan siinä meni useampi ruo-

kailuväline käyttökelvottomaksi 

jäisiä silakoita hakatessa sopiviin 

paloihin.  Tässä silakanmyyn-

tioperaatiossa oli vielä poliisi 

vahtimassa, ettei myyty yhdelle 

asiakkaalle enempää, kuin sallittu 

on.  Silakkakorttia ei ollut, vaan 

virkavalta valvoi paikanpäällä ta-

varan jakoa.  Keittiön ovella oli 

konstaapeli vahdissa, kun asi-

akkaat tulivat sisään.  Kauppias 

mittasi konttorin puolella asiak-

kaalle yhden kilon silakkaa.  Kau-

pan ulko-ovella oli toinen kons-

taapeli vahtimassa ulosmenoa.  

Näin varmistettiin, ettei yksi ja 

sama asiakas käy useampaa ker-

taa silakkaostoksilla.

Toinen tarina Keminseudun 

osuusliikkeestä.  Makkara oli 

harvinaista herkkua.  Niinpä 

erään kerran osuuskauppaan 

tuli erä Kyrönmakkaraa, vaarin 

muistin mukaan 3-4 kappaletta 

50 kilon laatikkoa. Oli ilmeises-

ti sulanaika, sillä makkara oli 

kuljetuslaatikoissa limoittunut 

pahemman kerran.  Oli siis epä-

miellyttävän näköistä.  No mum-

mu päätti yönaikana pestä koko 

makkaraerän limoista puhtaak-

si.  Osuuskaupan saunan padassa 

mummu lämmitti pesuveden ja 

pesi makkarat.  Siinä yön tunnit 

vierähti, mutta aamulla makkara 

oli myyntikelpoista.  Tätä mak-

karaa sai kortilla puoli kiloa per 

asiakas.  Näin siis Keminseudun 

Osuusliikkeen Karihaaran myy-

mälässä neljäkymmenluvun 

lopulla.

Kessu teki 
kauppansa
Eräs ”pisnes” jäi vaaria harmit-

tamaan, hän oli hiukan myöhäs-

sä.  Tehdastupakasta oli huutava 

pula.  Kallistakin se oli.  Kessulla 

teki rahaa sodan jälkeen, kun oi-

keasta tehdastupakasta oli uupe-

lo.  Hänen kemiläinen kauppias-

kaverinsa oli aloittanut homman 

aikanaan.  Kessua tilattiin Etelä-

Pohjanmaalta, mm. Lapualta Ke-

miin.  Kessu jauhettiin ja pakat-

tiin pikkupaketteihin.  Lehtikessu 

oli arvokkainta, siinä ei ollut leh-

tiruoteita lainkaan.  Sitten sekaan 

tuli ruoteita ja tupakka tuli karke-

ammaksi, laatu oli sen mukaista.  

Siis lehtikessulla sai katetta eni-

ten.  No tämä vaarin kaveri ehti 

ansaita kessukaupalla kivitalon 

Kemiin.  Vaari sai tehtyä koh-

tuullisen tilin, muttei sentään 

kivitaloa. Kertomansa mukaan 

hän tuplasi parissa kuukaudessa 

kuukausipalkkansa. Oli hiukan 

myöhästynyt aloituksessa.

Vaarin tarina jatkui vielä sau-

nakamarissa eräällä Sarjankylän 

muistolla.  Vaari siirtyi viisikym-

menluvun alussa Kemistä Niva-

lan Osuuskaupan Sarjankylän 

myymälän hoitajaksi.  Osuus-

kaupan naapurina oli Kanalan 

maatila, kohtuullisen vauras sii-

hen aikaan.  Kanalan Matti oli 

teuraskarjan hankintamies.  Hän 

osti elävää teuraskarjaa.  Tämän 

myytävän karjan pojat paimen-

sivat sitten jalkamiehinä Niva-

lan rautatieasemalle, jossa nau-

dat lastattiin junaan.  Operaatio 

tehtiin viikottain.  Saatiin mul-

livaunu täyteen.  Karja myytiin 

Kemissä paikalliselle teurasta-

molle.  Matti tuli sitten asioimaan 

osuuskauppaan, maksoi laskunsa 

ja valitti kuulemma säännöllises-

ti: ”Kalliit ovat ostohinnat täällä 

kylällä,  huonoa hintaa maksavat 

Kemissä elukoista.”  Vaarin mie-

leen on jäänyt Matin rahapussi.  

Oli kolmeen kertaan taitettava ja 

niin kookas, että Snellmanni eli 

senaikuinen viisituhatmarkka-

nen  mahtui suorana lompsaan.  

Tätä rahapussia Matti säilytti 

kauluksettoman nahkapuseron-

sa povitaskussa.   Kemin reissun 

jälkeen Matti tarjosi kahvit Ka-

nalassa osuuskaupanhoitajalle.  

Nanni keitti kahvit tuvassa ja kaa-

teli kuppeihin, kupit vain vajaa-

seen puolikkaaseen.  Matti ohjasi 

kauppiaan välitupaan, jossa hän 

otti kaapista Jaloviinapullon ja 

täytti sitten kupin täyteen.  Vain 

yksi kupillinen, tämä oli sään-

nönmukainen tapa karjakaup-

pojen jälkeen Kanalassa.

Kanalaan liittyy myös oma-

kohtainen muisto.  Tässä Kana-

lan tuvassa oli aina lihapaistia.  

Nykyisin tätä nimitettäisiin var-

maankin nimellä ”paahtopaisti”, 

eli kokonainen lapa, potka, tai 

mikä ruhonosa milloinkin oli 

paistettuna.  Matti istui pöydän 

päässä ja viilteli puukolla syömä-

miehille siivuja maukkaasta pais-

tista.  Sain usein maistaa, parem-

paa ei ole vastaan tullut.

Muistiin merkitsi
Olli Jaakola

olli.jaakola@pp.inet.fi 

Vaarin tarinoita

Juha Halmetojan omistama pe-

rinteisiä hierontahoitoja tarjoa-

va yritys aloitti toimintansa alku-

kesästä Laatuluhdin tiloissa.

Juha Halmetoja on valmistu-

nut hierojaksi Kaustisen Kristilli-

sestä kansanopistosta kesäkuussa 

ja päätti heti valmistuttuaan pe-

rustaa oman yrityksen. Juha on 

aikaisemmin työskennellyt au-

tomyyjänä ja viimeiset kymme-

nen vuotta koneistajana Nordic 

Aluminiumilla. Ammatinvaihto 

alkoi kangastella mielessä.

 Työskentely automaattisor-

vin ääressä alkoi tuntua puudut-

tavalta ja stressaavalta.  Halusin 

yksinkertaisesti vaihtaa ammat-

tia ja opiskella aivan uutta alaa, 

kertoo Juha Halmetoja.

 Niska- ja hartiasärkyjen 

vuoksi tarvitsin tuolloin hieron-

tahoitoja, silloin oikeastaan ki-

pinä hierojan ammattia kohtaan 

syttyi ja päätin opiskella alaa, ki-

teyttää Juha.

Vasta relun puoli vuotta alalla 

olleena Juha Halmetoja sanoo pi-

tävänsä työstään erittäin paljon. 

Ihmisten auttaminen on hänen 

mielestään antoisaa ja haastavaa. 

Tavallisimpia asiakkaita ovat nis-

ka- hartiaseudun ja selän vaivois-

ta kärsivät eri-ikäiset ihmiset.

- Työikäisiä on asiakaskun-

nasta suurin osa, mutta on ollut 

asiakkaina alle kaksymppisiä sel-

käongelmaisia nuoriakin. Miehet 

ja naiset käyttävät hierontapalve-

luja suunnilleen samanverran. 

Miehet näyttäisivät uskovan nai-

sia enemmän perinteisen hieron-

nan tuomaan apuun.

 Kilpailua on paikkakunnalla 

sopivasti. Asiakkaat, jotka ker-

ran ovat käyneet ja tulevat vielä 

uudemman kerran, antaa uskoa 

omassa työssä onnistumisesta, 

mainitsee Juha. Joskus vaikeissa 

tapauksissa haluaisin olla ikään-

kuin taikuri, joka nopeasti taika-

sauvaa heilauttamalla poistaa on-

gelmat, Juha Halmetoja kertoo. 

Mutta niinhä se ei käy. Tarvitaan 

usein monia käyntikertoja, jotta 

tulosta syntyisi. Myös venytte-

ly-, jumppa- ym. muita itsehoi-

to-ohjeita annan asiakkailleni, 

luonnehtii Juha työtään.

Tähtäimessä 
Tukholman 
maratoni

Juha Halmetoja kertoo hurahta-

neensa lenkkeilyyn toden teol-

la parisen vuotta sitten. Aluksi 

juoksulenkit olivat pari kolme 

kilometriä. Nykyisellään kilo-

metrejä kertyy kolmesta neljään-

kymmeneen viikoittain.

 Hierojan ammatti on fyysiseti 

melko raskas. Omasta kunnosta 

on huolehdittava. Liikunnasta on 

tullut keskeinen osa elämääni. 

Aion osallistua ensi kesänä Tuk-

holman maratonille. Sitä varten 

on treenattava tosissaan, kertoo 

Juha. 

Ritva Oja

Tyytyväinen asiakas
on parasta mainosta

Juha Halmetoja haluaa työskennellä myös iltaisin, joten häneltä on mahdollista saada myös 

iltavastaanottoaikoja.
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Seurakunnan diakoniatyö on 

aloittamassa uutta kohtaamis-

paikka Rannin toimintaa. Avajai-

sia vietetään Peltolan pappilassa 

maanantaina 17.12. joulukahvi-

en merkeissä. Kahvila on avoinna 

klo 13.00 – 14.30. Tämän vuoden 

puolella aluksi tänä yhtenä päivä-

nä, mutta ensi vuoden puolella 

tarkoituksena on pitää kahvilaa 

avoinna kahtena päivänä vii-

kossa. Kahvilatoiminta on vasta 

muotoutumassa.

Kahvilasta on tarkoitus muo-

dostua seurakuntalaisten yh-

teinen ”olohuone”, johon on 

kaikkilla matala kynnys tulla, 

voi  piipahtaa kahville tai jutte-

lemaan kuulumisia. Kaikki ovat 

tervetulleita tutustumaan uuteen 

toimintaan.

Joulukahvit Rannissa
Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

Lukijat voivat lähettää mie-

lipiteitään ja havaintojaan 

tekstiviestillä. 

Puhelinnumero on

044-945 3763.
Viestit edustavat lähettäjän nä-

kemyksiä - eivät lehden.

Suuret kiitokset sinulle joka löy-

sit autoni avaimet Karvoskylän 

hautausmaalta ja laitoit ne ki-

ven päälle näkyviihn., Riemu-

kasta joulua ja Jumalan siunausta 

sinulle.

Korpirannan kissoille ja koirille 

tiedoksi. Pihapiirissä liikkues-

sanne näyttäkää iloista naamaa 

ja liikkukaa reippaasti. Vain siksi 

että Joulumielen omaava naapu-

ri saattaa kutsua eloäinlääkärin 

paikalle ja tuomita lopetettavak-

siö Joulumieltä. 

Miettiä pitää, mikä on vääris-

tänyt nivalalaisten väestön. Oli 

asia mikä tahansa josta päätök-

siä tehdään niistä pitäåä valitaa. 

Muualta muuttaneita ei pidetä 

nivalalaisina. Ei ihme jos työ-

paikika on ainoa sidos ja jos 

sen saa muualta, niin vaihtavat 

maisemia. Jos on ihonväri muu 

kuin valkoinen, jopa sormelöla 

osoitetaan. Kertoo sekin jotakin 

kun kantanivalalalainen poliisi 

oli syytettynä rasismista. Eikö 

eri kansallisuudet ole rikkautta? 

Tääl.lä hyväksytään vain keput, 

lestat ja körtit. Näin suppeaa on 

elämä Nivalassa.

Syksyn sade hiljaisena ikkuna-

laudalla. Kun esitetään kenkää 

nimeltä mainituille henkilöille 

pitäisi olla kanttia panna oma 

nimi kirjuoituksen alle. Myös 

toimituksen harkintakyky petti. 

Varokaapa autoilijat ratsukon 

päälle lentävää sohjoa näillä säil-

lä. Ja ohittaessa hidastaminenkin 

kiitetään hevosen selästä pään 

nyökkäyksellä tai hymyllä.

Koht saahaan KK:l jää ja kauka-

lo! Tulis vaa pakkaset. Ja pijettäis 

lumest puhtaana! Myös hiihtolo-

mien aikaan! Häh? Mikä kauka-

lo? Eikö tuukkaan? T: Junnu

Kiitos namusen nätille pulla-

dieetillä olevalle kaunottarelle 

viehättävästä hymystä ja iloises-

ta palvelusta 5.12.-07. Täyteka-

kutko, ilman Atkinsonind dieet-

tiä ovat ihastuttavan hoikkuutesi 

salaisuus?

Kuka päätti viedä lasten ja nuor-

ten kaukalon viemoisest sivuky-

lil?! Häpeä Nivalal! Kuka älypää 

päätti? Kk:n rehtoriko? vai ns. 

Liikuntasihteeri? T. Heh heh

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, Katajala, E Närhi, 

huilu, E Eskola, viulu, H Laulu-

maa, sello. Kahvitarjoilu alkaa 

klo 14.30, vapaaehtoinen kahvi-

maksu urkurahastoon. Klo 18.30 

seurat Nivalan ry:llä (L Saukko, 

O Hosionaho).  Klo 18.30 Haika-

ran ry:n joulujuhla koululla. Klo 

19 Kauneimmat joululaulut kir-

kossa, Gospelkuoro joht. A Rau-

tio, T Häkkilä, laulu, Olli.

Ma 17.12. klo 13  joulukahvit 

kohtaamispaikka Rannissa, Pel-

tolan pappilassa. Klo 18.30 par-

tiolaisten lupauksenanto kirkossa 

ja puurojuhla seurakuntakodissa, 

myynnissä merkkejä ja  arpoja, 

lupauksen antajat seurakuntako-

dille klo 18.

Ti 18.12. klo 19 joululauluil-

ta Marja ja Veikko Sikalalla, 

Välikyläntie 581, joulupuu-

ro ja arvontaa, järj. Haikaran 

diakoniatoimikunta.

Ke 19.12. klo 19 seuratuvan jou-

lujuhla seuratuvalla (Viljanen, 

Jukkola, Virsikuoro), kahvitar-

joilu alkaa klo 18.30.

To 20.12.  klo 12 yksinäis-

ten ja työttömien joulujuhla 

seurakuntakodissa.

La 22.12. klo 19.30 seurat Niva-

lan ry:llä (P Mehtälä).

Diakoniatyö: To 13.12. klo 

12.00 Kehitysvammaisten ja 

heidän omaistensa joulujuhla 

seurakuntakodissa.

Su 23.12. IV adventtisunnun-

tai klo 10 sanajumalanpalvelus 

kirkossa, saarna ja lit. Viljanen, 

kanttori Rautio, Gospelkuoro 

joht. A Rautio. 

Ma 24.12. Jouluaatto klo 13 har-

taus  Maliskylän kappelissa (Olli, 

J Heikkilä). Klo 14 hartaus Kar-

voskylän hautausmaalla (Olli, J 

Heikkilä  ). Klo 14  Uuden hau-

tausmaan kappelissa( Viljanen, 

Katajala). Klo 15 Järvikylän kap-

pelissa (Olli, J Heikkilä). Klo 16 

Maasalon jouluvesper kirkossa, 

Nivalan Virsikuoro  joht V Järvi-

luoma, Viljanen, Katajala. Klo 23 

jouluyön messu kirkossa, saarna 

ja lit. Jukkola, Katajala, Nivalan 

Mieslaulajat joht. J Junno.

Ti 25.12. Joulupäivä klo 7 sana-

jumalanpalvelus kirkossa, saarna 

ja lit. Junttila, kanttori J Heikkilä, 

avustaa Nivalan Sekakuoro joht. 

O Mihailova.  Jos haluat kulje-

tuksen joulukirkkoon, ota yhteys 

20.12.2007 mennessä kirkkoher-

ranvirastoon p. 440 025. Klo 11 

sanajumalanpalvelus kirkossa, 

perhekirkko, saarna ja lit. Vil-

janen, kanttori Katajala, avus-

taa E Närhi, huilu, V ja E Närhi, 

viulu.

Ke 26.12: Tapaninpäivä. klo 10 

messu kirkossa, saarna Olli, lit. 

Viljanen,  kanttori Katajala, avus-

taa  K Ohtamaa, huilu. Klo 18.30 

seurat Nivalan ry:llä (L Karhu-

maa, E Kautto), kolehti Srk:n 

avustusrahastolle.

Ma 17.12  klo 13.00-14.30 Joulu-

kahvit kohtaamispaikka Rannis-

sa, Peltolan pappilassa.

To 20.12. klo 12.00 Yksinäisten ja 

työttömien joulujuhla seurakun-

takodissa. Ilmoittautuminen  

12.12. mennessä, p. 442 063, 040 

532 5570.

Päiväkerho-, pyhäkoulu- ja 

perhekerhotyö: Su 16.12. klo 10  

Lapsityön syyskauden päätös-

kirkko Nivalan kirkossa  ja kirk-

kokahvit seurakuntakodissa. 

Seurakunnan lapsityö toivottaa 

rauhallista Joulun aikaa!  Ilmoi-

tamme tammikuun kirkollisis-

sa kerhojen  ja pyhäkoulujen 

alkamisajankohdat.

Pyhäkoulut: Su 16.12. klo 10 

Lapsityön syyskauden päätös-

kirkko, klo 15 Vilkunan alueen 

ja seurakuntakodin pyhäkoulu-

jen jouluhartaus Uuden Hauta-

usmaan kappelissa.

Nuorisotyö

Ti. ja ke. 11. ja 12.12 klo 12-20 

Hiljaisuuden lähteellä –päivät 

seurakuntakodissa.

Lisätietoja Reetta Nummela p. 

040 532 5578

Kolehdinkantajat: Su 16.12. klo 

10 Miia Korkiakoski, Nea Ma-

lila, 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

Ke 26.12. klo 10 Matias Löytyno-

ja, Ilona Nuolioja, Mika Oja, Satu 

Poikkimäki

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.

Ma 17.11.2007 klo 17.05 Risto 

Parttimaan vieraana ohjelmassa 

on  raahelainen kaupunkineuvos 

Yrjö  Reinilä. 

Kanttori päivystää yleensä kes-

kiviikkoisin klo 11-12.30 kän-

nykkänumerossa: Liisa Katajala 

p. 044 344 2174. Vapaapäivät ma 

ja ti.

Perheasiain neuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pihan 

puolelta) 84100 Ylivieska. 

Palvelevan puhelimen numero 

on  muuttunut,  uusi numero on 

01019 0071.

Palveleva puhelin päivystää jo-

ka päivä, su-to klo 18-01, pe ja 

la klo 18-03. Palvelevaan nettiin 

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

tää myös viestin milloin tahan-

sa, viesteihin vastataan viiden 

päivän kuluessa.

Kirkolliset on luettavissa myös 

Nivalan seurakunnan kotisivuil-

ta, www.nivalansrk.fi /kirkolliset 

ilmoitukset.

Kastettu

Iida Katri Amanda Isoaho, 

Miska Henrik Laurila, Ella Sii-

ri Emilia Lassila, Veera Marika 

Ainassaari.

Avioliittoon 
kuulutettu
Ilpo Samuli Ohtamaa ja  Elina  

Tellervo Tölli.

Kuollut 

Vieno Sylvia Laakkonen s Pääk-

kö  91 v.

Yrjö Olavi Laukka 91 v.

Tauno Matias Laulumaa 78 v.

Kirkolliset ilmoitukset

Ruotsinkielen opettaja, per-

hepäivähoitaja, baaritarjoilija, 

palomestari, kokki, toimittaja, 

siivooja, sairaankuljettaja, fysio-

terapeutti, haastattelija/myyjä

Työvoimakoulutus

yrittäjän ammattitutkinto, le-

vytekniikan ammattitutkinto, 

metallialan valmentava jakso 

– metallin perustiedot ja taidot, 

hitsaajan pätevöitymiskoulutus, 

työhön ja koulutukseen ohjaava 

koulutus nuorille

Maanantai 17.12

Spaghetti, jauhelihakastike, 

tuoresalaatti

Tiistai 18.12

Perunasose - kirjolohilaatikko, 

punajuuri - omenasalaatti

Keskiviikko 19.12

Nakkikastike, perunat, 

kaalisalaatti

Torstai 20.12

Riisipuuro, kinkkuleike

Perjantai 21.12

Mehu ja pipari

1. Ella Eronen.

2. Hän oli salkuton ministeri.

3. Robin Hoodin.

4. Puu.

5. Kuparia ja tinaa.

Jouluaatto 2004 2005 2006

ylin lämpötila -5,6 -1,0 0,3

alin lämpötila -8,0 -4,6 -9,2

keskilämpötila -6,6 -2,2 -2,8

ilmanpaine mb 1017 989 1011

ilmankosteus% 93 98 98

ylin tuulenpuuska m/s 9,8 6,7 2,6

Joulupäivä 2004 2005 2006

ylin lämpötila -3,9 -4,0 -3,6

alin lämpötila -7,5 -10,2 -12,1

keskilämpötila -5,1 -5,8 -9,0

ilmanpaine mb 1008 999 1025

ilmankosteus% 90 95 93

ylin tuulenpuuska m/s 10,0 5,7 1,5

Tapaninpäivä 2004 2005 2006

ylin lämpötila -2,1 -9,9 1,9

alin lämpötila -7,0 -22,9 -3,6

keskilämpötila -4,4 -16,4 0,6

ilmanpaine mb 1001 1025 1004

ilmankosteus% 87 88 95

ylin tuulenpuuska m/s 10,8 3,6 8,7

Uudenvuodenaatto 2004 2005 2006

ylin lämpötila -0,7 2,6

alin lämpötila -5,0 0,4

keskilämpötila -3,7 1,3

ilmanpaine mb 1007 985

ilmankosteus% 98 98

ylin tuulenpuuska m/s 7,2 7,7

Uudenvuodenpäivä 2004 2005 2006

ylin lämpötila 1,0 -0,3

alin lämpötila -3,5 -4,1

keskilämpötila -1,1 -1,3

ilmanpaine mb 996 1007

ilmankosteus% 87 98

ylin tuulenpuuska m/s 7,7 4,1

Sää-
tilastoja

Kirkkoneuvoston kokous valitsi 

seurakunnan avoinna olleeseen 

siivoojaan toimeen Anne Haika-

ran Nivalasta, varalle Eila Palo-

lan. Hakijoita oli 12.

Anne Haikara
seurakunnalle

Tilastoissa aikaisempien 

vuosien lämpötiloja ja il-

mantila joulunpyhien ja 

uudenvuoden ajalta. Tilas-

tot laati Jouko Jämsä.

Sunnuntai: Palapais-

ti, perunat, lounassalaatti, 

sekahedelmäkiisseli.

Maanantai: Jauhelihakasti-

ke, perunat, porkkanaraaste, 

mustikkakiisseli.

Tiistai: Uunikala, currykastike, 

muusi, punajuuri-raejuustosa-

laatti, hedelmävanukas.

Keskiviikko: Herkkuvuoka, 

puolukka, viili.

Torstai: Lihapullat, perunat, 

kastike, kiinankaali-man-

dariini-tomaattisalaatti, 

appelsiinikiisseli.

Perjantai: Sianliha purjo-peru-

naviipalelaatikko, kruunukas-

vislisäke, huituvelli.

Lauantai: Kirjolohikeitto, juus-

to, mansikkakiisseli.

Sunnuntai: Riistakäristys, muu-

si, italiansalaatti, mangorahka.
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Taittovirhekirurgian avulla on 

mahdollista päästä kokonaan 

eroon silmälasien käytöstä tai 

ainakaan niistä ei ole yhtä riip-

puvainen kuin aikaisemmin.

Pohjois-Suomessa taittovirhe-

kirurgiaa on saatavilla kahdesta 

paikasta. Suurin on ODL Terveys 

Oy, jossa suoritetaan vuosittain 

noin 1000 laser-leikkausta. Kaik-

ki leikkaukset tekee ODL-Silmä-

klinikan vastaavana lääkärinä 

toimiva silmätautien erikoislää-

käri Antti Juutinen. Hän arvioi 

leikkauksen sopivuuden asiak-

kaalle ja suorittaa kontrollit.

Antti Juutinen kertoo, että 

leikkauksen suosio sekä Oulun 

alueella että valtakunnallisesti-

kin lisääntyy koko ajan. PRK-

tekniikassa uloin pintakerros 

poistetaan ohuesti, minkä jälkeen 

sarveiskalvolle tehdään Excimer 

-laserleikkaus. ZyoptikLasik -

tekniikassa Eximer-laserleik-

kaus tehdään mikroskooppisen 

ohuen läpän alle sarveiskalvol-

le. PRK-leikkaus on vaihtoeh-

doista halvempi, mutta asiak-

kaat haluavat entistä useammin 

lasik-leikkauksen. 

- ZyoptikLasik -leikkaus on 

tarkempi eikä sen jälkeen yleen-

sä ole kipuja. Sairauslomaakaan 

ei tarvitse paria päivää enempää. 

PRK-leikkauksessa silmä on ki-

peä ja valonarka. PRK-leikka-

uksen jälkeen sairauslomaa 

tarvitaan kolmesta kymmeneen 

päivään ja aurinkolaseja on pi-

dettävä aina aurinkoisilla säillä, 

sillä auringon säteet voivat lisätä 

arpisamentumaa, Juutinen ker-

too eroista.

Molemmilla tekniikoilla voi-

daan leikata kumpikin silmä sa-

malla kertaa.

Ei alle 18 -vuotiaille

Antti Juutinen sanoo, että tait-

tovirheleikkauksia ei tehdä alle 

18-vuotiaille. Laserleikkaus ei 

sovellu myöskään raskaana ole-

ville tai imettäville naisille, har-

maakaihipotilaille, sarveiskalvon 

kartiopullistumapotilaille, sydä-

mentahdistinta käyttäville eikä 

henkilöille, joiden näöntarkkuus 

on muuttunut voimakkaasti vii-

meisen parin vuoden aikana. 

Yläikärajaa sensijaan ei ole.

- Jos ei ole silmäsairauksia, 

niin ikä ei ole leikkauksen este, 

Juutinen vakuuttaa.

Jos ikänäköä on jo kehittynyt, 

voidaan toiseen silmään jättää 

hiukan miinusta, jolloin lukula-

seja tarvitaan vain hyvin tarkkaa 

lähinäköä vaativissa tilanteissa.

Laserlaitteeseen kirjattavat 

arvot tarkisteaan useaan ker-

taan. Lääkäri täyttää taittovirhe-

kentät henkilökohtaisesti. Leik-

kaus aloitetaan aina oikeasta 

silmästä, ja iiristunnistus estää 

väärän silmän laseroinnin. Lait-

teessa on myös automaattinen 

silmänseurantajärjestelmä.

Jälkitarkastukset 
tärkeitä
Vaikka silmät tuntuisivatkin hy-

Taittovirhekirurgian suosio
kasvaa koko ajan

Silmälääkärin tai silmäkirurgin koulutus ei anna valmiuksia laser-leikkauksiin, vaan taidon saavuttaminen vaatii kansainvälisiä 

opiskeluja. Antti Juutinen suorittaa noin 1000 laser-leikkausta vuodessa.

viltä leikkauksen jälkeen, on jäl-

kitarkastuksissa syytä muistaa 

käydä. Vuoden kuluttua leikka-

uksesta kirjoitetaan ajokorttito-

distus sen hetkisen näöntarkkuu-

den perusteella.

Tällä hetkellä leikkauksen 

hinnat vaihtelevat noin viides-

täsadasta 1250 euroon yhden 

silmän osalta. Kalleimman, eli 

Zyoptix 100 Lasik -leikkauksen 

hinnaksi tulee esitutkimuksineen 

ja jälkitarkastuksineen siten noin 

2800 euroa. Lääkärin tekemästä 

esitutkimuksesta ja jälkitarkas-

tuksesta saa Kelan korvauksen. 

Näkökyvyn vakiintumista 

odotellaan muutama kuukausi 

leikkauksen jälkeen. Leikkaus-

sopimus takaa, että asiakas saa 

maksuttoman uusintaleikkauk-

sen vuoden sisällä, mikäli taitto-

arvo on yli- tai alikorjaantunut.

Olen pitänyt silmälaseja 12-vuotiaasta 

lähtien. Muutama silmälaseja käyttävä 

läheiseni ja tuttavani saivat jättää ne 

pois laserleikkauksella tehdyn näön 

korjaamisen avulla. Aikani asiaa päh-

käiltyäni tein päätöksen hankkiutua 

leikkaukseen.

Asia tietenkin arvelutti, koska näkö 

on niin tärkeä asia ihmiselle. Työnikin 

vaatii hyvää näkökykyä. Mitä jos leik-

kaus epäonnistuu ja minusta tulee 

sokea?

Kun ajatus ei kuitenkaan jättänyt 

rauhaan, tilasin ajan ODL:n Silmä-

klinikalle silmälääkäri Antti Juutiselle 

vuosi sitten syntymäpäiväni tienoilla. 

Asia alkoi edetä ja pian istuin ODL:n 

käytävällä vuoroani odottamassa. En-

simmäiseksi erikoiskoulutettu sairaan-

hoitaja tekee esitutkimuksen ja ottaa 

tarvittavat kuvat silmistä. Sen jälkeen 

on vuorossa lääkärin tutkimus.

Ajatuksissani olin jo varautunut 

leikkaukseen, joten pettymykseni oli 

suuri, kun leikkausta ei tuolloin voitu-

kaan tehdä. Silmäni olivat muuten ter-

veet ja soveltuvat leikkaukseen, mutta 

ikänäkö oli vielä muuttumisvaiheessa. 

Minut toivotettiin tervetulleeksi uu-

delleen noin vuoden kuluttua. Antti 

Juutinen kertoi, että koska tarkoitus 

on saada aikaan pysyvä tilanne, näkö-

kyvyn täytyy olla vakiintunut.

Seuraavan syntymäpäivän aikaan 

asia putkahti uudelleen mieleeni ja ti-

lasin uuden ajan silmälääkärille. Nyt 

silmät olivat sopivat leikkaukseen. Me-

netelmäksi valittiin ZyoptikLasik.

Koko operaatio on vaivaton ja tur-

vallisen tuntuinen. Kaikkiin mieltä as-

karruttaviin kysymyksiin löytyy selkeä 

vastaus. Lisäksi kirjalliset selvitykset ja 

ohjeet annetaan kotilukemiseksi - niis-

sä kerrotaan myös riskitekijät. Kotihoi-

to-ohjeissa on myös suora matkapuhe-

linnumero lääkärille, mikäli ongelmia 

ilmenee. 

Jo kokeneen, leikkaavan lääkärin 

rauhallinen olemus tuo luottamusta. 

Minun ratkaisuun vaikutti myös se, että 

Antti Juutisen omat silmät on laserlei-

kattu viisi ja puoli vuotta sitten. Eihän 

se silloin voi olla sattumankauppaa... 

Jos toimenpide jännittää, saa halutes-

saan puolta tuntia ennen rauhoittavan 

lääkityksen. 

Leikkaushuoneessa on pöytä, jossa 

on syvennys päälle. Silmiin tiputetaan 

puudutustipat, silmäripset teipataan 

pois tieltä ja luomiin asetetaan luomen-

levittimet, jotta silmät pysyvät auki. Itse 

leikkaus kestää hyvin vähän aikaa, kone 

surisee, kipua ei tunnu lainkaan. Sen 

aikana katse kohdistetaan koneesta nä-

kyvään punaiseen valoon. Paikoillaan 

olo ei tuota vaikeuksia, mutta kone on 

silti ohjelmoitu seuraamaan mahdolli-

sia silmän liikkeitä.

Ennen leikkausta lääkäri varmistaa, 

että potilaan matkapuhelin on kiinni. 

Mikään ei saa häiritä.

Toimenpiteen jälkeen silmiin tipute-

taan heti antibioottitippoja. Niitä käy-

tetään kahden viikon ajan. Kostutustip-

poja voi käyttää myös, sillä aluksi silmät 

voivat kuivaa tavallista enemmän.

Heti leikkauksen jälkeen sain kipu-

lääkettä, pari buranaa. Paluumatkalla 

ostin varapakkauksen, mutta yhtä-

kään kipulääkettä en tarvinnut. Kun 

puudutusaineen vaikutus alkoi pois-

tua, silmissä tuntui lievää pakotusta ja 

"hiekkaisuutta", mutta oireet hävisivät 

jo muutaman tunnin jälkeen.

Suojalaseja pidetään leikkausta seu-

raavan ensimmäisen vuorokauden ajan 

yhtäjaksoisesti ja viikon ajan öisin, jotta 

silmiä ei tule vahingossa hieroneeksi.

Ensimmäinen jälkitarkastus kuu-

kauden kuluttua leikkauksesta osoitti, 

että paraneminen oli alkanut hyvin. 

Lopulliseen muotoonsa näön asettu-

minen vie aikaa noin 3-4 kuukautta.

Totuttelu silmälasittomaan elämään 

alkoi ja sujui vaivattomasti. Pimeässä 

herätessä käsi kyllä hapuilee vielä sil-

mälaseja, kunnes muistan, että näkö 

paranee valot sytyttämällä. Ensi tal-

vena mahtuu moottorikelkan kypärä 

helposti päähän eikä kylpylässä tarvitse 

käsikopelolla liikkua. Tosin huomasin, 

että iän mukanaan tuomat rypyt ja sil-

mäpussit näkyvät nyt selvästi, kun ne 

aiemmin piiloutuivat somasti silmä-

lasien taakse.

Kokonaan silmälaseista en päässyt 

eroon. Kauas näen nyt vaivattomasti, 

mutta lähelle oikein tarkkaan katso-

essa tarvitsen lukulaseja. Ikänäkö on 

luonnonlaki, jota ei voi leikkauksella 

korjata. 

Maritta Raudaskoski

Mustien lasien viikko



6

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 
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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

Kalajokilaakson Kirjapaino Oy 

lopettaa julkaisemansa Ylivieska-

lehden julkaisemisen. Ylivieska-

lehti on Ylivieskan ja lähikuntien 

alueelle ilmaiseksi jaettu kaupun-

kilehti, jota on toimitettu avusta-

jien sekä Kalajokilaakso-lehden 

henkilökunnan voimin. Viimei-

nen Ylivieska-lehti ilmestyy  tors-

taina 20.12.

Julkaisemisen päättyminen ei 

aiheuta irtisanomisia. Lopettami-

sen syynä on, että Kalajokilaak-

son kirjapaino haluaa keskittää 

voimavavarojaan samalla alueella 

ilmestyvään tilattavaan paikallis-

lehti Kalajokilaaksoon.

Ylivieska-lehti 
lopettaa

Saukkolaiset tekniikka- ja kil-

paryhmäläiset olivat kisaamassa 

tonttu-uintien merkeissä Haapa-

järvellä 9.12. 

Tulokset (kolme ensimmäistä):

T-9 25 m vu: 1) Ira Olkkonen 98 

HK 19,00 2) Aino Ahola 98 HK 

20,74 3) Pihla Herranen NiSa 

24,09.

T-11 Nelli Tanhuala 96 NiSa 

16,99, 2) Mila Laitala 97 NiSa 

20,02, 3) Siiri Sanaksenaho 97 

NiSa 21,39.

P-10: 50 m RU Veti Hosio 98 NiSa 

1.33,33.

T-13, 15 100 m PU: 1) Elsa Nikula 

95HK 1.30,05, 2) Julia Kariniemi 

96 HK 1.33,64.

P-12, 14 100 m SKU 1) Roni Åvist 

96 HK 1.38,49, 2) Aapo Lohvan-

suu 96 HK 1.52,21.

T/P-7 25 m VU: 1) Hanna Ala-

häivälä HK 1.03,54, 2) Hanna 

Kilponen HK 1.08,33.

P-7: 1) Tommi Murisoja HK 

35,60, 2) Arttu Tuulenkari HK 

37,20, 3) Santtu Kariniemi HK 

38,65.

T-9,11 50 m RU: T-9 Emmi Lai-

tala 99 NiSa 1.11,79, 2) Ira Olk-

konen 98 HK 1.12,20, 3) Aino 

Ahola 98 HK 1.13,33.

T-11: 1) Nelli Tanhuala 96 NiSa 

57,34, 2) Mila Laitala 97 NiSa 

59,40, 3) Emmi Järvikuona 96 

NiSa 1.05,06.

P-10 100 m VU: 1) Anton Alpua 

99 NiSa 1.47,13, 2) Julius Laitila 

98 HK 1.47,58, 3) Jani Häggman 

98 HK 2.26,45.

T-13, 15 200 m SKU: 1) Julia Ka-

riniemi 96 HK 3.08,37, 2) Elsa 

Nikula 95HK 3.08,66.

P-12, 14 100 m VU: 1) Tuomas 

Laitala 95 NiSa 1.31,24, 2) Ville 

Pakkala 96 NiSa 1.36,97, 3) Tee-

mu Uusitalo 96 NiSa 1.39,52.

P-14: 1) Ville Uusitalo 93 NiSa 

1.29,18.

P-8 25 m VU: 1) Anton Alpua 

99 NiSa 22,61, 2) Eero Nikula 99 

HK 22,88, 3) Tuomas Kilponen 

99 HK, 28,96.

T-9, 11, 50 m VU: 1) Ira Olkko-

nen 98 HK 46,13, 2) Aino Ahola 

98 HK 52,87, 3) Liisa Välikangas 

98 HK 54,48.

T-11: 1) Julia Kariniemi 96 HK 

34,43, 2) Nelli Tanhuala 96 NiSa 

38,53, 3) Iina Paananen 96 HK 

45,05.

T-13, 15 100 m VU: 1) Siiri Ali-

Haapala 94 NiSa 1.27,09, 2) Alina 

Pihlajaniemi 95 NiSa 1.34,55.

P-12, 14 100 m RU: 1) Ville Pak-

kala 96 NiSa 1.50,76, 2) Roni 

Åvist 96 HK 1.52,09, 3) Tuomas 

Laitala 95 NiSa 1.58,01.

P-14: 1) Ville Uusitalo 93 NiSa 

1.41,49.

Tonttu-uinnit
Haapajärvellä

Kansaneläkkeen saajille tulee 

vuoden vaihtuessa tavanomais-

ta suurempi korotus eläkkeeseen. 

Suurimmat lähes 55 euron kuu-

kausikorotukset tulevat nyt toi-

sessa kuntakalleusluokassa asu-

ville kansaneläkkeen saajille.

Indeksikorotus nostaa kan-

saneläkkeitä 2,5 prosenttia. Sen 

lisäksi kaikille kuuluu tasokoro-

tus. Näiden lisäksi nyt toisessa 

kuntakalleusluokassa asuvat al-

kavat saada eläkettä nykyisen 1. 

kuntakalleusluokan mukaisena. 

Täyden kansaneläkkeen määrä 

nousee yksinäiselle 558,46 eu-

roon ja avio- tai avoliitossa oleval-

le 495,35 euroon kuukaudessa. 

Tasokorotuksen saa 643 000 

kansaneläkkeen saajaa. Kunta-

kalleusluokituksen poistumi-

nen tuo lisäkorotuksen heistä 

yli 483 000:lle, jotka asuvat 2. 

kuntakalleusluokan kunnassa. 

Kun mukaan otetaan myös elä-

keverotuksen muutokset, koro-

tuksia on luvassa noin 900 000 

eläkkeensaajalle. 

Eläkkeensaajan ei yleensä 

tarvitse itse hakea korotuksia. 

Ne hoidetaan Kelassa. Kela il-

moittaa eläkkeen uudet määrät 

tammikuussa saapuvissa vuo-

si-ilmoituksissa. Kela antaa elä-

kepäätöksen korotuksesta vain 

silloin, kun eläkkeensaaja sitä 

pyytää. 

Sen sijaan eläkkeen lapsiko-

rotusta on haettava itse, jos lain-

muutos antaa siihen oikeuden. 

Oikeus Kelan maksamaan lapsi-

korotukseen laajenee myös niille, 

jotka saavat työeläkettä osatyö-

kyvyttömyyseläkkeenä tai saavat 

tapaturman ja liikennevahingon 

perusteella muuta kuin täyttä 

työkyvyttömyyseläkettä. 

Kansaneläkkeisiin 
korotuksia
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Kansaneläkelaitos perustettiin 

eläkelaitokseksi 16. joulukuuta 

1937. Kela vietti syntymäpäi-

väänsä työn merkeissä tarjoten 

syntymäpäiväkahvit toimistois-

saan kautta maan viime keski-

viikkona. Nivalan toimistossa 

päivänsankaria juhlittiin täyte-

kakkukahvien kera.

Kattava 
palveluverkko
Tällä hetkellä Kelalla on yli 250 

toimistoa lisäksi Kela on mu-

kana  yhteispalvelupisteessä eri 

paikkakunnilla. Puhelinpalvelua 

ryhdyttiin viime vuonna keskit-

tämään toimistoista uusiin yh-

teiskeskuksiin. Tavoitteena on 

kehittää puhelipalveluja niin, että 

vuoden 2009 loppuun mennessä 

suurin osa asiakaspuheluista hoi-

detaan keskitetysti yhteiskeskuk-

sessa. Pohjois-Suomen osalta ei 

olla siirrytty puhelinpalveluissa 

yhteiskeskuksiin. 

Nivalan toimisto kuuluu Joki-

laaksojen vakuutuspiiriin, jonka 

muodostaa seitsemän paikallis-

toimistoa. Nivalan toimiston joh-

tajana on toiminut reilun vuoden 

ajan Anna-Liisa Uusitalo, pitkän-

linjan kelalainen.

Toimistoon 
ajanvarauksella
Toimistopalvelua kehitetään 

edelleen mm. ottamalla käyttöön 

ajanvarausmahdollisuus kaikissa 

toimistoissa vuoden 2009 alusta 

alkaen. Puhelinpalvelujen lisäksi 

Kela panostaa voimakkasti säh-

köisen asioinnin kehittämiseen.

Sähköinen asiointi on yksi 

Kela vietti merkkipäivää

”Haluan antaa kiitosta nivalalaisille asiakkaille, yhteistyö on 

sujunut hienosti”, sanoo Nivalan toimiston johtaja Anna-Liisa 

Uusitalo.

Kelan 70-vuotissyntymäpäivää juhlistamaan piipahtivat 

kakkukahville Kelan kanssa samalla kymmenellä olevat vas. 

Kaarlo Konttila, Auli Konttila, sieviläinen Niilo Ojalehto sekä 

Eeva Nevala.

palvelumuoto ja lisäpalvelu, jossa 

asiakas voi Kelan internetsivulla 

tarkistaa etuustietojaan ja täyttää 

hakemuksia, tili- ja osoitemuu-

tokset on helppo tehdä, mainit-

see Anna-Liisa Uusitalo. Mutta 

edelleenkin asiakas on tervetullut 

asioimaan toimistoon.

Kuntoutus- ja  eläkeasioissa 

on hyvä varata aika , jolloin voi 

rauhassa keskustella asiantunti-

jan kanssa ja jonottamatta, lisää 

hän.

Uusia palveluja kehitetään 

koko ajan. Tulevaisuudessa ajan-

varauksen voi halutessaan hoitaa 

itse Kelan internetsivuilla, osoit-

teella www.kela.fi .

Teksti ja kuvat Ritva Oja 
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Nivalalaiset Keijo Kivioja ja Jani 

Karppinen ovat äskettäin perus-

taneet Pohjanmaan ICT-palvelu 

Oy:n, jonka päätoimialana on 

lähialueen PK-yrityksille ja yk-

sityishenkilöille tarjottavat tieto-

tekniikkaan liittyvät ylläpito- ja 

huoltopalvelut sekä alan laitteis-

tot ja järjestelmien myynti ja 

asennustyöt.

Pohjanmaan ICT-palvelu Oy 

palvelee monipuolisesti paikka-

kunnan ja lähiseudun pienyri-

tyksiä tarjoamalla lähiverkkojen 

suunnittelua, toteutusta, doku-

mentointa ja vikaselvitystä, Win-

dows-, Linux ja Windows Active 

Direktory -järjestemien asennus-

ta, päivitystä ja ylläpitoa. Tarjol-

la on myös yritysten tietoturvaan 

liittyvien järjestelmien kokonais-

suunnittelua ja ylläpitoa sekä so-

vellustason tukipalveluja esim. 

Offi  ce-ohjelmistot lisäksi Web-

hotelli-palvelut (www-sivustot, 

verkkotunnukset ym.). Lisäpal-

Pohjanmaan
ICT-palvelu Oy

aloittanut Nivalassa

Pohjanmaan ICT-palvelu Oy:n perustajat vas.  Keijo Kivioja ja Jani Karppinen työskentelevät 

yrityksessä sivutoimisesti jatkaen myös opetustyötään.

veluna yrityksellä on mainosteip-

paukset ja siihen liittyvät palvelut 

kuten auto- ja ikkunateippaukset 

ja tarra, mitä työtä Jani Karppi-

nen on tehnyt toiminimellä huol-

topalveluiden ohella reilun kah-

den vuoden ajan. 

Ritva Oja

Kokouksen aluksi pidettiin hiljai-

nen hetki edesmenneen osaston 

puheenjohtajan Vappu Viitasen 

muistoa kunnioittaen.

SPR Nivalan Osasto jakoi ko-

kouksessa kunniakirjoja ruusun 

kera aktiivisesti osaston toimin-

nassa mukana olleille veren-

luovutustilaisuuksissa työsken-

neille vapaaehtoisille ja näitä 

tilaisuuksia tukeneille yrityksille 

ja yhdistyksille sekä pitkäaikai-

selle tilintarkastajalle.

Osaston kunniakirjat saivat 

seuraavat: Anna-Liisa Nukari-

nen, Kaija Mämmi, Laura Savik-

ko, Eila Mehtälä, Kerttu Kivilah-

ti, Esteri Junttila, Raili Ahistus, 

Terttu Heikkinen, Marja-Liisa 

Malila, Raili Ojalehto, Nivalan 

Jätehuolto Kalevi Mehtälä Ky, 

Nivalan Nuorisoseura ja Eila 

Konttila.

Harrastemerkin ja ruusun sai 

Tapio Friman toiminnastaan hal-

lituksessa ja ensiapuryhmässä.

Syyskokous hyväksyi vuoden 

2008 toimintasuunnitelman ja 

talousarvion. Osaston puheen-

johtajaksi valittiin Antero Salo, 

varapuheenjohtajaksi valittiin 

Marita Ainasoja. Hallituksen jä-

seninä jatkavat Hannu Palosaari, 

Esko Palosaari, Elina Myllyoja. 

Uudeksi jäseneksi hallitukseen 

valittiin Ismo Mehtälä. Tilintar-

kastajiksi vuodelle 2008 valittiin 

Tuula Kervinen ja Minna Kivi-

niemi, varalle Kyllikki Mäkihon-

ka ja Eila Konttila.

Lopuksi juotiin yhdes-

sä jouluiset kakku- ja tort-

tukahvit ja täyteltiin SPR:n 

jäseneksiliittymislomakkeita.

SPR:n Nivalan osaston 
syyskokous
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Parhaat palvelut  
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Haapajärvi, Rajakatu 11, puh. 050 5311 580



11

Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

FC-92 Jalkapallomiehet myy-
vät JOULUKUUSIA K-Super-
marketin pihalla. Ke 19.12. 
- la 22.12  klo 10.00 – 18.00, 
su 23.12. klo 12.00 – 16.00,  
ma 24.12.  klo 9.00 – 11.00. 
Kuusia voi myös varata en-
nakkoon. Puh. 040 5084374. 
Tarvittaessa kotiinkuljetus  5 
€.

JOULUKUUSIA myytävänä 
25 €/kpl. Kotiinkuljetus. Puh. 
045 652 1018.

Rankapuusta pienittyä KUI-
VAA KLAPIA. Nostolaiteso-
vitteinen 70-luvun reki. Hinta 
100 €. Puh. 040 563 0321.

Philips-merkkinen KIER-
TOILMAUUNI JA LIESITASO 
edullisesti. Kysy lisää 044 
0281871.

Uudenveroiset SÄNKY pak-
sulla petaus- ja joustinpatjal-
la, hinta 350 € sekä koivuinen 
RUOKAILURYHMÄ, hinta 200 
€. Puh. (08) 441 007.

PYYKINPESUKONE, sivulta 
täytettävä, puoli vuotta käy-
tössä ollut, yhdellä henkilöllä, 
linkousteho 1000kierr/min. 
puh. 044 258 6280

Lasten POTKUKELKKA, väri 
sininen. Hp. 12 €. Puh. 050 
4139 160

Luovutusikäinen sekarotui-
nen KOIRANPENTU. Puh. 050 
526 7864

PINNASÄNKY, valkoinen ja 
hyväkuntoinen. Hinta 50 e. 
Puh. 050 588 6577

Halutaan vuokrata  

Luotettava 4-henkinen per-
he haluaisi vuokrata siistin 
KOLMION TAI OMAKOTITA-
LON Nivalasta mahd.pian. 
Puh. 0400 794 708

Hyväkuntoinen SAUNALLI-
NEN KAKSIO tai vastaava. 
Luotettavat, työssäkäyvät 
vuokralaiset. 041-4683906

Kaksihenkinen perhe haluaa 
vuokrata KAKSION. Pikaises-
ti! P.040 701 4964

Vuokrattavana  

Vuokralle tarjotaan 3h+k+s 
80m2 rivitalossa 01.01.08 al-
kaen. P.040 510 2804 / 0400 
785 939

Parvekkeellinen KAKSIO 55 
m2 keskustassa. Puh. 040 
720 3938.

Löydetty  

Löydetty punaruskea KISSA. 
Punainen panta kaulassa. 
Puh. 040 770 1323.

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.

Ilmaisia ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse.

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

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

Kodin kirpputori  

00€€
Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

Päätoimittaja
Maritta Raudaskoski
Puh. 040-841 9213

Ilmoitusmyynti
Mika Moilanen
Puh. 040-416 8958

Kaarina Puusaari-Niemelä
Puh. 050-439 2900

Osoite
Kalliontie 25, 85500 Nivala

Sähköposti
toimitus@nivalanviikko.fi 
ilmoitukset@nivalanviikko.fi 

Internet
www.nivalanviikko.fi 

Ilmoitushinnat
Etusivu 1,00 €/pmm

Takasivu 0,95 €/pmm

Sisäsivut 0,85 €/pmm

Nivala toimii
-yhdistyspalsta 85 €/vuosi

Kodin kirpputori
yksityishenkilöille ilmainen

Kustantaja
Camlind Oy

Painopaikka
Pyhäjokiseudun Kirjapaino

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

Hinnat ilman arvonlisäveroa

YSIKAKS' NIVALA RY

    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.

Ei kannettu vesi kaivossa pysy.

Rahaksihan se rikkaan talo 

palaa.

Ei sotamieskään sika ole, jos ei 

kovin suuri herrakaan.

Toivo köyhän elättää, pelko 

rikkaan tappaa.

Kahvi on hyvää aamulla ja sit-

ten koko päivän.

Nuoren mieli on kuin vesi 

kaukalossa: läikkyy molem-

min puolin.

Ennen kesä lehmättä kuin joulu 

akatta.

Niin köyhä elää kuin märkä 

palaa.

Hiki laiskan syödessänsä, vilu 

työtä tehdessänsä.

Hulluna on hyvä olla kun ei 

vain järki puutu.

Ei ahkera hätään joudu, kerkee-

väinen kerjäämään.

Sanasta miestä, sarvesta 

härkää.

Leipänsä edestä koirakin 

haukkuu.

Sananlaskuja  



12

huippunäytönohjain - Win Vista Premium - 19” TFT

JuhaMatic OyJuhaMatic Oy
puh. 08-772 7000 www.juhamatic.com

-tietokoneita vuodesta 1989-
maksuton
tuki

maksuton

24h

JPC Athlon 64 X2 4200+ 895,00JPC Athlon 64 X2 4200+ 895,00

huippunäytönohjain - Win Vista Premium - 19” TFT

HP Pavilion 599,00 HP Pavilion 350,00

KÄYTTÖVALMIS
hinta ilman näyttöä
19”TFT-näyttö 199,00

Turion 64 2GHz

1024Mt/120 Gb

DVDRW

15,4” näyttö BV

WLAN

Win XP MCE

kauko-ohjain

Sempron 3400+

512Mb/200GB

DVDRW DL LS

Win XP home

Näppis/hiiri

������������	
�������������

32”Digi-TV:t alk. 650,-

MIO C220
navigaattori

MIO C220
navigaattori puhumme

SUOMEA !!!
puhumme

SUOMEA !!!

169,00 199,00

MIO C320
navigaattori

MIO C320
navigaattori

meiltä myös digi-boxit

poistoerä
poistoerä

-2Gb muisti -250Gb kiintolevy -DVD+/-RW LS
-19” TFT laajakuvanäyttö kaiuttimilla -kortinlukija
-GF 8600GT 256Mb näytönohjain -Win Vista Prem.
-langattomat näppis/hiiri -F-Secure virustorjunta
-mahtava ohjelmapaketti - KÄYTTÖVALMIS !!!

-2Gb muisti -250Gb kiintolevy -DVD+/-RW LS
-19” TFT laajakuvanäyttö kaiuttimilla -kortinlukija
-GF 8600GT 256Mb näytönohjain -Win Vista Prem.
-langattomat näppis/hiiri -F-Secure virustorjunta
-mahtava ohjelmapaketti - KÄYTTÖVALMIS !!!

Ilm
an näyttö

ä 699,00

Ilm
an näyttö

ä 699,00

-pohjoismaiden kartat
-3,5” värikosketusnäyttö
-sisäänrakennettu kaiutin
-SD/MMC muistikorttipaikka
-akun kesto 4,5h
-autoteline+latauskaapeli

-pohjoismaiden kartat
-3,5” värikosketusnäyttö
-sisäänrakennettu kaiutin
-SD/MMC muistikorttipaikka
-akun kesto 4,5h
-autoteline+latauskaapeli

-pohjoismaiden kartat
-4,3” värikosketusnäyttö
-sisäänrakennettu kaiutin
-SD/MMC muistikorttipaikka
-MP3-soitin
-autoteline+latauskaapeli

-pohjoismaiden kartat
-4,3” värikosketusnäyttö
-sisäänrakennettu kaiutin
-SD/MMC muistikorttipaikka
-MP3-soitin
-autoteline+latauskaapeli

������� ��	
��
��
�����
��������

www.nivalanviikko.fi 

Ilotulitemyynti Optimassa 
alkaen To. 27.12!!!

Mahtavat valikoimat raketteja
edulliseen Optiman hintaan!




