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Nivalan kylien Leader + Veräjä 

-hankkeen toimikauden päätös-

tilaisuutta vietettiin Karvoskylän 

idyllisellä kylätalolla viime viikon 

lauantaina. Projektin vetäjänä on 

toiminut Nina Mäenpää ja han-

kevastaavana Hannu Keskisarja, 

hallinnoijana Nivalan kaupunki, 

jota edusti tilaisuudessa  maaseu-

tujohtaja Hannu Tölli.

-Veräjä-hanke on saanut al-

kunsa aktiivisten kyläläisten 

aloitteista, joiden pohjalta on 

lähdetty toteuttamaan toimen-

piteitä kylillä olevien inves-

tointi- sekä muiden tarpeiden 

konkretisoitumisen edistämi-

seksi. Hanke käynnistyi viral-

lisesti syksyllä 2006 ja päättyy 

31.12.2007, mainitsee toimikau-

den katsauksessaan hankevetäjä 

Nina Mäenpää.

 Hankkeen kohderyhmänä 

ovat olleet Nivalan kylien ihmi-

set ja yritykset, joiden elinkeino-, 

virkistys- ja harrastusmahdolli-

suuksien sekä elinvoimaisuuden 

kehittäminen on ollut keskeisenä 

päämääränä, lisää hän.

Kohteet 
toteutuneet ja 
budjetit pitäneet

Hankkeen suurimpia investoin-

tikohteita ovat olleet Haapalan 

jääkiekkokaukalon rakentami-

nen, Karvoshovin ranta-alueen 

ja Kylätalon ympäristön kun-

nostamien, Maliskylä on saanut  

Kivelän alueelle kuntopolun 

infotauluineen ja laavuineen, 

Padingissa on kunnostettu riip-

pusilta, Aittola-Tölliperälle on 

kunnostettu kyläpuisto leikki- 

ja liikuntavälineineen.

Lisäksi on järjestetty tarpei-

den mukaan erilaisia toimin-

toja, kyläkokoontumisia ja uu-

denlaisena toimintamuotona 

nettisivukurssi. 

Muitakin kyliä on saatu herä-

teltyä toimintaan mukaan mm. 

Erkkilässä ja Ypyässä on herän-

nyt mielenkiintoa.

- Tämä on ollut onnistunut 

hanke. Kyläläisten omista ide-

oista syntynyt, ei virkamiesve-

toinen. Budjetti on pitänyt, rahat 

ovat riittäneet, mainitsi puheen-

vuorossaan maaseutujohtaja 

Hannu Tölli.

Hän kiitteli Aittola-Tölliperän 

kyläyhdistyksen aktiivista tont-

tipolitiikkaa alueellaan, jolloin 

omakotirakentaminen mahdol-

listuu myös sivukylillä.

Internet luo uusia 
mahdollisuuksia
Hankkeessa tutkittiin myös 

mitkä vaikuttamiskeinot olisiva 

toimivimpia ja tiedonkulultaan 

tehokkaimpia kaupungin hallin-

non, kylien sekä yleisesti kaikki-

en kuntalaisten kannalta.

 Perinteiset kyläillat eivät enää 

vedä väkeä, vaan on kehitettävä 

uusia tiedottamis- ja vaikutta-

mismahdollisuuksia kyläläisille. 

Nykyaikainen ja nopea väline 

on internet, jonka luomia mah-

dollisuuksia pitäisi käyttää laa-

jemminkin hyväksi. Kyläsivut 

palvelevat hyvin sisäistä- ja lähi-

tiedottamista ja myös vie tietoa 

kiinnostuneille maailmanlaajui-

sesti. Tämä muoto palvelee pa-

remmin juuri nuoria käyttäjiä, 

jotka ovat tottuneet käyttämään 

tiedottamiseen ja asioiden hoi-

toon enimmäkseen juuri inter-

netiä, mainitsi Nina Mäenpää 

lopuksi puheessaan.

Ritva Oja

Nimipäivät  

Sunnuntai  
6.1.2008

Kalenteri

Ajassa  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Sunnuntai: Harri.

Maanantai: Aku, Aukusti, 

August.

Tiistai: Titta, Hilppa.

Keskiviikko: Veikko, Veli, Veijo, 

Veikka.

Torstai: Nyyrikki.

Perjantai: Kari, Karri.

Lauantai: Toini.      

Ajatus  

Sunnuntai 6.1.

Loppiainen

Tammi, jos on tasaista, kyllä se 

heleminä helistää.

Vehmersalmi

Jumala, neuvo kuninkaalle 

lakisi, opeta oikeamielisyys 

hallitsijalle!

Hän jakakoon kansallesi oike-

utta, köyhiä palvelijoitasi hän 

auttakoon, niin vuoret kantavat 

rauhan hedelmää

ja oikeus verhoaa kukkulat.

Merestä mereen hän hallitkoon,

suurelta virralta maan ääriin 

asti. Kumartakoot häntä aavi-

koitten asujat, hänen edessään 

viholliset nuolkoot tomua.

Saakoon hän Tarsisin ja meren 

saarten lahjat, Saban ja Seban 

kuninkaitten verot.

Kaikki kuninkaat kumarta-

koot häntä, ja palvelkoot häntä 

kaikki kansat, sillä hän kuulee 

köyhän avunhuudot ja rientää 

turvattoman auttajaksi.

Ps. 72: 1-3, 8-12

1. Kuka vallankumouksellinen 

käytti nuoruudessaan peiteni-

meä Koba?

2. Minkä taidesuunnan suomalai-

set edustajat perustivat 1910-lu-

vulla ns. marraskuun ryhmän?

3. Kuinka suuren osan ihmisistä 

arvellaan olevan vasenkätisiä?

4. Ketkä viisi entistä pääminis-

teriämme tuomittiin sotasyylli-

syysoikeudenkäynnissä?

5. Kuka oli ”Juudan leijona”?

Vastaukset sivulla 5.

Nivalan Saukot Ry:llä on luvassa 

ensi vuonnakin tapahtumarikas 

vuosi. Heti tammikuun 13. päi-

vänä pidetään kansalliset Nivala 

-uinnit ja helmikuussa juhlitaan 

Uikon 2-vuotispäiviä. 

Saukkolaisten kevätrieha ja 

uinnit järjestetään taas kauden 

päätteeksi huhtikuussa, jolloin 

myös muistetaan ensimmäisen 

kerran uimaraita ja pelaajia. Syk-

syllä uidaan Nivalan Osuuspan-

kin ja Saukkojen yhteisissä Hippo 

-uinneissa.

Saukoilla on yhdeksän ohjaaja, 

joiden vetämissä ryhmissä lapset 

ja nuoret voivat harrastaa uintia 

eritasoisissa ryhmissä. Seuran 

perustamisen jälkeen ohjaajat 

ovat osallistuneet vesiralliohjaa-

jakoulutukseen, uintivalmen-

tajakoulutukseen ja toimitsija-

koulutukseen. Viikottain Uikossa 

polskii 11 ryhmää vesipeuhulai-

sista uppopalloilijoihin.

Ohjaajien koulutukseen pa-

nostetaan muun muassa järjes-

tämällä Nivalassa vesipeuhu-

laohjaajakurssi helmikuussa ja 

syksyllä norppaohjaajakoulutus, 

myös tilauskurssina Nivalas-

sa. Saukot ovat kiitollisia Kes-

ki-Pohjanmaan Liikunta ry:lle, 

jonka myöntämistä avustuksista 

mahdollistuu kouluttautuminen 

omalla paikkakunnalla.

Johanna 
Laitala jatkaa 
puheenjohtajana

Saukkojen syyskokouksessa 

joulukuussa valittiin uusi halli-

tus. Sen puheenjohtajana jatkaa 

Johanna Laitala. Uusina jäseni-

nä hallitukseen tulivat Juha Tan-

huala, Janne Alpua ja Eeva-Kaisa 

Uusitalo. Entisinä jäseninä jatka-

vat Ninna Niskakoski-Vierimaa, 

Sami Savolainen ja Johanna Lai-

tala. Uudet jäsenet ovat uimarei-

den vanhempia ja myös entiset 

jäsenet ovat aktiivisia vesiurhei-

lun harrastajia.

- Tavoitteena oli saada aktiivi-

sia vanhempia mukaan hallitus-

Nivalan Saukot Ry:llä
vireää toimintaa

Nivalan Saukot ry tarjoaa monipuolisia vesiliikuntamahdollisuuksia ja järjestää mm. 

uintikilpailuja. Tässä saukkopoikia palkintoineen.

toimintaan, jotta ohjaajat voisivat 

keskittyä varsinaiseen ohjaustyö-

hönsä. Yhteistyö vanhempien ja 

ohjaajien välillä on tärkeää, ko-

rostaa Johanna Laitala.

Yhteistyössä on voimaa

Vas. hankevetäjä Nina Mäenpää ja Haapaperän kyläseuran 

puheenjohtaja Antti Hautakoski. Taustalla komeilee lahjoituksena 

Kylätalolle saatu kukkopillikokoelma.

Pirtinpöydän ääreen kokoontuneina yhteiseen kahvihetkeen. 

Vasemmalla Päivi Tirkkonen ja Ritva Jämsä, jotka vastaavat 

Kylätalon toiminnasta. Oikealla Antti Haapakoski, Aittola-

Töllinperän kyläseuran puheenjohtaja Marko Heiska ja 

sihteeri Sami Laurila sekä Padingin kyläseuran edustaja Mika 

Lähdesmäki.
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Peruspalvelukuntayhtymä Kal-

lio on aloittanut toimintansa 

1.1.2008. Kallion hyvinvointipal-

velut vuoden alusta on organisoi-

tu uudella tavalla tavoitteena toi-

mia palvelujen tuottamisessa ja 

järjestämisessä kuin yksi kunta. 

Kuntakohtaisten hyvinvointipal-

velujen olemassaolevat ostosopi-

mukset ovat siirtyneet Kalliolle 

1.1.2008 alkaen. Myös henki-

löstö on siirtynyt Kallion palve-

lukseen Paras-lain mukaisesti. 

Asiakasmaksuja ja hyvinvointi-

palveluiden etuusperusteita on 

yhtenäistetty. Kallion hyvinvoin-

tipalvelujen vastaavana johtajana 

toimii Jarmo Kivimäki.

Kolme osa-aluetta

Hyvinvointipalvelut ovat kiin-

teä osa Kallion sosiaali- ja ter-

veydenhuollon kokonaisuutta, 

joka käsittää kolme laajempaa 

osa-aluetta: lasten- ja perheiden 

palvelut ja varhaiskasvatuksen 

eli lasten päivähoito sekä lasten 

hoidon tuet, sosiaalityön lisäksi 

perheneuvolatoiminnan. Pal-

velujohtajana toimii Onni Mo-

nonen. Ikäihmisten palvelut, 

mihin kokonaisuuteen kuuluvat 

kotihoito, yhdistetty kotipalvelu 

ja kotisairaanhoito sekä hoiva- ja 

asumispalvelut. Palvelujohtajana 

toimii Terttu-Irmeli Haapakoski. 

Kolmantena osa-alueena on ke-

hitysvammahuolto, mikä käsittää 

asumis- ja laitospalvelut, vaikea-

vammaisten palvelut ja erityis-

ryhmien päivä- ja työtoiminnat 

sekä heidän asumispalvelut. Pal-

velujohtajana toimii Anna-Leena 

Mäntyniemi.

Yhteinen 
toimintakulttuuri 
löytymässä

-Yhteisen sävelen löytymien  

kuntayhtymän alueen kuntien 

erilaisissa toimintatavoissa on 

ollut haastava ja iso urakka ja 

on vaatinut paljon työtä, jota on 

tehty omien toimien ohella, mai-

nitsee Jarmo Kivimäki.

-Asiakkaan päivittäin tai 

usein tarvitsemat palvelut säi-

lyvät jatkossakin lähipalveluina 

kuten esimerkiksi päivähoito- ja 

kotihoitopalvelut.

- Palvelut eivät karkaa mihin-

kään, vakuuttaa Jarmo Kivimäki. 

Kallion vahvuus on erityisosaa-

mista vaativat tehtävät. Har-

vemmin tarvittavat ja laajempaa 

aluetta vaativat palvelut keskite-

tään varmistamalla osaaminen. 

Niihin haasteisiin Kalliolla on 

paremmat mahdollisuudet vas-

tata isompana yksikkönä, jatkaa 

hän.

Varhaiskasvatuksen ja sosi-

aalitoimen osalta palvelujohtaja 

Onni Mononen mainitsee, että 

Kallion alueella toimii tällä het-

kellä yhteensä 15 päiväkotia, 95 

perhepäivähoitajaa, hoitopaikko-

ja 1250, mutta tarve on kasvava.

Yksityisiä päivähoitopaikkoja on 

alueella 130.

Yksityistä sektoria kehitetään 

edelleen. Ylivieskassa esimerkik-

si päivähoitopaikkojen kysyntä 

ylittää tarjonnan.

- Vuoden alusta voimaan 

tullut uusi lastensuojelulaki tuo 

peruskunnille tarkempia ohjeita 

lastensuojelun menettelytavoista. 

Se tietää lisähaasteita, työnjakoa 

ja erityisosaamisen parantamista, 

jatkaa hän.

- Toinen iso haaste on  pitkä-

aikaistyöttömyyden vähentämi-

nen ja nuorten syrjäytymisen eh-

käiseminen. Tässä työssä tullaan 

jatkossa tekemään yhteistyötä 

työvoimaviranomaisten kanssa, 

hän lisää.

Palvelujohtaja Terttu-Irme-

li Haapakoski pitää keskeisenä  

tehtävänä ikäihmisten  palvelu-

jen kehittämisessä kotona asumi-

sen tukemista, asuinympäristön 

rakentamista turvalliseksi se-

kä sosiaalisen kanssakäymisen 

tärkeyttä.

- Palvelutarjonta tulee laajen-

tumaan ostopalvelujen suuntaan. 

Myös palveluseteli -palvelujen 

tarjontaa tullaan laajentamaan 

koko Kallion alueelle, mainitsee 

hän vanhusten huollon tulevai-

suuden näkymistä.

- Vammaiset ja erityipalveluja 

vaativat ryhmät hyötyvät eniten 

Kallioon liittymisen myötä. Ke-

hitysvammaisia alueella on vajaa 

kolmesataa. Se on pieni erityis-

osaamista vaativa ryhmä, jolle 

voidaan Kalliossa paremmin 

taata erikoisosaamista vaativaa 

palvelua, mainitsee palvelujoh-

taja Anna-Leena Mäntyniemi.

- Uudenlaisen, menestyvän 

organisaation ainekset ovat ka-

sassa, mutta kehittyäkseen toimi-

vaksi, se vaatii yhteistä sitoutu-

mista palveluiden kehittämiseen 

ja niiden vaihtoehtoisiin tuotan-

totapoihin sekä hyvää henkilös-

töpolitiikkaa, kiteyttää Jarmo 

Kivimäki lopuksi.

Ritva Oja

Kallio – kuin yksi kunta

Vasemmalta Kallion hyvinvointipalvelujohtaja Jarmo Kivimäki, palvelujohtajat Onni Mononen, 

Anna-Leena Mäntyniemi ja Terttu-Irmeli Haapakoski.
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Nivalassa

Toimittaja, haastattelija / myyjä, 

sairaanhoitaja, fysioterapeutti, 

perhepäivähoitaja, vakuutussih-

teeri, palomestari, kokki, baari-

tarjoilija, siivooja, pelinhoitaja.

Haapajärvellä

Tuotantotyöntekijä, kasinopelien 

hoitaja.

Ylivieskassa

Projekti-insinööri/työmaapääl-

likkö, asiantuntija EU-hankkee-

seen, lähitukihenkilö, myynti-

neuvottelijoita, CNC-koneistaja, 

pelinhoitaja.

Sievissä

Fysiikan ja matematiikan lehtorin 

sijaisuus, äidinkielen ja kaupallis-

ten aineiden lehtori, vaiheompe-

lija, tuotantotyöntekijä.

Maanantai: Nakkikastike, peru-

nat, jäävuori-tomaatti-ananassa-

laatti, 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, 

lounassalaatti, marjavaahto.

Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

1. Stalin.

2. Ekspressionismin.

3. Noin 5 %.

4. Risto Ryti, J.W. Rangnell, Ed-

vin Linkomies, Väinö Tanner ja 

T.M. Kivimäki.

5. Haile Selassie.

Maanantai: Jauhelihakastike, 

perunat, tuoresalaatti.

Tiistai: Perunasose-kirjolohilaa-

tikko, punajuuri-omenasalaatti.

Keskiviikko: Nakkikeitto, herk-

kukurkku, leipä.

Torstai: Merimiespihvi, 

tuoresalaatti

Perjantai: Riisi-ohrapuuro, puo-

lukka-vadelmakeitto, leikkele, 

ruispalat.

Siunattua
Joulua

ja toivorikasta 

Uutta Vuotta 

Nivalan Viikolle 

ja myös 

Ahola -suvulleni.

Miriam Maaranen ja lapset
Entinen nivalalainen

Toronto, Kanada

La 5.1. klo 18.30 seurat Nivalan 

ry:llä (J Poikkimäki).

Su 6.1 loppiainen  klo 10 mes-

su kirkossa, joulunajan päätös, 

saarna ja lit. Viljanen, kanttori 

Katajala. Kolehti:  Senegalin ja 

Angolan ev. lut. kirkkojen työn-

tekijäkoulutukseen ja opiske-

lustipendeihin, Suomen Lähe-

tysseura. Jumalanpalveluksen 

jälkeen kirkkokahvit seurakun-

takodissa. Kirkkokahviemännät 

ja -isännät! Pieni koulutusti-

laisuus työhön messun jälkeen 

kirkkokahvien yhteydessä. Klo 

13 Jalo Kivirinnan muistoseurat 

Ilkka Kivirinnalla, Jokihaantie 5. 

Klo 18.30 seurat Nivalan ry:llä (E 

Saukko, T Poikkimäki), kolehti 

toimintakuluihin.

Ma 7.1. klo 11 näkövammaisten 

kerho seurakuntakodissa.

Ti 8.1. klo 18.30 sisarilta Helena 

Niemimäellä, Ojanperäntie 41.

Ke 9.1. klo 11 hopeaiän kerho 

seurakuntakodissa. Klo 11 vart-

tuneiden kerho Nivalan ry:llä (P 

Eskola).

Klo 18.30 ystäväkerho Nivalan 

ry:llä.

Pe 11.1. klo 18.30 raamattuluok-

ka Nivalan ry:llä. Klo 19 Aittolan 

kinkerit Kaisa ja Mika Hosion-

aholla, Lahnajärventie 41 (Junt-

tila, Katajala).

La 12.1. klo 19.30 seurat Nivalan 

ry:llä (O Tölli).

Su 13.1. I sunnuntai loppiaises-

ta klo 10 sanajumalanpalvelus 

kirkossa, saarna ja lit. Jukkola, 

kanttori Katajala. Kirkkokahvit 

seurakuntakodissa. : Hiippakun-

nalliseen toimintaan nuoriso- ja 

kasvatustyön, lähetystyön ja dia-

koniatyön saralla Oulun hiippa-

kunnassa. Klo 13.30 Jokisaaren, 

Katajasaaren ja Ruuskankylän 

diakoniatoimikuntien ja kylä-

läisten vierailu Kotikeskukseen 

(Jukkola). Klo 13 Junttilan kin-

kerit, Pirkko ja Heikki Junttilal-

la, Junttilantie 37 (Viljanen, Ka-

tajala). Klo 14 Korpirannan ry:n  

seurat Sääskelässä (P Eskola). Klo 

17 seurat Nivalan ry:llä (E Savela, 

J Tölli). Radiointi Pookissa. Klo 

19 Peltolan kinkerit Elli ja Kat-

ri Marjoniemellä, Vainiontie 1 

(Viljanen, P Hautamäki). Klo 18 

Herättäjän yhdistyksen  Nivalan 

paikallisosaston vuosikokous ja 

seurat seuratuvalla(A Marjakan-

gas, S Jukkola).

Diakoniatyö

Ma 7.1.2008 klo 11.00 nä-

kövammaisten kerho  

seurakuntakodissa.

Ke 9.1.2008 klo 11.00 hopeaiän 

kerho seurakuntakodissa.

Nuorisotyö

Taivaan Isän huolenpitoa vuodel-

le 2008! Toivottaa seurakunnan 

nuorisotyö 

Kolehdinkantajat:

Su 6.1.2008 Eemil Hosionaho, 

Taavi Isoaho, Anne Konttila, 

Elias Kukkola

Lähetystyö

Lähetyksen  kirpputori Kant-

torilassa, avoinna ke ja la klo 

9-13,  saatavana varastossa 

olevaa ilmaista vaatetavaraa.

Tavallisen miehen viikonloppu 

Kalajoen Kristillisellä Opistolla 

25.-27.1.2008.

Viikonlopussa mukana mm. piis-

pa Jorma Laulaja, joka alustaa ai-

heesta Kirkon kipeät kysymykset, 

mukana myös Mika Myllylä, ai-

heena Voiton makeus ja tappion 

karvaus. Tule latautumaan, tule 

vaikka hetkeksi! Lisätiedot ja il-

moittautumiset 15.1.2008 men-

nessä Kalajoen Kristillinen Opisto 

p. (08) 4639 200.

Rovastikuntien maallikkokou-

lu alkaa!

Kalajoen Kristillisellä Opistolla  

alkaa 15.2.2008 rovastikuntien 

yhteinen maallikkokoulu,  kurs-

siohjelmia on saatavana kirkon 

ovelta ja kirkkoherranvirastosta 

p. (08) 440 025. Lähde mukaan 

koulutukseen!

Kanttori päivystää yleensä kes-

kiviikkoisin klo 11-12.30 kän-

nykkänumerossa: Liisa Katajala 

p. 044 344 2174 tai Paula Hauta-

mäki p. 040 532 9051. Vapaapäi-

vät ma ja ti.

Perheasiainneuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pihan 

puolelta) 84100 Ylivieska. 

Palvelevan puhelimen numero 

on  muuttunut,  uusi numero on 

01019 0071.

Palveleva puhelin päivystää jo-

ka päivä, su-to klo 18-01, pe ja 

la klo 18-03. Palvelevaan nettiin 

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

tää myös viestin milloin tahan-

sa, viesteihin vastataan viiden 

päivän kuluessa.

Kirkolliset on luettavissa myös 

Nivalan seurakunnan kotisivuil-

ta, www.nivalansrk.fi /kirkolliset 

ilmoitukset.

Seurakunnan kotisivujen osoite:  

www.nivalansrk.fi 

Sähköpostiosoite:nivalan.seura-

kunta@evl.fi  

Kastettu 

Joona Ilari Honkala, Veikka Ma-

tias Mannila, Mikko Eemeli Sal-

mela, Eetu Aleksanteri Eskola, 

Nenna Josefi na Leppimaa, Jesse 

Peetu Mikael Kujala, Melinda La-

rissa Oloo.

Kuollut

Jorma Oskari Junttila 81 v.

Kirkolliset ilmoitukset

Joulukuun säätilastoja

Lukijat voivat lähettää mie-

lipiteitään ja havaintojaan 

tekstiviestillä. 

Puhelinnumero on

044-945 3763.
Viestit edustavat lähettäjän nä-

kemyksiä - eivät lehden.

Sinä joka näit pikkukissan jäävän 

auton alle palolaitoksen risteyk-

sessä, voisitko ystävällisesti lait-

taa kissan tuntomerkit? T. Pieni 

kissa hukassa!!!

On takana joulukuu, mut edessä 

vuosi uus. Se meitä jälleen muis-

tuttaa, tää aika mennä kiiruh-

taa. Ei sitä hukkaan sovi heittää, 

niinpä aattelin perunat keittää. 

T. Saile.

En kunnioita ihmistä, joka hyl-

kää oman lapsensa, sisaruksen-

sa, oman perheensä jäsenen. Ette 

pyydä häntä kotiinne vieraaksi, 

mutta mielestänne hän on velvol-

linen omastaan teille antamaan. 

Puhutte totuutta vääristäen. Tätä 

lukiessanne ette myönnä minun 

kirjoittavan juuri teistä. Lienee 

liikaa pyydetty edes pienen pieni 

omantunnonpistos saati anteeksi-

pyyntö häneltä, jota loukkaatte.

Vai hinnat laskeneet EU-aika-

na? Ostin suolapaketin: 450 g 

hinta 2.45 e, markoissa n. 14.40. 

Ompa tosiaan suolatkin halpoja 

nykyään!

Muistakaapa kun nykyistä kir-

jastoa alettiin suunnittelemaan, 

mikä valitus oli manttaalitalon 

kohtalo. Aina on perusnivalalai-

set jaksaneet asiat pitää vastus-

tamistasolla. Missä lienee koko 

manttaalitalon puretut puut, se-

hän piti pystyttää uudelleen. Et-

tekö muista? Eikö tätäkin asiaa 

vois vielä nostaa esiin, vai lienee-

kö valitusaikaa jäljellä. Että näin 

Nivalassa.

Jos on paljon velkaa, kannattaa 

itse myydä omaisuus ja asun-

to ja maksaa velat pois, ennen 

kuin ulosottomies tekee sen, sil-

loin menee halvalla. T. Entinen 

yrittäjä.

Mihin maailma on menos-

sa? Tammikuussa levitetään 

apulantaa.

Nivalan pitää vakaasti harkita liit-

tymistä Ylivieskaan, koska kaikki 

ostoskäyttäytyminen on siirtynyt 

Ylivieskaan. Kotikaupungista os-

tetaan vain "unohtunut hiiva".

Kauniit kiitokset Maliskylän kuo-

rolle kauniista Joulumusiikis-

ta kirkossa aattona klo 16. Sain 

Joulumielen itsekin.

Muurahaispesissä muutamat te-

kevät työt. Toiset ovat vain näen-

näisahkeria. Sitä se on minunkin 

työpaikalla.

Kjl sananvalta 4.12.2007 mielen-

kiintoinen kirjoitus nivala kallio 

yhtymästä mielipide sivulla tullut 

paljon palautetta kannattaa lukea 

nim. totuus.

Häh, pensan hinnan piti nous-

ta n. 6 senttiä, miks myyjät on 

nostanu hintaa 10-11 senttiä!? 

Aivan käsittämättömän kallista 

käyä töissä!

Kannattaako äänestää kunta-

vaaleissa? Oisitta lahjottanu sen 

toisenkin keskustan paikan va-

semmistoliitolle, niin vallanjako 

olisi kuntavaalien mukainen? 

Näin se vpj:n "nivala-puolue" 

syntyy. Kuntavaalin jälkeen pai-

kat tasajakoon vaalin tuloksesta 

huolimatta?!

Yksittäisille yrityksille, työnteki-

jöille, virkailijoille, laitoksille ym. 

voi palautteen jättää suoraan. 

- Toimitus

••••••ARKISTO•U•
••••••L•U•Ä•KANI
••••••KYTEÄ•S•I•
••••••U•S••TAHTI
LATURI•MUTA•S•A•
U•A•A•RUMPU•T•U•
UMPIPUU•U•TAONTA
S•P•P•MUSTUA•AI•
TÄI•URA••IA••P•S
O•••S•••VESI•AIE
•ASTE•••AD•SETTI
SUUNTIA•MONO•A•T
Ä•M••V••MS•••••I
NOUSTA•SATO•RAE•
K•••••R••O•SORTO
YLE•LAAVA••A•V••
•E•O••I•RIPA•OJA
NIILI•T•K••LOKKI
•K•U•DIAKONI•A•R
KERTA•SEIVÄS•SUO

Joulun Nivalan Viikossa olleen 

Krypton ratkaisusana oli arkis-

to. Vastauksia tuli jälleen erittäin 

runsaasti. Niiden joukosta suori-

tettiin arvonta ja arpaonni suosi 

Seppo Kumaraa Maliskylältä.

Voittaja saa palkinnoksi Tom-

my Tabermannin 591-sivuisen, 

arvokkaan  

runoteok-

sen, Ru-

not 1970-

2 0 0 6 . 

Palkinnon 

voi nou-

taa Niva-

lan Viikon 

toimituk-

sesta.

Joulukuu 2004 2005 2006 2007

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

sademäärä/kk mm 0 56 21

sademäärä/v mm 332 338 383

ylin lämpötila Cº 3,0 17 12:44 2,3 12 9:03 7,3 9 21:43 5,0 6 22:26

alin lämpötila Cº -21,4 3 9:08 -23,1 27 0:44 -12,1 25 15:25 -8,6 13 2:51

keskilämpötila C° -3,5 -7,0 0,1 -0,4

ylin ilmanpaine mb 1021 13 17:48 1034 28 12:39 1027 25 15:00 1033 13 2:03

alin ilmanpaine mb 963 24 8:03 975 15 21:24 966 6 8:58 974 8 14:48

ylin tuulenpuuska m/s 13,9 22 17:24 12,4 12 9:24 13,4 22 21:25 12,4 21 22:04

lämpösumma/kk 0 0 0

lämpösumma/v 0 1396 1132

Vesisadepäivät 2007:6. (4mm); 8. (4mm); 10. (5mm); 26. (2mm); 28. (4mm); 29. (2mm);

© Jouko Jämsä
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Marko Mäläskä
050 563 7732

Tmi KYLÄPUUSEPPÄ
Kalajoentie  749, 85140 Tynkä
Fax. 08 466431
www.kylapuuseppa.fi

Mittatilaustyönä
yksilölliset

-Portaat
-Kalusteet

-Huonekalut
-Saunan lauteet

Raskaan kaluston maalaamo
T. Tuoma 040 911 7856

Raskaan kaluston
maalaukset ja
hiekkapuhallukset
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Parhaat palvelut  
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Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

Myydään OMAKOTITALO. 
Rak.vuosi 1996. As.pinta-
ala 112m", kpa 137m", 
autotalli 40m".Katettu 
terassi,puuliiteri ja iso piha. 
Talo sijaitsee rauhallisella 
paikalla Nivalan keskustan 
tuntumassa. 
Ota yhteyttä. Puh. 0400 
875937, 040 8362582.

Hyväkuntoiset lasten SÄH-
KÖURUT Hohner PSK 35-
merkkiset. Hintapyyntö 75 
euroa. Puh. 0400-396 323.

Hyväkuntoinen Askon Ca-
rolina 3+2 SOHVAKALUSTO. 
Tumman siniset, n. 3 v. van-
hat. Hp. 390 euroa. Puh. 044-
270 8653.

Hyväk. väri/teksti/stereo-TV 
FINLUX. Hp. 70 euroa. MONI-
TORINÄYTÖT 2 kpl, hp. 25 eu-
roa/kpl. Puh. 040-570 6367.

Ostetaan  

Halutaan ostaa lasten YH-
DISTELMÄVAUNUT. Puh. 
0408350599.

Halutaan vuokrata  

Aviopari haluaa vuokrata 
saunallisen RT-KAKSION. 
Puh. 050-3258 203.

Luotettava nuoripari haluaa 
vuokrata saunallisen RIVITA-
LOKAKSION tai -kolmion ke-
vään 2008 aikana. Yht.otot 
puh: 040-7780387.

Vuokrattavana  

Vuokrattavana YKSIÖ 43 m2 
keskustassa. Vapaa 1.2.08. 
Vuokratakuu 1 kk:n vuokra. 
Puh. 040-585 9831 tai 08-440 
464.

Löydetty  

Löydetty Mäntylän alueel-
ta nuorehko valko-harmaa 
pitkäkarvainen KISSA. Puh. 
050-5935951.

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: rivit@nivalanviikko.fi 

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 2008

        P-00-02 Ma 18.30-20.00

T-93-94           Lukiolla vk. 2 alkaen La 13.00-14.30

P-97 Ke 18.30-20.00

Ammattikoulun sisäharjoitukset kaudella 2008

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.

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

Keskustan Nivalan kunnallisjärjestön ja paikallisyhdistysten 

PUHEENJOHTAJIEN KOKOUS ti 15.1.-08 klo 19.00 Nivalan 

Osuuspankin kokoushuoneessa. Käsitellään kunnallisvaaliasioita. 

Tervetuloa!

 

 

KESKUSTA

Eero Isomaa
vuoden 2007
nivalalainen

Uudenvuoden perinteisissä vas-

taanottajaisissa torilla valittiin 

vuoden nivalalainen. Valituksi 

tuli maanviljelijä Eero Isomaa.

Oman työnsä lisäksi hänellä 

on paljon valtakunnallisia, alu-

eellisia ja valtakunnallisia luotta-

mustehtäviä. Hän on mm. MTK:

n johtokunnan  ja Pohjois-Poh-

janmaan tuottajaliiton johtokun-

nan jäsen sekä MTK:n maitova-

liokunnan puheenjohtaja.

Niva-Kaijan Koulun
Vanhemmat Ry

Vanhempainyhdistys kokoontuu keskiviikkona 9.1 klo 18:30 koululla. 

Tervetuloa uudet ja vanhat jäsenet!

www.hk-auto.fi

VAIHTO/EDULLINEN RAHOITUS

KOKKOLAN
HK-AUTO OY

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

VW Passat Sport Variant 2004
1.8 Turbo 19.900

Toyota Hiace 2.5 2003
D4D pitk�, sis. ALV 18.900

Rover 75 2.0 2001
CDT Saloon 16.900

VW Transporter 2.5 2002
Tdi 102 hv Eurovan 14.500

Renault Laguna 2.0i 2003
16 v Dynamique 10.900

Hyundai H-1 Van 2001
2.5 TD 9.700

Peugeot 307 1.6i 2002
HB 5-ov. 8 990

Mb A 140 Classic 1999
TipTronic 8.300

Renault Laguna Break 1999
1.6 I Rxe 7-paik. 6.400

Saab 900 2.3 SE 1995
Hb Autom. 4.900

Toyota HJ 61 4.0 D 1986
Turbo 3 heng. paku 4.800

MP Yamaha Dragstar 2000
650 Taxfree 4.500

VW Transporter 1991
2.4 Dsl 4.500

MP Suzuki GSX- 1993
R 1100 4.000

As.vaunu Solifer 1985
552L Artic 3.990

MP Suzuki Vz 800 1997
Marauder Taxfree 3.990

VW Caddy 1.6 1989
Diesel 2.200
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Etsimme 

Taloustutkimus Oy on täyden palvelun markkinatutkimustalo. 
Nyt haemme joukkoomme uusia haastattelijoita tekemään 

henkilökohtaisia haastatteluja vastaajien kotona. 

Tarjoamme jatkuvan osa-aikatyön, jossa voit itse vaikuttaa 
työmäärääsi ja -päiviisi. Työ tehdään pääasiassa  

iltaisin ja viikonloppuisin. 

Haastattelut tehdään ovelta ovelle -periaatteella, joten iän 
tuoma varmuus on eduksi. Odotamme sinulta myös kokemusta 
tietokoneen käytöstä. Omasta autosta on työssä hyötyä, ja sen 

käytöstä maksetaan korvaus. 

Lisätiedot arkisin klo 9-15. Ota yhteyttä! 
Eija Karvinen, puh. (09) 7585 1218 tai 
Terttu Lindqvist, puh. (09) 7585 1215 

www.taloustutkimus.fi 

TUTKIMUSHAASTATTELIJOITA




