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Nimipäivät  

Sunnuntai  
20.1.2007

Kalenteri

Ajassa  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Sunnuntai: Henna, Henni, 

Henriikka.

Maanantai: Aune, Oona, Netta, 

Auni.

Tiistai: Visa

Keskiviikko:. Enni, Eine, Eini

Torstai: Senja.

Perjantai: Paavo, Pauli, Paul, 

Paavali.

Lauantai: Joonatan.

Ajatus  

Paavalina 25.1. arveltiin, että 

vasta puolet talven lumista oli 

satanut ja puhuttiin ”Paavalin 

pahoista pyryistä”. Pohjois-Suo-

messa seinän ”hikoaminen” au-

ringon paisteen lämmöstä ennen 

Paavalia enteili pitkää kevättä.

Minä rakastan sinua, Herra,

sinä olet minun voimani.

Sinä päästit minut turvaan,

sinä olet vuorilinnani.

Jumalani, sinuun minä turvau-

dun, sinä olet kallio, olet kilpe-

ni, sinulta saan avun ja suojan.

Kun kutsun Herraa, ylistettyä,

saan avun vihollisiani vastaan.

Kuoleman paulat kiertyivät ym-

pärilleni, tuhon pyörteet minua 

kauhistivat.

Tuonelan paulat kietoivat mi-

nut, näin edessäni kuoleman 

ansat. Silloin minä huusin hä-

dässäni Herraa, kutsuin avuksi 

Jumalaani. Ääneni kantautui 

hänen temppeliinsä,

ja hän kuuli minun huutoni.

Ps. 18: 2-7 

Aika parantaa sen mihin järki 

ei pysty.

Seneca

1.Kuka seitsemästä veljeksestä jäi 

poikamieheksi?

2. Ketä poliittista johtajaa Ro-

nald Reagan kutsui Lähi-Idän 

hulluksi koiraksi?

3. Kuka suomalainen taide-

maalari työskenteli vuosina 1909 

– 1911 Afrikassa?

4. Minkä kunnan alueelle Vuo-

toksen tekoallas on suurimmaksi 

osaksi tarkoitus rakentaa?

5. Millä vuosisadalla Berliinin 

kaupunki perustettiin?

Vastaukset sivulla 4.

Nivalan Laatuluhdissa toimin-

tansa aloittaa ensi maanantaina 

uudentyyppinen kauneudenhoi-

toalan yritys. Liikkeen avajaisia 

vietettiin lauantaina. 

Heli Torvikosken perustama 

yritys Hius- ja kauneuskeskus 

Tribal tarjoaa perinteisten hius-

tenhoitojen ja - käsittelyjen li-

säksi ihokarvojenpoistoa uusin 

menetelmin, lävistyksiä sekä rip-

sienpidennyksiä ja -värjäyksiä.

Nivalaissyntyinen Heli Torvi-

koski on valmistunut Kokkolan 

ammattiopistosta parturi-kam-

paajaksi vuonna 2004, minkä 

jälkeen hän on ollut kahden pie-

nen pojan kotiäitinä. Heli ker-

too, että siinä elämänvaiheessa 

hän harkitsi kouluttautumista 

lastenhoitoalalle, mutta kuiten-

kin koko ajan kangasteli mie-

lessä oman kampaamoyrityksen 

perustaminen.

- Tädilläni on kampaamolii-

ke Raahessa, joten sitäkin kaut-

ta ala on tullut minulle tutuksi ja 

jo pienenä tyttösenä olin innokas 

laittaamaan sukulaissetien ja -tä-

tien hiuksia, kertoo Heli lapsuu-

den muistojaan ja kiinnostustaan 

alaa kohtaan.

Karvatonta 
kauneutta
Vartalosokerointi on uusi, luon-

nonmukainen tapa poistaa häi-

ritseviä ihokarvoja. Vartalo-

sokeroinnissa sokerin ja oikean 

tekniikan avulla saadaan ihokar-

vojen lisäksi postettua hellävarai-

sesti myös kuolutta ihosolukkoa. 

Tuloksena on terve, karvaton ja 

pehmeä iho. Sokerointi sopii kai-

kenlaisille karvoille ja ihotyypeil-

le. Hinnat vaihtelevat viidestä-

toista neljänkymmeneen euroon. 

Alan kursseja järjestetään tällä 

hetkellä ainoastaan Helsingissä.

Pitkät tuuheat 
ripset
Maailmalta Suomeen on ran-

tautunut mullistava one-to-one 

-ripsienpidennystekniikka, jos-

sa pidennyskuitu kiinnitetään 

omaan ripseen erityisliimalla, ei 

siis kiinnitetä ihoon. Tällä tek-

niikalla totetetut upeat ripsien-

pidennykset näyttävät ja tuntu-

vat aidoilta. Sopivat yhtä hyvin 

sekä juhlaan että jokapäiväiseen 

käyttöön. Ammattilaisen teke-

mänä pidennykset voivat kestää 

jopa kaksi kuukautta tai pidem-

päänkin, riippuen luonnollisten 

ripsien kasvukäyrästä sekä siitä, 

miten hyvin ripsiä hoidetaan. 

Mikäli haluaa, että ripset pysyi-

sivät tuuheina koko ajan, vaativat 

ne huoltoa 2 – 4 viikon välein. 

Ripsiä voi valita eri mittaisia ja eri 

värisiä jopa punaisia. Heli Torvi-

koski on suorittanut alan opinnot 

Vaasassa. Hinta määräytyy siitä, 

kuika tuuheat ripset asikas halu-

aa esimerkiksi koko ripset mak-

savat kahdeksankymmentäviisi 

euroa.

Lapsuuden haaveesta totta

Hius-kauneuskeskus Tribalin viihtyisät ja tyylikkäästi sisustetut tilat luovat miellyttävän ilmapiirin 

asiakkaille. Omistaja Heli Torvikoski, omien sanojensa mukaan, odottaa innolla töiden aloittamista.

Talvipäivän

PELIMANNIKONSERTTI
Nivalan Nuorisoseuralla su. 20.1.08

alk. klo 14.00.

Mukana yhtyeitä eri puolelta maakuntaa mm.

Kuivaniemeltä, Iistä, Pyhäjoelta ja Nivalasta

useita kokoonpanoja.

T e r v e t u l o a!
P-P:n Kansanmusiikkiyhdistys

Liput 5 e, sis. väliajalla kahvit

Lävistykset

Heli Torvikoski tekee myös lä-

vistyksiä. Hän on opiskellut alaa 

Tampereella. Suomessa yleisim-

piä ovat huuli-, nenä-, napa-, 

kulma- ja korvalävistykset. Ny-

kyisin lävistykset ovat verrat-

tain yleisiä ja niitä otetaan yhä 

nuorempina.

- Lävistettävä kohta puhdis-

tetaan huolellisesti puhdistusai-

neella ennen lävistämistä. Kaikki 

käytettävät välineet steriloidaan 

autoklaavissa, mikäli lävistyskoh-

ta tulehtuu, johtuu se yleensä hoi-

don  ja hygienian laiminlyönnis-

tä, kertoo Heli.

- Itsetehtyihin lävistyksiin 

liittyy aina riskejä. Kannattaa 

antaa lävistysten tekemisen am-

mattilaisille. Alaikäiset tarvitse-

vat vanhempiensa luvan lävis-

tyksen tekemiseen, huomauttaa 

hän vielä.

Lävistysten hinnat vaihtelevat 

kolmestakymmenestä neljään-

kymmeneen euroon.

Ritva Oja
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Pohjois-Pohjanmaan Kansnmu-

siikkiyhdistys on maakunnal-

linen pelimanniväen yhdistys, 

jonka puheenjohtajana on jo 

toista vuotta ollut nivalalainen 

kansanmusiikin harrastaja Ta-

pani Laakkonen. 

Yhdistys järjestää Nivalassa 

talvipäivän konsertin sunnun-

taina, johon kokoontuu soitta-

jia laajalta alueelta eri puolelta 

maakuntaa.

Yhdistys järjestää koulutus-

tilaisuuksia ja kansanmusiik-

kikonsertteja toimialueensa eri 

pitäjissä. Vuoden ensimmäinen 

tapahtuma, Talvipäivän konsert-

ti soi nyt ensimmäistä kertaa Ni-

valassa. Seuraava suuri perintei-

nen joka kesäinen tapahtuma on 

Laidunkauden avajaiset Pyhäjo-

ella. Se pidetään vuosittain kesä-

kuun alussa ja sinne kokoontuu 

aina runsaasti soittajia eteläistä 

Suomea myöten. Tänä vuonna 

tapahtuma on kymmenes ja sen 

ohjelma tulee olemaan aikaisem-

pia juhlavampi.

Muita maakunnallisia tapah-

tumia ovat Oulun pelimanni-

päivät syyskuussa Oulussa. Se 

on kaksipäiväinen vuosittainen 

tapahtuma ja siellä annetaan 

myös koulutusta pelimanneille. 

Pelimannipäivien päätössoitto 

pidetään aina Oulun Rotuaarilla 

Sokoksen aukiolla.

Vuoden päätöstapahtuma on 

Syyssoitto Iissä. Sinne kokoon-

tuu aina runsaasti sekä soittajia, 

että yleisöä. Ii tunnetaankin laa-

jalti pelimannimusiikistaan, sillä 

mm. Iin laulupelimannit ovat teh-

neet konserttimatkoja eri puolelle 

Suomea ja aina Amerikan Yhdys-

valtoihin saakka.

Nivalan pelimannit ovat toimi-

neet kiinteässä yhteistyössä maa-

kuntayhdistyksen kanssa jo lähes 

kolme vuosikymmentä. Myös täl-

lä tavalla on Nivalan rikas musiik-

kielämä saanut julkisuutta koko 

maakunnan alueella.

"Odotamme Nivalan Nuo-

risoseuralle sunnuntaina run-

saasti yleisöä viettämään talvis-

ta sunnuntaita kansanmusiikin 

merkeissä" totesi yhdistyksen 

puheenjohtaja Tapani Laakkonen 

haastattelun päätteeksi.
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KALLIO
peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedottaa

Hyvinvointipalvelut
Kuntalaisten päivittäin tarvitsemat hyvinvointipalvelut järjestetään
lähipalveluina. Palveluiden toimipaikat yhteystietoineen säilyvät
ennallaan. Työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat 1.2.2008
muodossa: etunimi.sukunimi@kalliopp.fi  Tarkemmat yhteystiedot
ilmenevät puhelinluettelosta tai Peruspalvelukuntayhtymä Kallion
internet-sivuilta www.kalliopp.fi

Hyvinvointipalvelujohtaja Jarmo Kivimäki puh. 044 419
6700

Lasten ja perheiden palvelut
Palvelujohtaja Onni Mononen puh. 439 5230 tai 044 539
5230

Varhaiskasvatuspalvelut
Lasten päivähoito ja lasten hoidon tuet
Alavieska-Ylivieska alueen palvelupäällikkö Ulla-Maija
Miettilä puh. 429 4425 tai 044 429 4425. Perhepäivähoidon
ohjaajat Alavieska puh. 0400 689 123 ja to-pe 439 5232, Ylivieska
puh. 429 4301 tai 044 429 4301 ja 429 4300 tai 0400 689 123
Nivala-Sievi alueen palvelupäällikkö Marja Ranta-Nilkku
puh. 449 1278 tai 044 419 6743. Perhepäivähoidon ohjaajat
Nivala puh. 044 419 6744 ja 044 419 6741, Sievi puh.488 3221

Sosiaalityö
Perhepalvelut (lastensuojelu ja perhetyö)
Johtava sosiaalityöntekijä Mervi Salo puh. 449 1267.
Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat. Puhelintunti ma - pe klo
12.00 - 13.00, ajanvaraus suoraan ko. työntekijän numerosta:
Alavieska puh. 439 5231, Nivala puh. 449 1293 tai 449 1266,
Sievi puh. 488 3297, Ylivieska puh. 429 4289 tai 429 4284
(ajanvaraus Ylivieska ma - pe 8.00 - 16.00 puh. 429 4516 tai
429 4440)

Perhetyön kodinhoidollinen palvelu, perhetyöntekijät
Tilaaminen ma, ke, pe 8.00 - 9.00: Alavieska puh. 429 4493,
Nivala puh. 449 1270, Sievi puh. 488 3476, Ylivieska puh. 429
4493

Lastenvalvojan palvelut (lasta koskevat sopimukset ja isyysasiat)
Alavieska puh. 439 5231, Nivala puh. 449 1266; isyyden selvitykset
30.4.2008 asti puh. 449 1293, Sievi puh. 449 1266; isyyden
selvitykset 30.4.2008 asti puh. 488 3297, Ylivieska 30.4.2008
asti puh. 429 4285 (1.5.2008 alkaen 439 5231)

Elatusturva-asiat, etuuskäsittelijät
Alavieska 30.4.2008 asti puh. 439 5231 (1.5.2008 alkaen 449
1384), Nivala puh. 449 1384, Sievi puh. 429 4294, Ylivieska
puh. 429 4294)

Aikuissosiaalityö (toimeentulotuki, kuntouttava
työtoiminta, päihdetyön asumispalvelut ja päivätoiminta)

Johtava sosiaalityöntekijä Iiris Ojanlatva puh. 429 4285.
Sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat ja etuuskäsittelijät puhelintunti
ma - pe klo 12.00 - 13.00, ajanvaraus suoraan ko. työntekijän
numerosta: Alavieska puh. 439 5231, Nivala puh. 449 1268 tai
449 1274, Sievi puh. 488 3216, Ylivieska puh. 429 4514 tai 429
4283 tai 429 4517 (ajanvaraus Ylivieska ma - pe klo 8.00 - 16.00
puh. 429 4516 tai 429 4440)

Perheneuvola
Perheneuvolan johtaja Pirjo Matikainen puh. 449 1387
Ylivieskan perheneuvola (Alavieska, Sievi, Ylivieska)
ajanvaraus/puhelinaika ma - pe klo 12.00 - 12.30 puh. 429 3510
Nivalan perheneuvola ajanvaraus/puhelintunti ma, to, pe klo
12.00 - 13.00 puh. 449 1386 ja 449 1387

Ikäihmisten palvelut
Palvelujohtaja Terttuirmeli Haapakoski puh. 429 4281 tai
044 429 4281

Kotihoitopalvelut
(kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidontuki, palvelusetelit,
asumispalvelut ilman yövalvontaa)
Palvelupäällikkö Virpi Kamunen puh. 449 1596 tai 044
419 6686
Alavieskan alue, palveluohjaaja puh. 050 468 3554 tai 040 738
6936, kotihoidon tilaukset puh. 439 5233
Nivalan alue, palveluohjaaja puh. 044 419 6659, kotihoidon
tilaukset puh. 449 1573
Sievin alue, palveluohjaaja puh. 050 468 3554, kotihoidon
tilaukset 488 3218
Ylivieskan alue, palveluohjaaja puh. 429 4290 tai 044 364 3065
Aluepalveluohjaaja (65 v täyttäneiden omaishoidontuki ja -
palveluseteli, asumisen ja laitoshoidon sijoitukset) puh. 429 4282
tai 044 429 4282
Aluepalveluohjaaja (sosiaalityö, päiväkeskustoiminta, veteraaniasiat)
puh. 439 5238 tai 050 336 6612
Niva-Onni, palveluesimies puh. 044 419 6656
Kallenkartano, palveluesimies puh. 488 3229
Kotikartano 2 ja 3, palveluesimies puh. 410 8622 tai 044 518
3592

Hoiva- ja asumispalvelut
(asumispalvelut, joissa on yövalvonta, ja laitoshoito)
Palvelupäällikkö Riitta-Liisa Kujala puh. 044 419 6589
Alavieska (Koivukoti ja Omavieska) palveluesimies puh. 439
5239
Nivala (Koivu-, Mänty- Niitty- ja Suvantokoti) palveluesimies
044 419 6672
Nivala (Hopea- ja Rantakoti) palveluesimies puh. 044 419 6691
Sievi (Koivula, Kotirinne, Käpylä, Pajula) palveluesimies puh.
488 3234 tai 044 488 3234
Ylivieska (Kotikartano 4) palveluesimies puh. 410 8622 tai 044
518 3592.
Ylivieska (Ranta-Sipilä) palveluesimies puh. 413 3360 tai 413
3323
Ylivieska (Sipilä) palveluesimies puh. 044 429 4627

Vammaisten ja erityisryhmien palvelut
Palvelujohtaja Anna-Leena Mäntyniemi puh. 488 3215
tai 044 488 3215

Kehitysvammahuollon palvelut
Asumis- ja ostopalvelut palveluohjaaja puh. 488 3220 tai 040
300 8236
Päivä- ja työtoiminnat palveluohjaaja puh. 429 4293 tai 044 429
4293
Nivala-Sievi palveluohjaaja alle 20 v sekä omaishoidon tuki alle
65 v puh. 449 1271 tai 044 419 6709.
Alavieska-Ylivieska palveluohjaaja alle 20 v sekä omaishoidon
tuki alle 65 v puh. 439 5235 tai 050 336 6614.

Vaikeavammaisten palvelut
Vammaispalvelulain nojalla myönnettävät palvelut ja
vaikeavammaisten omaishoidon tuki.
Nivala-Sievi sosiaalityöntekijä, puhelintunti ma - pe klo 12.00
- 13.00 puh. 488 3297 tai 044 488 3297
Alavieska-Ylivieska sosiaalityöntekijä puh. 429 4288 tai 044
429 4288
Erityisryhmien asumispalvelut sosiaalityöntekijä, puhelintunti
ma - pe klo 12.00 -13.00 puh. 488 3297 tai 044 488 3297

Leikkaa talteen!

Kansanmusiikki soi Nuorisoseuralla

P-P:n Kansanmusiikkiyhdistyksen puheenjohtaja Tapani Laakkosen käsissä soi mandoliini heleästi.
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

1. Simeoni.

2. Muammar Gaddafi a.

3. Akseli Gallen-Kallela.

4. Pelkosenniemen.

5. 1200-luvulla.

Maanantai: Pyttipannu, kaali-

tuorekurkku-mandariinisa-

laatti.

Tiistai: Jauhelihakeitto, juusto, 

ruisleipä.

Keskiviikko: Tonnikalakiusaus, 

punajuurisuikale, raejuusto.

Torstai: Jauhelihapihvit, muusi, 

porkkanaraaste.

Perjantai: Broileri-pastakeitto, 

hiivaleipä.

Sunnuntai 20.1.: Riistakä-

ristys, muusi, italiansalaatti, 

mango-rahka.

Maanantai: Makkarakasti-

ke, perunat, jäävuori-pork-

kana-punaherukkasalaatti, 

raparperikiisseli.

Tiistai: Kalapihvit, peru-

nat, lemon-kastike, rosolli, 

punaherukkakiisseli.

Keskiviikko: Kinkku-peruna-

vuoka, kaali-tomaatti-ananassa-

laatti, mansikkakiisseli.

Torstai: Jauhelihapihvit, peru-

nat, kastike, jäävuori-persikka-

salaatti, jogurtti.

Perjantai: Kirjolohikiu-

saus, punajuuri-viipaleet, 

kesämarjahyytelö.

Lauantai: Kaalipata, puolukka-

sose, mandariinikiisseli.

Sunnuntai 27.1. Chigetti, 

perunat, kastike, kaisersalaatti, 

boysenmarjakkiisseli.

Lukijat voivat lähettää 
mielipiteitään ja 

havaintojaan tekstiviestillä. 
Puhelinnumero on

044-945 3763.
Viestit edustavat lähettäjän 

näkemyksiä.

Ketäänhän ei ole ollut tarkoitus 

loukata, ja jokainenhan lahjoit-

taa omasta hyvyydestään ja va-

paaehtoisesti. Kauneimmat kii-

tokset. Kaikkea hyvää uudelle 

vuodelle!

Yhdes nivalan kaupoist pure-

taan tavaroita ruuhka-aikana. 

Aina kärryt ja roinat edes kun 

vaarin kanssa käydään kaupas-

sa. Vaihetaan kauppaa. Toivot-

taa mummu.

Sillä lailla! Hait ongelmajätettä 

ihan Ylivieskasta asti. Tinaa!

Missä Sailen iloinen runo viime 

viikolla? Paikkaan asiaa: mukava 

on asua Nivalassa, kaikki täällä 

on reilassa, asioita esille joskus 

nostaa, mutta eivät aio kelle-

kään kostaa, kaikki on hyvin ei 

haukut haittaa, aion tässä silakat 

paistaa.

Miten on mahdollista, että väli-

kyläntiellä ammuttiin raketteja 

vielä monta päivää uuden vuo-

den jälkeenkin lähes joka viikon-

loppu. Viimeksi 12.1.2008, vaik-

ka naapurissa asuu poliisi??!

Vinkki toimitukselle: positiiviset 

ja negatiiviset tekstarit eri pals-

toille, haaste nivalalaisille: posi-

tiiviset ajatukset vetävät puoleen-

sa positiivisia tekoja. Montako 

viikkoa menee että positiivisten 

tekstareiden lista on pidempi 

kuin negatiivisten? Parempaa 

uutta vuotta kaikille! 

Ottakaa hyvät ihmiset selvää mi-

kä vanhusten ruokatilanne jou-

lunaikaan oikeasti oli. Asiasta le-

vitelty täysin väärää ja asiatonta 

tietoa. Esim. soseruokavalio oli 

hyvin huomioitu. Ruokaa oli ja 

sitä todellakin oli riittävästi!!

Suvantokodin jouluruoasta, ote 

ruokalistasta oli kärjistettynä 

esitetty päätoimittajan palstalla 

ja myös Nivala-lehden yleisön-

osaston palstalla!! Olen nähnyt 

kyseisen ruokalistan, eipä se ihan 

maito, puuro, jogurtti linjaa ollut. 

Ruokalistalla oli myös leivät, leik-

keleet, juusto, tuoremehut, nekta-

ri, kahvit, tee monenlaiset joului-

set kahvileivät, kiisselit ja lounas 

oli joka päivä runsas ja perintei-

nen. Sosemainen ruokavalio oli 

myös huomioitu. Joulunajan ruo-

kailuajat ja muut muutokset oli 

osastojen toivomuksesta muu-

tettu! Voimia vanhusten parissa 

työtä tekeville!

Onko nivalalaiset niin synkkä-

mielisiä, että tällä palstalla ei tu-

le esiin enään kuin negatiivisia 

asioita ja haukkumisia!! Kurjaa 

luettavaa usein, onko kaikki edes 

totta!?

Se on kova paikka löytää ja hakea 

oma kissa kuolleena kotitieltä. Si-

nä, joka ajoit 12.1. Pihlajaperällä 

rakkaan kissamme päälle, tiedät-

kö miten suuri suru ja ikävä per-

heessämme on? Joillekki, joilla ei 

ole lapsia, niin heille lemmikit 

ovat kuin lapsia! T. Kasvattilas-

ten äiti.

Huomio! Joulupukki vuodelta 

2006, unohditko vaatteiden pa-

lautuksen? Tiedät kyllä kenelle.

Eipä tahdo enää järkeen mennä 

se että nykyäänkin vielä tinoja 

valetaan. Huh huh. Jopa kau-

patkin sais pannaovensa kiinni 

kun ei ole tinaa. Huh Nivalan 

kristittyjä.

13.1.-08 ilmestyneessä Nivalan 

Viikossa toimittajan tarinois-

sa esiintyi kysymys, että oliko 

meidän kotona yhtä vähäinen 

jouluruoka kuin vanhuksilla 

Kotikeskuksesta saatu puuro ja 

jogurtti? Voin sanoa, että tuona 

jouluna vanhukset saivat var-

masti ruuaksi täydellisen joulu-

aterian iltapalan kera. Ateria oli 

varmmojen tietojen perusteella 

muutakin kuin jogurtti ja puu-

ro, sillä olin se lapsi, joka jäi vaille 

parempaa jouluateriaa kuin nuo 

lukuisat vanhukset, sillä äitini oli 

jakamassa kyseistä ruokaa koko 

joulun. Vanhukst saivat siis tänä 

jouluna sekä puuroa, kinkkua, 

laatikoita ja sen sellaista, mutta 

myös osaltaan äitini. Joten kyllä 

vanhukset nauttivat laatikoista 

sillä välin kun minä keitin isäni 

kanssa makaroonia. Joten kyllä, 

jouluruokamme oli vähäinen, 

toisin kuin vanhuksilla!

Nyt välipala Niva-Kaijalle heti 

takaisin! t. Kyllästynyt.

Kiitos Nivalan kaupoille mahta-

vista alennusmyynneistä. Ei tar-

vi lähteä merta edemmäs kalaan, 

kaikkea löytyy. T. Shoppailija.

Ei voi olla vanhusten ruokailuasia 

kovin huonolla tolalla. Muistatte-

ko että muutama kuukausi sitten 

Nivalassa saatiin valtakunnalli-

nen palkinto ravitsemusasioiden 

hyvästä hoidosta? Onkohan nyt 

kärpäsestä tehty iso härkänen?

Jos on yrittäjä, eikö semmosen 

tartte tehä töitään kunnolla?

Ympäri käydään yhteen tullaan, 

lumi tehdään sähköllä ja koh-

ta varmaan joet, järvet, on las-

kut maksettava ja eikä mittää 

uusia huoltamoita, sekin raha 

luontoon!

Harmaa Fiat sai kolhun oikeaan 

kylkeen joko 7.1. K-marketin 

parkkipaikalla klo 15-16 tai S-

marketin tai Halpa-hallin park-

kipaikalla 8.1. klo 17-19. Sinä jo-

ka tiedät tai näit tapahtuman, ota 

yhteys puh. 040-7004743.

Su 20.1. 3. sunnuntai ennen paas-

tonaikaa klo 10 sanajumalanpal-

velus kirkossa, Viljanen, kanttori 

Hautamäki.  Kolehti:  Kristittyjen 

yhteyden edistämiseen, Suomen 

ekumeeninen neuvosto. Kirkko-

kahvit seurakuntakodissa.  Klo 

13 seurat Nivalan ry:llä (P Pauk-

keri). Klo 13 Pidisjärven kinke-

rit Niva-Onnin kerhohuoneessa 

(Junttila, Hautamäki, M Autio). 

Klo 18.30 seurat Nivalan ry:llä 

( P Paukkeri, R Österberg). Klo 

19 Töllinperän kinkerit Sirkka 

ja Kauko Raudaskoskella, Joki-

tie 51 (Viljanen, P Hautamäki, 

M Vähäsarja).

Ma 21.1. klo 11 näkövammais-

ten kerho seurakuntakodissa. 

Klo 19 Erkkilän  kinkerit Sari ja 

Asko Gummeruksella, Paimen-

saari 8 (Viljanen, Hautamäki,  M 

Autio)

Ti 22.1. klo 11 päiväkahvit koh-

taamispaikka Rannissa. Klo 19 

Haapala-Kotilan kinkerit  Raili 

ja Esko Ojalehdolla, Pysäkkitie 

105 (Viljanen, P Hautamäki, S 

Takalo). Klo 19 Haikaran ry:n 

myyjäiset ja seurat Kallion leiri-

keskuksen hyväksi Aino ja Leo 

Saukolla (J Tölli).

Ke 23.1. klo 11 hopeaiän kerho 

seurakuntakodissa. Klo 11 vart-

tuneiden kerho Nivalan ry:llä (H 

Ohtamaa). Klo 18 virsipiiri seu-

rakuntakodissa (Katajala). Klo 

18 ekumeenisen rukousviikon 

ilta seurakuntakodissa, dvd-esi-

tys Athos-vuoren luostarista, isä 

Andreas Kiuruveden ortodoksi-

sesta seurakunnasta, Viljanen, 

kahvitarjoilu. Klo 19 Järvikylän 

kinkerit Hellevi ja Heikki Laulu-

maalla, Järvikyläntie 197 (Jukko-

la, P Hautamäki, R  Nummela).

To 24.1. klo 17 lapsikuoron 

harjoitukset seurakuntakodissa 

(Katajala). Klo 18 ystäväpalve-

luryhmä seurakuntakodissa. Klo 

19 Ojalan kinkerit Jenni Kaup-

pilalla, Rautaojantie 212 (Juntti-

la, Katajala, Nummela). Klo 19 

Korpirannan ry:n ompeluseurat 

Eeva-Leena ja Ville Eskolalla.

Pe 25.1. klo 18.30 raamattuluok-

ka Nivalan ry:llä. Klo 19 Padin-

gin kinkerit Elma Autiolla, Näl-

käperäntie 53 (Junttila, Katajala, 

Nummela).

La 26.1. klo 19.30 seurat Nivalan 

ry:llä (P Eskola), järj. Haikaran 

ry.

Su 27.1. Kynttilänpäivä  klo 10 

messu kirkossa, Junttila, Katajala. 

Kolehti:  Bangladeshin luterilai-

sen kirkon nais- ja lapsityöhön, 

Evankelisluterilainen lähetys-

yhdistys Kylväjä. Kirkkokahvit 

seurakuntakodissa. Klo 13 seu-

rat  Nivalan ry:llä (K Rautakos-

ki). Klo 18.30 seurat ja lauluilta 

Nivalan ry:llä (K Rautakoski). 

Klo 13  Katajasaaren kinkerit 

Arja ja Veikko Korkiakoskel-

la, Makkaratie 1262 (Jukkola, 

Hautamäki, Vähäsarja). Klo 19 

Similän kinkerit Hanna-Riitta 

ja Erkki Hongolla, Urheilutie 25 

(Junttila, Katajala, Pietikäinen). 

Klo 19 Herättäjän seurat seura-

tuvalla (E Isoniemi, J Vihantola, 

Pietikäinen).

Diakoniatyö

Ti 22.1 klo 11-14.00 Kohtaa-

mispaikka Ranni,  Peltolan 

pappilassa, Asematie 7.  Poik-

kea lämpimille pullakahveille ja  

suunnittelemaan toimintaa.

La 26.1  klo 9.00 alkaen diakonia-

toimikuntien koulutuspäivä Vin-

nurvan leirikeskuksessa. Ilmoit-

tautuminen pe 18.1 mennessä 

puh.  (08) 440 025, 442 144, 442 

063.

Pyhäkoulutyö: Su 20.1. klo 12 

pyhäkoulu seurakuntakodissa 

ja klo 12 Vilkunan alueen pyhä-

koulu Inkeri Stenrothilla, Kataja-

saaren pyhäkoulu Tuula Järvellä, 

Huitulantie 12.

Su 27.1. Kynttilänpäivän perhe-

messu kirkossa. Kaikki pyhäkou-

lut  osallistuvat perhemessuun.

Perhekerhotyö

Ma 21.1. klo 10 perhekerho seu-

rakuntakodin nuorten tiloissa, 

Ti 22.1. klo 10 perhekerho seu-

rakuntakodissa ja to 24.1. klo 10 

perhekerho seurakuntakodin 

päiväkerhotiloissa..

Ke 16.1. klo 18.30 Yhden van-

hemman olohuone- toimin-

ta jatkuu seurakuntakodin 

päiväkerhotiloissa.

Nuorisotyö: Pe. 18.1 klo 19-22 

Avoimet ovet nuorisotiloissa.

Ti. 22.1 klo 18-19.30 Isoskoulu-

tus nuorisotiloissa.

Pe-la. 1-3.2 Isoskoulutusleiri 

Vinnurvan leirikeskuksessa.

Lisätietoja Reetta Nummela p. 

040 532 5578

Rippikoulutyö: La. 26.1 klo 

9.30-13.30 talvirippikoulun 

päiväkoulua.

Su. 27.1 klo 10-12.30 talvirippi-

koulun kirkkopyhä.

Lisätietoja Reetta Nummela p. 

040 532 5578

Kolehdinkantajat:

Su 20.1. Jenni Viljamaa, Anna 

Hautalahti, Juhani Hyvärinen, 

Juuso Jokela

Su 27.1. Kimmo Junno, Olli Ki-

vioja, Niina Koutokangas, Kata-

riina Laurila

Su 3.2. Valtteri Eskola, Iiro Ho-

sionaho, Aarni Juvonen, Matti  

Meriläinen

Su 10.2 Atte Eskola, Julia Mehtä-

lä, Pauliina Poikkimäki, Matias 

Niemimäki

Su 17.2. Johanna Mäenpää, Ee-

meli Niskanen, Marjukka Oja, 

Sinikka  Ojalehto

Lähetystyö: Lähetyksen  kirppu-

tori Kanttorilassa, avoinna ke ja 

la klo 9-13,  saatavana varastossa 

olevaa ilmaista vaatetavaraa.

Tulossa: To 14.2.2008 klo 

16-20 Ystävänpäivätempa-

us Yhteisvastuun hyväksi  

seurakuntakodissa.

Luvissa monenlaista ohjelmaa, 

lisäksi  tarjolla hyvää ja edullista 

ruokaa. Tarkempia

  tietoja ohjelmasta myöhemmin. 

Haastamme seurakunnan kaikki 

luottamushenkilöt mukaan 

  tempaukseen ja tuomaan arpa-

jaisvoittoja! Arvottavat voi toi-

mittaa kirkkoherranvirastoon  

11.2.2008 mennessä.

Tavallisen miehen viikonloppu 

Kalajoen Kristillisellä Opistol-

la 25.-27.1.2008. Viikonlopussa 

mukana mm. piispa Jorma Lau-

laja, joka alustaa aiheesta Kir-

kon kipeät kysymykset, mukana 

myös Mika Myllylä, aiheena Voi-

ton makeus ja tappion karvaus. 

Tule latautumaan, tule vaikka 

hetkeksi! Lisätiedot ja ilmoit-

tautumiset 15.1.2008 mennessä 

Kalajoen Kristillinen Opisto p. 

(08) 4639 200.

Krito-ryhmänohjaajan koulu-

tus 12.-13.2.2008 Kalajoen Kris-

tillisellä Opistolla Krito-ryhmät 

ovat määräaikaisia sielunhoidol-

lisia tukiryhmiä. Koulutus antaa 

valmiuksia  toimia ryhmänohjaa-

jana. Lisätiedot ja ilmoittautumi-

set Opiston toimistoon 25.1.2008 

mennessä p. (08) 4639 200.

Seurakunnan järjestämiin jou-

lunajan tilaisuuksiin osallistui  

n. 4300 henkilöä.

Joulun aikana  nimikkolähe-

teillemme kerätyt kolehdit  

tuottivat 2860 €. Lämmin kiitos 

lahjastanne!

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.

Perheasiain neuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pi-

han puolelta) 84100 Ylivieska, 

puh. (08) 425 990.

Palveleva puhelin 010 190 071. 

Palveleva puhelin päivystää joka 

päivä, su-to klo 18-01, pe ja la klo 

18-03. Palvelevaan nettiin (evl.

fi /palvelevanetti.fi )voit lähettää 

viestin, joihin vastataan viiden 

päivän kuluessa.  

Kastettu

Sara  Maria Annika Haiju, Kaa-

po Henrik Kangas, Oona Emilia 

Ylikoski, Emma Liisa Lyydia Yli-

mäki, Eerika Oona Maria Hint-

ta, Aatos Nikolai Mehtälä, Jenni 

Katariina Kivioja, Leevi Viljami 

Laakkonen.

Avioliittoon 
kuulutettu
Kyösti Veikko Viljam Ohtamaa ja 

Laura-Leena Ahvenvaara

Kirkolliset tapahtumat

Nivala: Sairaanhoitaja, Perhe-

päivähoitaja, Myyntineuvot-

telija iltavuoroon, Laitosmies, 

Kokki, Baaritarjoilija.

Haapajärvi: Sairaanhoitaja, 

Perushoitaja, lähihoitaja, Ham-

maslääkäri, Perhepäivähoitaja, 

Alue-edustaja, Floristi, Tuotan-

totyöntekijä (puusepänteolli-

suus), Laitossiivooja, Kasinope-

lien hoitaja.

Sievi: Fysiikan ja Matematiikan 

lehtorin sijaisuus, Äidinkielen 

ja Kaupallisten aineiden lehtori.

Haapavesi: Psykiatrisen 

sairaanhoitajan toimi, Sai-

raanhoitajan toimi, Henki-

lökohtainen avustaja, Alue-

edustaja, Mainospostin jakajia, 

Levyseppä-hitsaaja, Tuotan-

totyöntekijä (metalli), Kokki, 

Tarjoilija/kassa.

Kärsämäki: Sairaanhoitaja, 

Myyntiedustaja, Kokoonpanija 

(puuteollisuus), Keittiötyön-

tekijä/kahvilaliikenneaseman 

myyjä.
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Laki yksityishenkilön velkajär-

jestelystä tuli Suomessa voimaan 

laman jälkeen vuonna 1993. Sen 

tarkoituksena on auttaa ylivel-

kaantunutta selviämään taa-

kastaan takaisin “normaaliin” 

elämään. Lakia on muutettu 

vuosina 1997 ja 2003. Muutok-

set, mitä nytkin vuosittain tulee, 

ovat indeksiin sidottuja ja kos-

kevat lähinnä lisäsuoritusvel-

vollisuutta ja elinkustannuksia. 

Lain voimaan tullessa elinkus-

tannukset pysyivät vuosia sama-

na. Asiaa ei kuitenkaan huomi-

oida kesken jo voimassa olevan 

maksuohjelman.

Nivala ostaa talous- ja velka-

neuvojan palvelut Ylivieskalta. 

Ylivieska on tehnyt sopimuksen 

lääninhallituksen kanssa 2001 

velkaneuvonnan järjestämisestä 

koko Kalajokilaaksossa, 12 kun-

nan alueella. Neuvojia on kaksi, 

joista toisen toimipiste on Ylivies-

kassa ja toisen Haapajärvellä.

- Asiakas voi asioida kum-

man velkaneuvojan luona halu-

aa, mutta käyn täällä Nivalassa 

aikavarausten perusteella, kertoo 

Haapajärven sivutoimipisteen 

velkaneuvoja Sirpa Niskanen. 

Sirpa Niskanen on toiminut 

velkaneuvojana vuodesta 2001 

asti. Nivalassa hän ottaa vastaan 

asiakkaita kaupungintalolla.

Ajan talous- ja velkaneuvojalle 

asiakas voi tilata itse. Heitä oh-

jautuu neuvontaan myös sosiaa-

litoimiston, ulosottoviranomais-

ten ja jonkin verran pankkienkin 

kautta. Ihmiset löytävät tietoa 

velkajärjestelyasioista myös in-

ternetistä. Yksityishenkilön vel-

kajärjestely ei koske yrityksiä, 

mutta entisiä yrittäjiä ja yritystoi-

minnasta jääneitä velkoja kyllä. 

Toimivia yrityksiä varten on oma 

yrityssaneerausjärjestelmä.

Maksuton palvelu 
on kaikkien 
saatavilla

Talous- ja velkaneuvonta on 

maksutonta ja palvelua saavat 

kaikki tarvitsevat. Ylivelkaantu-

misesta on kysymys silloin, kun 

asiakas ei todennäköisesti selviä 

veloistaan koskaan omin voimin. 

Velan määrällä ei ole merkitys-

tä vaan asiakkaan maksukyvyllä 

suhteessa velkamäärään. 

Suuria velkoja kertyy esimer-

kiksi yritystoiminnan epäonnis-

tuttua tai muun vahingon koh-

datessa. Pienemmät velat ovat 

lähinnä kulutusluottoja.

- Entisaikojen lamavelkaisia 

ei enää juuri ole, mutta asiakas-

määrät ovat pysyneet koko ajan 

suunnilleen samana. Yritystoi-

minnan kautta velkaantuminen 

on vähentynyt. Pääsääntöisesti 

ongelmia tulee kulutustottu-

musten kautta, avioeron tai työt-

tömyyden vuoksi. Rakennetaan 

esimerkiksi kallis omakotitalo, 

tuleekin työttömyys tai sairaus, 

josta seuraa tulojen pienenemi-

nen. Sitä koetetaan kenties pai-

kata jollakin helposti saatavalla 

kulutusluotolla, niin siitä se sitten 

lähtee. 

- Velkaantuminen johtuu ehkä 

elämäntyylistäkin. Velkaa tyrky-

tetään joka paikassa, mainoste-

taan, miten hienoa on maksaa 

luotolla. On suuri kiusaus nuo-

relle perheelle ostaa huonekalut, 

televisiot ja muut tavarat luotolla 

ja osamaksulla. Muutaman kym-

pin kuukausierä voi tuntua pie-

nellä, mutta kaikki korot ja kulut 

mukaanlukien velka on hyvinkin 

kallista.

Myös niinsanotut pikavipit 

näkyvät velkaneuvojan työssä.

- Ei voi sanoa, että se on yk-

sin nuorten ongelma. Kyllä pi-

kavippejä ottavat kaiken ikäiset. 

Yleisesti alle 30-vuotiaiden osuus 

ylivelkaantuneista on viimeisten 

viiden kuuden vuoden aikana 

lisääntynyt.

Oma motivaatio 
takaa onnistumisen
Virallisessa velkajärjestelyssä 

tehdään maksusuunnitelma. Las-

kelmissa otetaan huomioon kaik-

ki velat ja kaikki velallisen tulot. 

Menopuolelle lasketaan elin-

kustannukset, kuten asuminen, 

ruoat, työmatkakulut, tervey-

denhoitomenot ja muu tarpeel-

linen. Elinvara lasketaan jokaista 

huollettavaa kohti. Lasten elinva-

rasta vähennetään muun muassa 

lapsilisät ja mahdollinen elatus-

tuki. Kaikki laskelmissa yli jäävä 

osuus jaetaan velkojille tasapuo-

lisessa suhteessa velan määrään 

nähden. 

Velkajärjestely kestää viisi 

vuotta. Sen jälkeen jäljellä ole-

vat velat lakkaavat olemasta, ve-

lallinen pääsee ulosotosta ja hä-

nen luottotietonsa puhdistuvat 

maksuohjelman päättymisen 

jälkeen.

Virallisen velkajärjestelyn 

käsittelee käräjäoikeus. Jos edel-

lytykset velkajärjestelylle ovat 

selvät, hakemus hyväksytään ja 

asiakas ryhtyy elämään suunni-

telman mukaan. Uutta velkaa ei 

saa tulla. Jos velalliselle ilmaan-

tuu laskelmassa huomioitujen 

tulojen lisäksi lisätuloja, niistä 

seuraa lisäsuoritusvelvollisuus.

Lisäsuoritusvelvollisuudes-

sa on suojaosuus. Tällä hetkellä 

se on 852 euroa vuodessa, mitä 

siis ei tarvitse tilittää velkojille. 

Tämän yli menevistä tuloista on 

tilitettävä puolet. Myös mahdol-

linen perintö on luovutettava 

velkojen maksuun. Jos on yli-

määräistä omaisuutta, se täytyy 

realisoida ja varat käyttää velko-

jen maksuun. Kysymykseen tule-

vat lähinnä kesämökit ja metsät.  

Myös pelto täytyy myydä, jos se 

ei ole enää omassa elinkeinotuo-

tannossa. Oman asunnon voi 

tietyin edellytyksin säilyttää. Se 

edellyttää, että velallisella on tu-

loja. Tällöin velkajärjestely kestää 

noin kymmenen vuotta.

Velkajärjestelyn kesto on pää-

sääntöisesti viisi vuotta, mutta si-

tä voi hakea myös lyhyemmäksi 

ajaksi. Asia on aina tapauskoh-

tainen ja siihen vaikuttaa muun 

muassa se, miten kauan asiakas 

on jo maksanut velkojaan. Hyvin 

iäkkäille tai vaikeasti sairastu-

neille voidaan myöntää lyhyem-

pikin velkajärjestely kuin kolme 

vuotta. Joskus velalliselle ei jää 

lainkaan maksuvaraa ja tällöin 

hän voi saada käräjäoikeudelta 

nollamaksuohjelman.

Velkajärjestelyyn pääsy mer-

kitsee myös sitä, että ulosoton 

kanssa asioiminen loppuu. Joskus 

velkajärjestely voi olla rankem-

pikin kuin ulosotossa oleminen. 

Ulosotto kestää nykylain mukaan 

vähintään kuitenkin 15 vuotta ja 

20 vuotta, jos on yksityisvelko-

ja tai rikosperusteinen saatava. 

Velkajärjestelyssä asiat saa kun-

toon jo viidessä vuodessa, joten 

kokonaisuuden kannalta tilanne 

korjaantuu nopeammin.

- Velkajärjestelyn läpiviemi-

nen ei onnistu, jos velallisella 

itsellään ei ole vahva motivaatio 

asioiden hoitamiseen. Jos asiakas 

on hyväksynyt asian mielessään 

ja ajattelee, että kyllä minä tä-

män hoidan että tästä kierteestä 

pääsen, silloin onnistuu. Ilman 

motivaatiota kaikki työ ja aika 

on hukkaan heitettyä. Esimer-

kiksi lisäsuoritusvelvollisuuden 

laiminlyöminen aiheuttaa sen, 

että velkajärjestely voi kaatua ja 

velat palautua entiselleen. Vaih-

toehtoisesti velkojat voivat hakea 

lisäsuoritukselle tuomion ja periä 

ulosoton kautta., Sirpa Niskanen 

sanoo.

Opiskelija ei yleensä pääse 

velkajärjestelyyn, sillä hänen vä-

härahainen tilanteensa katsotaan 

olevan väliaikainen. Työtön sen 

sijaan voi päästä velkajärjeste-

lyyn, jos hänen työttömyytensä 

katsotaan pitkäkestoiseksi. Tällä 

alueella sellaiseksi katsotaan noin 

kahden vuoden työttömyys. 

Viralliseen velkajärjestelyyn 

pääsemiselle voi olla myös es-

teitä. Tällaisia ovat esimerkik-

si rikollisessa toiminnassa vel-

kaantuminen tai kevytmielinen 

velkaantuminen. Myös se herät-

tää epäilyksiä, jos asiakas on jää-

nyt vastikään työttömäksi pitkä-

aikaisesta työpaikastaan.

- Näissä asioissa laki on huo-

jentunut. Jos löytyy vastasyitä, 

järjestely onnistuu. Tällainen syy 

voi olla esimerkiksi se, että muu-

tamaan vuoteen ei ole ilmaantu-

nut mitään uutta rikollisuutta ja 

asiakas osoittaa haluavansa hoi-

taa asiat. 

Puhuminenkin jo 
helpottaa
Sirpa Niskanen on kuullut mon-

ta velallisen tarinaa. Jo se helpot-

taa asiakasta, että hän voi kertoa 

asiasta jollekin, joka tilanteen 

ymmärtää. 

Käräjäoikeuden kautta haetta-

van velkajärjestelyn lisäksi Sirpa 

Niskanen tekee vapaaehtoisia 

velkajärjestelyjä ja on asiakkaan 

tukena neuvottelemassa niiden 

ehdoista. Velallinen ja velkoja 

voivat näin päästä sopimukseen 

ilman oikeuden päätöstä.

- Velkojien suhtautuminen 

niihin on viimeisten viiden kuu-

den vuoden aikana muuttunut ja 

katsantokanta avartunut selvästi 

myönteisemmäksi. Vapaaehtois-

ten järjestelyjenkin pohjana on 

laskelma velallisen tuloista ja me-

noista ja se pohjautuu velkajär-

jestelylakiin. Asiaa mietittäessä 

katsotaan maksukyky ja tarjous, 

mutta käräjäoikeusvaihe jää pois. 

Se helpottaa ja nopeuttaa asian 

käsittelyä. Jos asiakkaalla on kun-

non perusteet ja reaaliteetit, peri-

aatteessa sopimuksen saa aikaan. 

Mikäli asiakkas vielä voi maksaa 

vähän enemmän kuin virallisessa 

velkajärjestelyssä, velkoja yleen-

sä ottaa tarjouksen vastaan, Sirpa 

Niskanen toteaa.

Niin virallisen velkajärjestelyn 

kuin muidenkin vaihtoehtojen 

tarkoituksena on vapauttaa ve-

lallinen veloistaan lopullisesti. 

Vaihtoehtoja asioiden kuntoon 

saattamiseksi on muitakin. Yk-

si keino voi olla Takuu-Säätiön 

takaus. Siinä Takuu-Säätiö takaa 

pankkilainan, jolla asiakkaan 

useat luotot yhdistetään yhdeksi 

luotoksi, jonka hän pystyy hoi-

tamaan pienemmillä koroilla ja 

kuluilla. Takuu-Säätiön laina täy-

tyy maksaa kokonaisuudessaan 

takaisin. Takaisinmaksuaika on 

enintään kahdeksan vuotta ja lai-

nan määrä voi olla 2000-34 000 

euroa, joten kovin suuria velka-

määriä sillä ei voi järjestellä.

Apua voi löytyä myös esi-

merkiksi diakoniatoiminnan ja 

arkordirahastojen kautta. Akor-

dirahastosta voidaan myön-

tää avustus velan maksuun, jos 

velkoja tulee vähintään samalla 

määrällä vastaan. Kaikissa tapa-

uksissa laskelmat ja mahdollisuu-

det tutkitaan tapauskohtaisesti 

velallisen, velkojan ja velkaneu-

vojan yhteisessä neuvonpidossa. 

- Velkaneuvojan luokse kan-

nattaa tulla ajoissa, ei tarvitse 

odottaa viimeiseen pisteeseen 

asti. Koskaan ei kuitenkaan ole 

liian myöhäistä, koska näille asi-

oille todella voidaan tehdä pal-

jon, Sirpa Niskanen muistuttaa.

Maritta Raudaskoski

Velkajärjestelyn läpivieminen
vaatii hyvää motivaatiota

Tänä viikonloppuna Tuiskulassa 

pidetään Antiikki- ja keräilymes-

sut, joka kokoaa alan harrastajia 

ympäri suomen. Näytteilleasetta-

jia on puolisen sataa. 

Messujen järjestäjänä on Rei-

no Marjakangas, jolla on jo vuo-

sien kokemus keräilystä ja mes-

sujen järjestämisestä.

Messut ovat kaksipäiväiset, 

lauantai ja sunnuntai, ja avau-

tuvat molempina päivinä kello 

kymmenen.

- Myyjiä on ympäri Suomen 

ja tarjonta laajaa. Messuilta on 

saatavana nyt myös Raudasky-

län kyläyhdistyksen kustantamaa 

Raudaskylän kirjaa, jossa on ku-

vattuna kylän talot ja kerrottuna 

vanhoja muisteloita. Ensimmäi-

nen painos meni loppuun heti, ja 

nyt joulun alla saatiin uusi pai-

nos, johon on myös tehty joitakin 

korjauksia, Reino Marjakangas 

kertoo.

- Minulla on jo kauan ollut sel-

lainen ajatus, että eri järjestöt voi-

sivat etsiä vanhoja tarpeettomia 

tavaroitaan ja tulla niitä myy-

mään tänne. Nyt mukana on Ni-

valan Urheilijat, joiden kätköistä 

on löytynyt keräilijöille varmasti 

mieluisia aarteita.

- Järjestöt voisivat kerätä va-

roja toimintaan vaikkapa sillä 

tavalla, että keräisivät ympäris-

töstään ja kotoaan vanhoja tava-

roita ja myisivät niitä. Esimerkik-

si tyhjät mainoskynät ja sytkärit 

ovat keräilijöiden suosiossa. Näin 

saataisiin myyntiin kiinnostavaa 

tavaraa, kun myyjät eivät olisi 

pelkästään ammattimyyjiä, hän 

miettii.

Mukana messuilla on myös 

muun muassa käsityöyrittäjiä se-

kä Ruotsissa suuressa suosiossa 

oleva kivikiteiden ja mineraalien 

osasto.

Messuilla toimii kahvio, 

jonka hoidosta vastaa Nivalan 

Urheilijat.

Antiikki- ja keräilymessut viikonloppuna Tuiskulassa

Velkaneuvoja Sirpa Niskanen pitää vastaanottoa Nivalassa tiistaisin aikavarausten perusteella.
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Vinnurvan leirikeskuksen avan-

to on toiminut lähes kymmenen 

vuoden ajan säännöllisesti avan-

touintia harrastavien hyisenä 

polskuttelupaikkana. Kymmen-

vuotisjuhlia voidaan viettää ensi 

uutena vuotena. Sauna lämpiää 

uimareille perjantai-iltaisin kello 

kuudesta kahdeksaan ja sunnun-

taisin päivällä yhdestä kolmeen. 

Uintisesonki kestää lokakuulta 

vapun tienoille. Saunan lämmit-

tämisestä ja sauna- ja suihkutilo-

jen siisteydestä vastaavat kunto-

rimpiläiset vuoroviikoin. Kunto 

Rimpi ry:n puheenjohtaja Mark-

ku Pietikäinen kertoo käyntiker-

toja sesongin aikana kertyvän yli 

tuhannen kahdensadan. Aktiivi-

uimareita on parisen kymmnen-

tä, mutta uusia uskalikkoja tulee 

mukaan joka vuosi lisää. Sauna-

maksu on kohtuullinen; kaksi 

euroa  kerralta.

Helpotusta stressiin 
ja nivelvaivoihin
Avantouimarit uskovat hyisel-

lä kylvyllä olevan myönteistä 

vaikutusta terveyteen, vaikka 

kaikkia väitettyjä terveysvaiku-

tuksia ei ole pystytty tieteellises-

ti todistamaan. Kylmäkaraisun 

terveysvaikutuksia on tutkinut 

mm. dosentti Pirjo Huttunen. 

Hän toteaa tutkimuksessaan, 

että talviuimarin virkistyminen 

ja piristyminen johtuvat kylmän 

antamasta hormoniruiskeesta, 

stressihormonien lähinnä no-

radrenaliinin, joka voi vaikuttaa 

mielialaan piristävästi, sen eritys 

lisääntyy suurissa lämpötilavaih-

teluissa. Avantouinti parantaa ve-

renkiertoa ja aineenvaihduntaa, 

se hidastaa solujen vanhenemis-

ta ja säilyttää esimerkiksi ihon 

kimmoisuutta.

Tunnetuin ja vanhin tapa käyt-

tää avantouintia hoitomuotona 

on nivelreuman ja fi bromyalgi-

an kipujen lievitys. Säännöllisesti 

uivilla kivut lievittyvät myös pi-

demmällä aikavälillä.

Sosiaalinen 
tapahtuma
Iloinen ja puhelias naisten seurue 

tupsahtaa ensimmäisenä puku-

huoneeseen. Terttu Raudaskos-

ki, Kaija Erkkilä, Riitta Lahtela 

ja  Anja Alakarjula ovat harras-

taneet avantouintia jo pitkään. 

Kiire on saunan lämmöstä kylmään kylpyyn. Etualalla Kaija Erkkilä ja Riitta Lahtinen. Taaempana Terttu Raudaskoski sekä miehistä 

komeutta.

Kunto Rimpi ry:n puheenjohtaja Markku Pietikäisen vuoro 

toimia saunan lämmittäjänä ja huolehtia uintipaikan kunnosta ja 

siisteydestä.

Hannu Malila valmistautuu 

kylmään kylpyyn. Hannu on 

avantouinut säännöllisesti 

kolmen vuoden ajan ja on 

kertomansa mukaan saanut 

helpotusta nivelvaivoihinsa.

Kidutusta vai karaistusta?

Vinnurvassa avantouidaan perjantaisin ja sunnuntaisinVinnurvassa avantouidaan perjantaisin ja sunnuntaisin

Äkillinen altistus kylmälle aiheuttaa shokkireaktion, jossa mm. 

verenpaine nousee,  sydämen syke kiihtyy, verisuonet ihossa ja 

raajoissa supistuvat voimakkaasti. Erittyy ”mielihyvähormoneja”. 

Riitalla on menossa jo kahdek-

sas talvi. Terttu sanoo käyneensä 

avannossa säännöllisesti viitisen 

vuotta.

- Täällä on aina niin hyvä ilma-

piiri ja huumori kukkii, vakuut-

tavat naiset yhteen ääneen ja kii-

ruhtavat saunan lämpöön ennen 

hyiseen kylpyyn pulahtamista.

Vähän myöhemmin joukkoon 

liittyvät todelliset avantouinnin 

konkarit Kirsti Huippula ja Kaija 

Mäkikangas.

- Vuoden vaihteessa tulee 

kymmenen vuotta, kun ensi ker-

ran pulahdin avantoon Topi Hau-

tamäen yllyttämänä. Oli uuden 

vuoden aatto vuonna -98, kertoo 

Kirsti Huippula.

- Ensin ajattelin, että kaikkea 

sitä tekeekin, mutta avantouin-

nin harrastaminen on vienyt täy-

sin mukanaan, lisää Kirsti.

- On taidettu jäädä suoras-

taan koukkuun, toteavat naiset 

yhdessä.

Avantouinnin SM-
kisat Laukaassa
Avantouinnin SM-kisat järjeste-

tään tänä vuonna Laukaassa Kyl-

pylähotelli Peurungassa kuluvan 

kuun viimeisenä viikonloppuna. 

Nivalastakin lähtee kisoihin pik-

kubussillinen aktiiveja. Maail-

manmestaruudesta kilpaillaan 

Lontoossa.

 

Teksti ja kuvat Ritva Oja

Täytämme
tulostimesi

muste-
patruunat

-edullisesti!

AVOINNA:
9:30-17 (10-14)
Kansankatu 60 

OULU
PUH.

044 – 4400 164
www.musteasema.fi
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Vanhainkodin joulunajan
ruokalista

Kotikeskuksen ja Suvantokotien joulunajan ruokatarjoilu on puhuttanut kaupunkilaisia. Myös 

Nivalan Viikossa on ollut virheellistä tietoa. Tässä oikea tieto, eli joulunajan käytössä ollut 

ruokalista. 

� ������	

���
� �����������������������������

�������	
������������
� �����������
��

����������������������������������
 ��!���!!"�������!��"#!�""$�

Jokilaaksojen Oratoriokuo-

ro aloitti viime lauantaina 

Händelin Messias-oratorion

valmistamisen uuden johtajansa 

Marita Pasasen johdolla.

Oratoriokuoro perustet-

tiin Jokilaaksojen ooppera-

keskus-hankkeen toimesta

syyskaudella 2004. Kuo-

roa ovat johtaneet Anu 

Rautio sekä Auli Kärkölä.

Kuoroa on kuultu joulun aikaan 

muun muassa Armas Maasa-

lon sekä Hilding Rosengardin

jouluoratorion sekä pääsi-

äisen aikaan toteutettujen 

W.A.Mozartin Requiemin

yhteydessä.

Kuoron seuraava haaste 

on Händelin Messias oratori-

on valmistaminen joulukuun

ensimmäiseen viikonlop-

puun tähdäten. Kevätkau-

della teoksesta kuullaan

osia mm. Haapaveden Wan-

hanmusiikinpäivien yhtey-

dessä, jonne kuoro osallistuu

Veikko Kiiverin koulutettavaksi.

Kuoroon on mahdollis-

ta tulla vielä mukaan, eri-

tyisesti miesääniä kaivataan

lisää.

Kuoro on erittäin tyyty-

väinen saadessaan uudek-

si johtajakseen kokkolalaisen

Marita Pasasen, jonka am-

mattitaitoa on viime vuo-

sina kuultu kokkolalaisten

sekä oululaisten kuorojen 

soinnissa.

Oratorio-
kuoroon

pääsee vielä
mukaan
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Suomen Keskusta rp:n Nivalan 

kunnallisjärjestö käsitteli tiis-

tai-illan kokouksessaan tulevia 

ensisyksyn kunnallisvaaleja. 

Valtuustoehdokkaiksi ollaan 

jälleen kannustamassa kaikkia, 

joilla on ajatuksia, näkemyksiä 

ja halua olla vaikuttamassa koti-

kunnan asioihin. 

Ehdokkaaksi voi ilmoittaa 

itsensä tai jonkin muun, jonka 

haluaisi ehdolle valtuustoon lo-

kakuussa 2008 toimitettavissa 

kunnallisvaaleissa. Yhteyttä voi 

ottaa Keskustan kj:n puheen-

johtajaan Irja Erkkilään, tai ke-

neen tahansa puolueen aktiiviin, 

jonka lähipiirissään tuntee. Nyt 

voi ilmoittautua itse tai ilmoit-

taa jonkun muun myös interne-

tissä osoitteessa www.keskusta.

fi /nivala sivulla ”kunnallisvaalit 

2008”, täyttämällä ja lähettämällä 

sähköisen lomakkeen. 

Nuoria toivotaan 
mukaan

Keskustelussa nousivat esille 

erityisesti nuoret, joita kannus-

tetaan mukaan kunnallispoli-

tiikkaan. Osa nuorista opiskelee 

muualla, mutta alueella on pal-

jon työssäkäyviä ja alueen op-

pilaitoksissa opiskelevia nuoria 

aikuisia, joille halutaan antaa 

mahdollisuus tulla mukaan päät-

täjiksi. Nuorten aktiivien tehtä-

väksi annettiinkin suunnitella 

nuorten tilaisuus, johon kutsu-

taan keskustelua vetämään joku 

nuori aktiivinen poliittinen päät-

täjä jostakin muusta kunnasta.

Poliittisen toiminnan yleistä 

arvostusta haluttiin myös ko-

hottaa, ja tähän työhön päätettiin 

haastaa alueen koulut ja oppilai-

tokset, joiden yhteiskuntaopin 

opetuksen osana voitaisiin kut-

sua poliitikkoja kertomaan työs-

tään. Myös kaupungin nuoriso-

toimen kanssa voidaan asiassa 

tehdä yhteistyötä. 

Kokouksessa keskusteltiin 

myös kunnallisesta päätöksente-

osta ja sen saamasta arvostelusta, 

ja katsottiin että valtuutetut kui-

tenkin perehtyvät oikeasti asioi-

hin ja tekevät päätökset parhaan 

tietonsa mukaan. Demokratian 

luonteeseen katsottiin kuulu-

van, ettei kukaan voi yksin päät-

tää kaikesta, eikä saada aina mie-

leistään päätöstä. 

Keskusta käsitteli
kunnallisvaaleja

Varaston tyhjennys 10.1.–31.1. Varaston tyhjennys 10.1.–31.1. 

LAATTAVIESKA
Ratakatu 19, Ylivieska, puh. (08) 424 668
Palvelemme ark. 9–17, la 9–13, www.laattapiste.fi 
Varaa aika suunnittelupalveluun!

-60 %-60-60% %

PALJON 
LAATTOJA JOPA

PALJONPALJON 
LAATTOJA JOPALAATTOJA JOPA

valumassat  -  tasoitteet  -  vedeneristeet 
kiinnitysaineet - saumausaineet

Ultracolor Plus on helppohoitonen, näyttävä ja 
kestävä ratkaisu laattasaumoillesi.

Ultracolorin uusia ominaisuuksia ovat
veden pintaimeytymistä estävä DropEffect 
ja homeenesto-ominaisuus BioBlock.

Luota sinäkin laatuun ja valitse toimivat Mapei-
tuotteet pohjasta pintaan Laattavieskasta!

Ultracolor Plus saumauslaasti
- parannettu versio testivoittajasta*

Laattavieska
Ratakatu 19, 84100 Ylivieska  p. 08 424 668

*saumauslaasti-
vertailu 1/05

Ilmoituksesi ehtii 

viikonlopun lehteen, 

kun jätät sen

viimeistään

torstaina

kello 14.00.



9

KESKUSHALLINTO Faksi (08) 440 153

Keskustoimisto
Kaupunginjohtaja Marjakangas Pasi 040 344 7200
Kaupunginjohtajan sihteeri Korkeakoski Minna 040 344 7202
Hallintojohtaja Karikumpu Päivi 040 344 7201
Henkilöstöpäällikkö Uusimäki Matti 040 344 7207
Palvelusihteeri Koski Anja 040 344 7222
Toimistosihteeri Kukkola Soili 040 344 7205
Keskusarkistonhoitaja Perkkiö Erja 040 344 7210
Toimistosihteeri Tirkkonen Aija 040 344 7378
Vahtimestari Kiviniemi Timo 040 344 7223

ATK-yksikkö
ATK-päällikkö Kukkonen Olli 040 344 7206
Mikrotukihenkilö koulupuoli Lakanen Pauli 040 344 7310

Yleinen edunvalvonta
Yleinen edunvalvoja Järvelä Satu,
puh.tunti ma-pe klo 9.30-11 040 344 7247
Toimistotyöntekijä Laitala Irina 040 344 7249

Taloustoimisto
Talousjohtaja Mursu Tarja 040 344 7235
Maksuliikenteenhoitaja Arvola Tarja 040 344 7236
Kanslisti Syvänen Sirkka 040 344 7251
Laskentapäällikkö Mäenpää Saara 040 344 7237
Laskentasihteeri Parttimaa Kaisa 040 443 7238
Kirjanpitäjä Mämmelä Tiina 040 443 7242
Palkkasihteeri Mäntylä Arja sij Pääkkö Päivi 040 344 7240
Palkkasihteeri Ahola Sirkka sij. Salanne Ulla 040 344 7245
Palkkasihteeri Isomaa Marita 040 344 7273
Maataloustoimisto Faksi (08) 440 216
Maaseutujohtaja Tölli Hannu 040 344 7255
Toimistosihteeri Ahola 040 344 7256
Toimistosihteeri Ahola Marjo 040 344 7257
Veräjä-hanke Mäenpää Nina 040 344 7323
Lomatoimi
Lomituspalvelujohtaja Rauma Markus 040 344 7260
Toimistosihteeri Palola Kaisu 040 344 7263
Johtava lomittaja Heikkinen Reino 040 344 7264
Johtava lomittaja Jauhonen Irene 040 344 7262
Lomatoimen päivystys 040 344 7261

SIVISTYSTOIMI

Koulutoimisto Faksi (08) 440 154
Sivistystoimen johtaja Kaarlela Riitta 040 344 7311
Toimistosihteeri Borén Arja 040 344 7312
Osastosihteeri Vähäsöyrinki Tarja 040 344 7313

Koulut
Ahteen koulu 040 344 7500
-rehtori Mantila Kalervo 040 344 7498
-erityisopettaja 040 344 7499
Aittolan koulu 040 344 7505
- rehtori Alatalo Timo 040 344 7506
- esiluokanopettaja 040 344 7397
Erkkilän koulu 040 344 7510
- rehtori Hänninen Arto 040 344 7511
Haapalan koulu 040 344 7515
- rehtori Turunen Jarkko 040 344 7516
Haikaran koulu 040 344 7520
- rehtori Österberg Ulla 040 344 7521
- esiluokan opettaja 040 344 7415
Junttilan koulu 040 344 7525
- rehtori Syrjä Heikki 040 344 7526
- esiluokan opettaja 040 344 7528
Järvikylän koulu 040 344 7530
- rehtori Leppälä Timo 040 344 7531
Karvoskylän koulu 040 344 7535
- rehtori Määttä Jyrki 040 344 7536
Malilan koulu 040 344 7540
- rehtori Kähönen Tero 040 344 7541
- esiluokanopettaja 040 344 7543
Välikylän koulu 040 344 7545
- rehtori Ypyä Asko 040 344 7546

Kiertävät erityisopettajat
- Järvenoja Seija 040 344 7499
- Koskela Jouko 040 344 7485

Kyösti Kallion koulu Faksi (08) 440 165
Koulusihteeri 040 344 7370
Rehtori Turunen Jukka 040 344 7371
Vararehtori Sanaksenaho Ahti 040 344 7377
Opettajainhuone/avustajat 040 344 7369
Opettajainhuone/ erityisopetus 040 344 7381
Erityisopettajat 040 344 7373
Iltapäivätoiminta 040 344 7471
Vahtimestari 040 344 7348

Niva-Kaijan koulu Faksi (08) 440 399
Koulusihteeri Kaarlela Helinä 040 344 7489
Rehtori Viitasalo Jukka 040 344 7488
Apulaisrehtori Joensuu Martti 040 344 7320
Opettajienhuone 040 344 7487
Opettajainhuone 040 344 7472
Opinto-ohjaaja Anttila Asta 040 344 7486
Opinto-ohjaaja Häggman Heli 040 344 7473
Erityisopettaja Kupsala Salla 040 344 7474
Erityisopettaja Kuupakko Helena 040 344 7475
Erityisluokanopettaja Ruuttunen Matti 040 344 7476
Koulukuraattori 040 344 7398
Keittiö 040 344 7295
Vahtimestari 040 344 7335

Lukio Faksi (08) 440 213
Koulusihteeri Kumara Marketta 040 344 7391
Rehtori Maijala Juha 040 344 7392
Opettajainhuone 040 344 7394
Opinto-ohjaaja 040 344 7395

Vapaa-aikatoimisto
Liikuntaneuvoja Ari Ohtamaa 040 344 7314
Nuorisotila Long John 040 344 7316
Kulttuurisihteeri Ohtamaa Anita 040 344 7321
Pyssyhovi (varaukset puh. 040 344 7314) 447 766
Kirjasto, Kalliontie 21
Faksi 442 835
Lainaus 040 344 7347
(avoinna ma 10-20, ti-to 11-20, pe 11-19, la 10-14,
kesällä ma-pe 10-19, la sulj)
Kirjastotoimenjohtaja Holsti Päivi 040 344 7346
Toimisto 040 344 7345
Kirjastonhoitajat 040 344 7344
Kirjastovirkailijat 040 344 7341
Kirjastoauto 040 344 7343
Tillari-galleria näyttelytila,
avoinna ma-pe 12-18, kahtena la/kk 10-13, 040 344 7350

TEKNINEN TOIMI Faksi (08) 440 264
Tekninen johtaja Nurkkala Ari 040 344 7301
Hallintosihteeri Jaakola Mirja 040 344 7306
Toimistosihteeri Pääkkö Sirpa 040 344 7282
Maanrakennusmestari Lohtander Seppo 040 344 7284
Kaupunginpuutarhuri Junttila Liisa 040 344 7331
Rakennustyönvalvoja Rasi Raimo 040 344 7307
Rakennuttajaharjoittelija Vähäkangas Leena 040 344 7258

Rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu
Palvelusihteeri Aksila Raija 040 344 7300
Rakennustarkastaja Linna Kaija 040 344 7250
Ympäristösihteeri Peltokorpi Reijo
to, pe ja pariton ke 040 344 7305

Kaavoitus- ja mittaustoimisto
Maanmittausteknikko Peltomaa Juha 040 344 7285
Maastomittaustyönjohtaja Räisänen Timo 040 344 7288

Tilapalvelut
Kiinteistöpäällikkö Jyrkkä Jari 040 344 7283
Kiinteistösihteeri Malila Liisa 040 344 7330
Automaation pääkäyttäjä Mehtälä Pekka 040 344-7291
Kiinteistönhoitaja Maijala Juha 040 344 7292
Kiinteistönhoitaja Laitinen Kalevi 040 344 7293
Kiinteistönhoitaja Pajukoski Tapio 040 344 7294
Päivystävä kiinteistönhoitaja 040 344 7295

Ruoka- ja puhdistuspalvelut
Ruokahuoltopäällikkö Peltomaa Sirpa 040 344 7244
Siivoustyönohjaaja Keckman Asta 040 344 7332

Valmistuskeittiöt:
Niva-Kaijan keittiö 040 344 7484
Kotikeskuksen keittiö 040 344 7368

Nivalan kaupunki on siirtynyt 
mobiilivaihteeseen 16.1.2008 
klo 16.00 lähtien, keskushallinnon, sivistystoimen ja 
teknisen osaston lankaliittymät poistuvat käytöstä ja 
henkilökunnan tavoittaa matkapuhelimista.

TÄSSÄ luettelossa on keskushallinnon,  sivistysosas-
ton ja teknisen osaston uudet puhelinnumerot, SÄI-
LYTTÄKÄÄ TÄMÄ LUETTELO sillä vuoden 2008 
puhelinluetteloissa on käytöstä poistuvat numerot.

Uudet puhelinnumerot löytyvät myös nettisivuiltamme 
www.nivala.fi .

NIVALAN KAUPUNKI SIIRTYNYT MOBIILIVAIHTEESEEN

NIVALAN KAUPUNGIN UUDET PUHELINNUMEROT 

Seuraavien toimipisteiden lanka-
liittymät ja keskus 08-44911 pysy-

vät toistaiseksi ennallaan ja löytyvät nettisivuilta www.kalliopp.
fi  sekä vuoden 2008 OUKA Pohjanmaan puhelinluettelosta  
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kohdalta Nivalan sosiaali- ja 
terveyspalvelut:

• terveyskeskus
• neuvolat (ehkäisy ja äitiys, las-

ten, koulu ja opiskelu) 
• työterveyshuolto
• terapiakeskus (a-klinikka, per-

heneuvola, mielenterveys)
• vuodeosastot

• hammashuolto
• kehitysvammahuolto
• kotihoito, kotisairaanhoito
• kotikeskus, laitoshoito
• nuorten työpaja
• päivähoito, päiväkodit
• sosiaalityö

Kaupungintalon puhelinvaihde/neuvonta   040 344 7211

LE
IK

KA
A 

TA
LT

EE
N
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Parhaat palvelut  

EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ
TÄLLÄ SIVULLA

Ilmoitus Nivalan Viikon Parhaat 
palvelut -palstalla

maksaa vain 5,70 €/viikko + alv!
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Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

Myydään HÄÄPUKU (koko S). 
Puh. 044-5329794.

TOYOTA Corolla CXi -96 aj. 
175tkm. Siisti ja hyväkunt. 2 
renkaat.Puh.040-7461042.

VOLVO 740 GL diesel -85, ve-
tokoukku, 2x renkaat, aj. vain 
270tkm!, samalla omistajalla 
yli 8v., hyvin huollettu ja pi-
detty, löytö! H. 2850:-      Puh. 
050-5174968.

2 kpl muokattuja LAMPAAN-
TALJOJA  50 euroa/kpl. P. 
040-700 8017.

TONTTI Haapaperällä 2000 
m2. Puh. 040-760 6520.

POSLI ININPOLT TOUUNI 
Uterm P35 + kalusteet. Mi-
tat 47 x 47 x 53. Lämpö 850 
C. Verkkovirta. Melkein uusi. 
Puh. 050-593 2527.

Peiliovellinen VAATEKOME-
RO, jossa hyllyt ja tanko, väri 
valkoinen. Leveys 90 cm, kor-
keus 1.90 m. Hp. 30 e. Puh. 
044-266 9122.

Kokonaan tai osina TOYOTA 
COROLLA -85, MB -86 240, 
280 SE täydellinen MOOT-
TORI, 280 SE MB-auto vm.-70 
Coupe. Kafi  ASUNTOVAUNU 
työmaakäyt. tai varastoksi. 
Puh. 0400-781 065.

Ostetaan  

Käytettyjä VAATEKOMEROITA 
50-60 cm, hyllyillä, vaatepuil-
la tai ilman, tarjoa kaikenlai-
sia. Puh. 044-558 2727.

Henkilöauton PERÄKÄRRY. 
Halpa ja hyväkuntoinen. Puh. 
044-096 6189.

YKSIÖ tai pieni kaksio, myös 
myöhemmin vapautuva tai 
vuokrattuna. Puh. 044-292 
3032.

Halutaan vuokrata  

Nelihenkinen perhe halu-
aa vuokrata KOLMION tai 
OMAKOTITALON keskustas-
ta tai lähietäisyydeltä 1.2 al-
kaen. Puh. 0409104547 tai 
0403407908.

Hyväkuntoinen, saunallinen 
KAKSIO. Puh. 040-706 8867.

Iso YKSIÖ Nivalan keskus-
tasta tai sen läheisyydestä! 
Mahd. pian! Puh. 040-839 
4257 / Minna.

Löydetty  

Naisten PYÖRÄ su. 13.1. Periä 
saa tuntomerkkejä vastaan. 
Puh. 050-494 3256.

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 95 €/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 La 11.30-13.00

 T-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 18.00-20.00

P-95-96 Ke 16.30-18.00

T-93-94   Ma 19.00-20.30

Tarvitsemme T-95-96 joukkueeseen uusia pelaajia. Nyt rohkeasti mu-

kaan. Tiedustelut Ari Korpi 040-508 4374, Pirjo Jussilainen 0500-

16670 ja Sari Hautamäki 050-4007743.

 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. 

G-juniorit (00-02) tytöt ja pojat, harjoitukset la. klo 10.30-12.00 Tuis-

kulassa. Tervetuloa mukaan.

  Tiedustelut: Satu Kontiola puh. 040 – 5311 713

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

METALLI
Nivalan Metallityöväen Ammattiosasto 353

 Järjestää koulutustilaisuuden aiheesta PAIKALLINEN SOPIMINEN.  

Kouluttajana Metallin keskustoimistolta työehtosihteeri Heikki Ho-

lappa.  Koulutus on ilmainen sisältäen 2 kahvia ja aterian. Kurssiaika: 

la 16.2.2008   klo 9 – 15:00 Kurssipaikka: Hotelli Ravintola Puustelli 

Kurssi on tarkoitettu työpaikkojen luottamusmiehille, työsuojeluval-

tuutetuille ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Teknologiateollisuuden 

Työehtosopimus antaa mahdollisuuden sopia asioista paikallisesti. 

Luottamushenkilöiden on tärkeä tietää miten ja mistä voidaan sopia. 

Tervetuloa kurssille!

Ilmoittautumiset su 10.2.2008 mennessä Jari Mehtälä 050-3265678 

tai jari353@gmail.fi 

Toimikunta

Keskustan Haikaran paikallisyhdistys VUOSIKOKOUS Haikaran 

koululla torstaina 24.1. klo 19.00. Paikalla kunnallisjärjestön pj. Ir-

ja Erkkilä ja valtuuston puheenjohtaja Veikko Linna. Kahvitarjoilu! 

Tervetuloa!

KESKUSTA

KINEVA

INDICAN KONSERTTI

Kinevalla la. 26.1.08 klo 17.00. Li-

put 10 euroa. Lippuja myydään 

ennakkoon Kinevalla to. 17.1. klo 

17-20 sekä to. 24.1. klo 17-20 / 

tied. Riitta 040-5007022.

MUISTATHAN

Kantritanssi jatkuu Kinevalla 

tiistaisin 18.30-19.30 / helpom-

mat tanssit ja 19.30-21.00 / haas-

tavammat tanssit. Opettajana 

Matti Molis!!!
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www.aholatransport.fi
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Suoria kuljetuksia
- asiakkaan ehdoilla!
Ahola Transport on teollisuuden ja kaupan kuljetusten perusteellinen
osaaja. Yrityksellä on 50 vuoden kokemus kuljetusalalla ja se on yksi
johtavimpia kuljetusyrityksiä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Meille on
myönnetty ympäristöstandardi ISO 14001 ja laatustandardi
ISO 9001:2000. Tarjoamme päivittäisiä kuormauksia
Pohjoismaissa ja Baltiassa. Ota meihin yhteyttä
– tarjoamme luotettavan ja kilpailukykyisen kuljetus-
suunnitelman!

Pl 550  •  67701 KOKKOLA •  puh. 020 7475 111  •  fax 020 7475 333

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

www.kastelli.fi
KASTELLI-TALOT Pajalankatu 3, Ylivieska
ValmisKastelli-kauppias Pekka Palokangas 
puh. 046 850 6780
pekka.palokangas@kastelli.fi

nyt myös muuttovalmiina!
Suomen suosituimmat talot

MUUTTOVALMIS KOTI MARKKINAJOHTAJAN TAPAAN

ww.kastelli.fi

Muuttovalmiit talot
hinta alkaen

129900€

KASTELLI TALOT Pajalankatu 3, Ylivieska
ValmisKastelli kauppias Pekka Palokangas

wTilaa ValmisKastelli-esite!

s

Teleyritysten toisiltaan perimät 

tukkuhinnat alenevat helmi-

kuun alussa noin kolmanneksen 

aiemmasta tasosta. Tukkuhinto-

jen lasku näkyy myös yritysnu-

meroihin soitettujen puhelujen 

vähittäishinnoissa. 

Hinnat soitettaessa matkapu-

helimesta valtakunnallisiin yri-

tysnumeroihin ovat olleet Suo-

messa poikkeuksellisen korkeat. 

Teleyritykset ovat neuvotelleet 

tukkuhinnoista Viestintäviras-

ton aloitteesta loppuvuoden 2007 

aikana ja päässeet sopimukseen 

uusista tukkuhinnoista 1.2.2008 

alkaen. 

Viestintävirasto otti kesäkuus-

sa 2007 kantaa yritysnumeroiden 

hinnoittelumalliin ja edellytti 

kalliisiin puheluhintoihin keskei-

sesti vaikuttavien, teleyritysten 

toisiltaan perimien tukkuhinto-

jen tuntuvaa alentamista vuosien 

2008 - 2010 aikana. Virasto edel-

lytti niin ikään, että tukkuhinto-

jen lasku näkyy myös yritysnu-

meroihin soitettujen puhelujen 

vähittäishinnoissa. 

Teleyritykset ovat nyt julkis-

taneet uudet yritysnumeroihin 

soittamisen vähittäishinnat, jot-

ka tulevat voimaan alkuvuoden 

2008 aikana. Uudet hintansa ovat 

tähän mennessä julkistaneet ai-

nakin Elisa Oyj, TDC Song Oy ja 

TeliaSonera Finland Oyj. Yrityk-

set ovat alentaneet matkapuheli-

mista yritysnumeroihin soittami-

sen hintojaan keskimäärin reilut 

30 prosenttia.

Viestintävirasto pitää myön-

teisenä, että teleyritykset pääsi-

vät neuvottelutulokseen tukku-

hinnoista itsesääntelyn keinoin 

ja että yritykset ovat siirtäneet 

tukkuhintojen alennukset vä-

hittäishintoihin. Kilpailu yritys-

numeromarkkinoilla on selvästi 

parantunut, ja alentuneet tukku-

hinnat ovat mahdollistaneet ai-

empaa merkittävästi alhaisem-

mat kuluttajahinnat. 

Viestintäviraston näkemyk-

sen mukaan vähittäishinnoissa 

on uudellakin hintatasolla tilaa 

hintakilpailulle, ja virasto toivoo-

kin teleyritysten tulevaisuudessa 

edelleen laskevan näiden palve-

luiden kuluttajahintoja lähem-

mäs muiden matkapuheluiden 

hintatasoa.

Yritysnumeroihin 

soittaminen

halpenee tuntuvasti


