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Nimipäivät  

Sunnuntai  
27.1.2008

Kalenteri

Lukijan ajatuksia 

Ajassa  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

(Jatkoa numerossa 2 olleeseen 

kertomukseen.)

”Pahahenkemme” Ojalan Juk-

ka ajoi sakin ylös ennen auringon 

nousua.  Hän oli keittänyt aamus-

aikan ja kovisteli väen syömään jo 

kahden aikaan aamuyöllä.  Puoli 

kolmen aikaan reppu pykälään ja 

taivallus jatkui pitkin Suomujoen 

rantaa kohti luodetta.  Täällä oli 

vara valita joen ylityspaikka.  Joki 

ylitettiinkin leveällä sorapohjai-

sella paikalla, jossa vettä oli alle 

polven.  Kylmää se oli siitä huo-

limatta.  Tuiskupään ja Lupuk-

kapään välistä laaksoa pitkin lä-

hes Suomujoen rantaa seuraten 

marssimme kohti Padagovaa, 

jonne saavuimme aamutuimaan 

vartin yli kahdeksan.  Väliin sat-

tui myös ”hikirinne”, joka vaati 

aikaisempaa tiheämpään tahtiin 

taukoja.

Padagovassa joki kohisi syväs-

sä uomassaan ja oli vaikea päästä 

rantaan varpaitaan huuhtomaan. 

Keitettiin kahvit ja pienen lepo-

hetken jälkeen jatkettiin matkaa 

kohti Lankojärveä. Siellä ruokai-

limme ja päälle vetäisimme parin 

tunnin tirsat. Ojalan Jukalla oli 

yleensä kiire.  Hän ei ollut mil-

loinkaan tyytyväinen matkavauh-

tiin, eikä liioin nauttinut pitkistä 

lepotauoista. Hän oli lähes jatku-

vasti liki puoli kilometriä muiden 

edellä.  Eräänä päivänä porukka 

pyrki hillitsemään Jukan vauhti-

intoa. Joku laittoi muutaman ki-

lon kiven Jukan reppuun, tarkoi-

tuksena vauhdin hillitseminen.  

Ei tämä kuitenkaan tahtia hai-

tannut, vaan Jukka loikki nuoren 

poronvasan vauhdilla eteenpäin.  

Homskue - Lapin lumoissa, osa 1

Vasemmalta Urho, Martti, Heino, Oiva ja Aimo.

Päivän päätteeksi Jukka ymmärsi 

yskän ja hillitsi hiukan vauhtiaan 

loppuajasta.

Välillä nautimme kylmään 

puroveteen tehdyt kiisselit.  Läm-

pimän aterian tekoon kesken päi-

vävaelluksen ei yleensä riittänyt 

aikaa, vaikka aineksia kyllä olisi 

ollut.  Illan suussa, vartin yli vii-

den saavuimme Raututuvalle pie-

nen Rautulammen rantaan.  Siellä 

päätimme viettää yön.  Illan suus-

sa kävimme hieman tarjoamassa 

viehettäkin Rautulammen asuk-

kaille, tosin ilman tulosta.  Ka-

lan liikettä kyllä näimme, kun 

seurasimme pieneen puroon 

nousevaa lohikalan poikasten 

joukkoa.  Tungos tuntui olevan 

valtava.  Iltapuhde kului rattoi-

sasti nautitun aterian jälkeen kor-

tilla kiusaa pelaten.  Unikin tuli 

aivan lullaamatta, vaikka laverit 

olivat kovanpuoleiset.

Hartiatkin ovat vähitellen 

tottuneet repun olkaimiin, vaik-

ka alkutaipaleella tuntuikin hiu-

kan hankalalta.  Maasto on ollut 

niin suotuisaa, että kenkiä ei 

ole lainkaan tarvinnut vaihtaa.  

Kumisaappaat ovat saaneet olla 

repussa koko matkan.  Se tässä 

ensimmäisessä vaelluksessa on-

kin ollut varjopuoli, että on tul-

lut kannettua paljon turhaa tava-

raa, koska ei tiedä mitä todella 

tarvitsee.

Jukka herätteli aamukahville 

taas turhan varhain, häntä ei voi-

nut syyttää aamu-uniseksi. Lähtö 

oli kolmelta aamuyöllä ja matka 

suuntautui Luulammen tuntu-

ritupaa kohti.  Perille saavuttiin 

aamulla viiden aikoihin.  Siellä 

valmistettiin kunnon ateria ja 

tietenkin uitiin, kuten niin usein 

tämän taipaleen aikana.  Ateri-

an jälkeen lepäiltiin ja punnittiin 

viikon tapahtumia.  Heinolla oli 

tapana varautua pieniin palkit-

semisiin.  Niinpä hän nytkin oli 

varannut alpakkalusikoita, joilla 

hän palkitsi seurueensa jäsenet  

eri ansioitten perusteella.  Kuka 

sai lusikan suunnistuksesta, ku-

ka saikan keitosta ja niin edel-

leen.  Kaikki tulivat palkituik-

si paitsi itse matkan järjestäjä.  

Hänet muistimme kyllä paluu-

matkalla Sodankylässä pienellä 

muistolahjalla.

Luulammen jätimme taak-

semme ja suunnistimme loppu-

etapille.  Kiilopään saavutimme 

pienen juoksukilpailun jälkeen 

heinäkuun ensimmäisenä päivä-

nä kello yksitoista.  Viisi kiireistä 

vaelluspäivää ovat taaksejäänyttä 

elämää.  Vaatteita vaihdettaessa 

pakattiin reppuja ja todettiin, että 

eväitä oli ainakin puolet syömät-

tä, esim. kolme litran hernekeit-

topurkkia ja pari säilykeliha-

purkkia oli käyttämättä.  Kuivaa 

muonaa oli myös yli tarpeen.  

Monessa mielessä suunnitelmal-

lisuus puuttui, mutta seitsemän 

veljeksen vaellus Suomen Lapissa 

oli suoritettu.

Kiilopäällä odotti sauna.  

Otettiin kunnon löylyt ja käytiin 

välillä purossa vilvoittelemassa 

jääkylmässä vedessä.  Sauna oli 

mitoiltaan osuuskaupan saunan 

veroinen.  Kiuas lämmitettiin 

metrisillä haloilla.  Saunan jäl-

keen päätimme lähteä muutaman 

kilometrin päähän – Laanihoviin 

päivälliselle.  Oli otettu hiukan, 

joten kuskiksi saatiin houkutel-

tua Kiilopään isäntä.  Hän vei 

porukan pakettiautollaan Laani-

hoviin.  Päivällinen syötiin ”jalat 

pöydän alla” ja muisteltiin takka-

tuvassa viikon kokemuksia.  Joku 

kävi pyörähtämässä tanssilattial-

lakin.  Puolilta öin patikoimme 

tämän muutaman kilometrin 

taipaleen takaisin Kiilopäälle, 

jossa vietimme reissumme vii-

meisen yön.

Reissu oli tehty ja paljon opit-

tu, mitä seuraavien retkien val-

misteluissa on otettava huomi-

oon.  Ensimmäistä matkaamme 

siivitti turha kiire. Yhtään yötä ei 

nukuttu aamuun saakka ja ateri-

ointi oli epämääräistä.  Omia keit-

timiä ei ollut mukana.  Keitettiin 

autiotupien kamiinoilla, mistä ai-

heutui yletön kuumuus.  Ajatus 

vaellusten jatkamisesta tulevina 

kesinä oli jo mielessä – ainakin 

osalla porukasta.  Osanottaji-

na tällä ensimmäisellä reissulla 

olivat Heino, Urho, Oiva, Jukka, 

Kalle, Martti ja Aimo.

Jatkoa seuraa – terveisin 
Olli Jaakola

olli.jaakola@pp.inet.fi 

Sunnuntai: Viljo.

Maanantai: Kalle, Kaarlo, Kaar-

le, Mies.

Tiistai: Valtteri.

Keskiviikko: Irja.

Torstai: Alli.

Perjantai: Riitta.

Lauantai: Jemina, Aamu.

Ainoa todellinen rakkaus on 

onneton rakkaus. Onnellinen 

rakkaus on kuin terveen ihmi-

sen sydämentykytys: ihminen ei 

huomaa sitä.

Kersti Bergroth

Jumala, maan ääriin saakka 

kiiriköön sinun nimesi,

kaikukoon ylistyksesi!

Sinun kätesi on hyvyyttä täyn-

nä. Iloitkoon Siionin vuori, rie-

muitkoot Juudan kaupungit,

sillä sinun tuomiosi ovat oikeat.

Lähtekää, kulkekaa Siionin ym-

päri, laskekaa sen tornit.

Katsokaa sen muureja,

tutkikaa sen palatseja,

niin että voitte kertoa tuleville 

polville:

Suuri on Jumala!

Hän on Jumalamme ajasta 

aikaan.

Hän johdattaa meitä ainiaan.

Ps. 48: 11-15 

1. Kuka oli arkkiatri ennen Ar-

vo Ylppöä?

 2. Minkä kolmen pääkau-

pungin halki Tonava virtaa?

3. Kuinka monta kertaa Tii-

na Lillak paransi 1980-lu-

vulla naisten keihäänheiton 

maailmanennätystä?

4. Kenen kirjailijan elämästä 

Sydney Pollackin ohjaama elo-

kuva Minun Afrikkani kertoo?

5. Mistä purppuraa saadaan?

Vastaukset sivulla 4.

Ajatus  

27.1. Vainojen uhrien 

muistopäivä

Aiheeton 
keskeyttäminen?

Isoja omakotitontteja, 
myös läheltä merta.

Rivitalotontteja.

Vapaa-ajan tontteja 
hienoilta hiekkarannoilta.

Kysy lisää:
Kunnanjohtaja Kaisu Tuomi, 

p. (08) 2791 200 tai 044 5113 401
www.siikajoki.fi

etunimi.sukunimi@siikajoki.fi
Siikajoen kunta
p. (08) 27 911

VESIEN ÄÄRELLE 
JOEN TAI 

MEREN RANTAAN 
MAASEUDUN RAUHAAN

Välipala tuli takaisin
Niva-Kaijan koululle

Sivistyslautakunta päätti palaut-

taa Niva-Kaijan koululle enti-

sen välipalakäytännön. Kaikille 

halukkaille oppilaille on tarjol-

la näkkileipää, ravintorasvaa ja 

maitoa. Välipalan palauttamisen 

puolesta ottivat kantaa Niva-Kai-

jan koulun vanhemmat ry. oppi-

lashuoltoryhmä, terveydenhoita-

jat ja muu henkilökunta.

Lautakunta päätti yksimie-

lisesti, että koulun on katettava 

puolet kustannuksista omasta 

talousarviostaan (3 650 euroa). 

Toinen puoli kustannuksista 

esitetään kaupunginhallituksel-

le/valtuustolle osoitettavaksi li-

sämäärärahana tämän vuoden 

sivistyslautakunnan perusope-

tuksen talousarvioon. Näin ollen 

asia menee vielä valtuuston käsi-

teltäväksi. Välipalan tarjoaminen 

on jo aloitettu.

Taloni perustuksen rakennustyöt 

keskeytettiin naapurin suullisen 

kantelun vuoksi. Sokkelin yläreu-

na olisi tullut täysillä muoteilla 22 

cm korkeammalle kuin mittaus-

osaston korkomerkki osoitti. 

Rakennustarkastaja lupasi 

nostaa sokkelia 10 senttiä, joten 

kyse oli lopulta 12 sentistä. Sok-

kelin näkyvän muurin kasvami-

nen 30 cm:stä 42 cm:iin ei vaikuta 

16 metrin päässä olevaan naapu-

rikiinteistön kuivatukseen... Että 

semmoinen tapaus...

Leena Öykkönen
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Vilkunan koulun remontoiduissa 

tiloissa on aloittanut toimintansa 

uusi päiväkoti marras-joulukuun 

vaihteessa, jolloin Kytöpuhdossa 

toiminut Montessoripäiväkoti 

Esikko sekä Niittytiellä rivita-

lossa tilapäisesti toimineet kak-

si lapsiryhmää saivat muuttaa 

Vilkunaan. Päiväkodin johtaja-

na toimii Helena Laitila ja hän 

haluaakin tässä yhteydessä lau-

sua kiitokset lasten vanhemmil-

le aktiivisesta osallistumisesta 

muuttoon. 

Vilkunan koulu on rakennet-

tu 1950-luvun lopulla. Korkeat ja 

valoisat tilat huokuvat ajan hen-

keä. On tilantuntua. Neljä isoa 

luokkahuonetta on remontoitu 

viihtyisiksi päiväkodin tarpeita 

vastaaviksi tiloiksi. Tilaa on yli 

kaksisataa neliöä, myös käytävä-

neliöt on aktiivikäytössä. Niihin 

on muodostunut pieniä, muka-

via leikkinurkkauksia. Sosiaa-

li- ja toimistotilossa on haluttu 

säilyttää hieman retrohenkisyyt-

tä tekstiileissä ja seinäpinnoissa. 

Vanhoja huonekaluja on otettu 

myös käyttöön. 

Muutostöiden yhteydessä 

saatiin kaksikymmentäyksi uut-

ta päivähoitopaikka. Vilkunassa 

on nyt kaikkiaan neljäkymmen-

täkolme paikkaa. Lapsiryhmiä 

on kolme: Apilat, alle kolme vuo-

tiaat,  Timoteit, kolmesta viiteen 

vuotiaat ja Esikot, kolmesta kuu-

teen vuotiaat. Esikouluikäisiä on 

kolmetoista.

- Päivähoitopaikkojen määrä 

on edelleen riittämätön, mutta 

olemme pystyneet järjestämään 

kaikille tarvitsijoille hoitopaikan. 

Suunnitteilla on uuden päiväko-

din rakentaminen ja uusien per-

hepäivähoitajien palkkaaminen, 

kertoo päivähoidon johtaja Mar-

ja Ranta-Nilkku tämän hetkisestä 

lasten päivähoitotilanteesta.

”Auta minua 
tekemään itse”
Oppimistilanteessa montessori-

ohjaajan tehtävänä ei ole johtaa 

toimintaa, vaan tarjota apua, kun 

lapsi itse sitä tarvitsee.  

- Työmme lähtökohtana on 

lapsen oikeus tasapainoiseen ke-

hittymiseen. Pyrimme kasvatuk-

sessa varmistamaan lapsen koko-

naisvaltaisen kasvun. Pidämme 

tärkeänä, että lapsia kohdellaan 

tasa-arvoisesti. Tavoitteena on 

hyvän minäkuvan vahvistami-

nen ja toisten lasten huomioon 

ottaminen sekä hyvät käytösta-

vat. Lisäksi lapsella on vapaus 

valita tehtävänsä ohjatussa ja hy-

vin suunnitellussa ympäristössä, 

mainitsee Helena Laitila tärkeim-

piä kohtia montessorimenetel-

män toiminta-ajatuksesta.

Montessorimenetelmän kan-

sainvälinen motto on ”auta mi-

nua tekemään itse”, joka ohjaa 

lasta omatoimisuuteen ja selviä-

miseen jokapäiväisessä arjessa. 

Lapset työskentelevät yksin, pie-

nissä ryhmissä tai kaikki yhdessä. 

Opetustilanteet rakentuvat mon-

tessorivälineiden ja harjoitusten 

avulla.Työtapoina on käytössä 

teema- ja projektityöskentelyä, 

mutta jokaiseen päivään kuuluu 

myös yhteinen piirituokio.

- Panostamme rauhallisen, 

kiireettömän ilmapiirin syntymi-

seen niin, että jokaisella lapsella 

on oikeus työ- ja leikkirauhaan 

Vilkunan päiväkodissa riittää tilaa

Esikot yhteispotretissa päiväkodin johtaja Helena Laitilan kanssa.

Montessorivälineistö palkitsee 

lasta onnistumisen riemulla, 

jolloin lapsen itsetunto lujittuu. 

Jasper onnistuu roomalaisen 

portin rakentamisessa todella 

hienosti.

Esiopetusryhmälle on käytössä Salaisen maan -opetusmateriaali. 

Siihen kuuluu satukirja, jota edetään noin yksi satu viikossa. 

Tehtäväkirjan tehtäviä tehdään pienryhmissä.

Kohtaamipaikka Ranni Peltolan 

pappilassa on avoinna tiistaisin 

klo 11.00 – 14.00. Viime tiistain 

tilaisuuteen Asta Katajaniemi 

ja Seija Järvelä olivat keittäneet 

päiväkahvit ja leiponeet pullaa 

tarjottaviksi. Diakoniatoimis-

tosta paikalla olivat Seija Takalo 

ja Mari Vähäsarja.

Rannin toiminta-ajatus on 

muotoutumassa. Joka kerta olisi 

jokin teema esimerkiksi liikunta 

ja terveys, käsityöt tai  hengelliset 

asiat. Voitaisiin kutsua asiantun-

tijoita esitelmöimään erilaisista 

aiheista. Vapaata seurustelua ja 

vain juttuseuraa. Sitäkin toivot-

tiin. Ensi tiistain teemana on 

käsityöt. Kirkollisissa tiedoissa 

ilmoitetaan päivän teemasta.

Muistikuvia 
Peltolan pappilan 
vaiheista

Eero Elovaara on armoitettu ta-

rinankertoja ja paikallishistorian 

tuntija. Kahvipöydässä  muistel-

tiin pappilan vaiheita ja pappi-

lassa asuneita kirkonmiehiä ja 

heidän perheitään. Nykyinen 

Peltolan pappila on rakennettu 

1950-luvulla samalle paikalle, 

missä vanha pappilarakennus-

kin sijaitsi.

1950-luvulla pappilassa asui-

vat Repolat. Pappilan navetassa 

oli kaksi lehmää ja muutamia ka-

noja, lehmien laidunmaat olivat 

Kuoppatien varressa, muistelee 

Eero Elovaara. 

Karangot ja Kankaanpäät 

asuivat Peltolassa 1960- luvul-

la. Rovasti Einari Hohdin perhe 

asui pappilassa 1930-luvulla. Ei-

nari Hohti on haudattu Uudelle 

hautausmaalle.

Aili Junttila kertoi hauskan 

muiston rovasti Lauri Tuomes-

ta: Tuomen perheen muutettua 

Kainuuseen sota-aikana,  tuli 

eräänä päivänä pyyntö Niska-

seen, että heille olisi lähetettä-

vä sianporsas. Niinpä porsas sai 

matkata  konduktöörinvaunussa 

onnellisesti perille.

Viimeksi pappilassa on asunut 

Valtteri Ollin perhe.

Ritva Oja

Rannissa kohdataan tiistaisin

Leppoisaa yhdessäoloa ja ajatusten vaihtoa. Vas. Pirkko Egerlid, Anni Ylikotila, ”puheenjohtajan” 

paikalla Eero Elovaara, Toini Raudaskoski, Aili Junttila ja Tyyne Leppikangas.

sekä omien yksilöllisten taitojen-

sa kehittämiseen. Huolehdimme 

yhdessä ympäristön järjestyk-

sestä ja siisteydestä, kertoo He-

lena Laitila päiväkotinsa arjesta 

edelleen.

Leikki ja liikunta

Leikki on lapselle luontainen ta-

pa oppia, missä lapsi saa toimia 

toisten kanssa. Leikki kehittyy 

yhteistyössä. Aikuinen tarjoaa 

vihjeitä ja välineitä lasten leik-

keihin. Leikkivälineillä on oma 

paikkansa ja ne on järjestetty 

houkuttelevasti esille.

- Leikkivälineitä on vain yk-

si kappale kutakin. Näin lapset 

oppivat toimimaan vuoroperi-

aatteella, kertoo Helena Laitila.

- Tavoitteenamme on, että ko-

ko talomme on montessoripäi-

väkoti lähitulevaisuudessa. Täl-

lä hetkellä montessoriryhmään 

kuuluu kaksikymmentäyksi lasta. 

Lapset tulevat ryhmään normaa-

lin haun kautta, jatkaa hän.

Suositusten mukaan lapsi 

tarvitsee liikuntaa kaksi tuntia 

päivässä. Päiväkotien liikunta-

kasvatuksessa pääpaino on ulko-

liikunnalla. Vilkunan päiväkodin 

iso pihapiiri ja luonnon läheisyys 

tarjoavatkin hyvät ulkoliikunta-

puitteet lapsille. 

- Toiveenamme on, että jat-

kossa saisimme sisäliikuntatilat 

tuohon koulun saliin, joka to-

sin vaatii perusteellisemman re-

montin, mainitsee vielä Helena 

Laitila. 

Ritva Oja
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

1. Oswald Renkonen (vuosina 

1943-51).

2. Wienin, Belgradin ja 

Budapestin.

3. Kahdesti.

4. Karen Blixenin.

5. Kotiloista.

Tänä vuonna Nivalan seurakun-

nassa tempaistaan Yhteisvastuu-

keräyksen hyväksi Ystävänpäivä-

nä 14.2. Iloinen, kaiken ikäisille 

suunnattu tapahtuma alkaa klo 

16 ja päättyy illalla klo 20. Nel-

jän tunnin sisään on rakennettu 

monenlaista ohjelmaa. Klo 16-

18 on tarjolla herkullinen arki-

päivällinen edulliseen 5 euron 

hintaan. Alle kouluikäiset syövät 

ilmaiseksi!

Luvassa on mm. lapsikuoron 

esiintyminen, teatteria, non stop-

satunurkkaus, kasvomaalausta, 

ystävä-hartaus, virrenveisuuvart-

ti ja tietysti arpajaiset. Koko ta-

pahtuman ajan on avoinna kah-

vila, missä voit tarjota ystävällesi 

leivoskahvit!

Yhteisvastuukeräyksen koti-

maan tavoitteena on tänä vuonna 

tukea kehitysvammaisten työllis-

tymistä. Siksi koko tapahtuman 

ajan esillä myyntinäyttely - työt 

ovat Kyösti Kallion koulun eri-

tyisluokkalaisten tekemiä. Ulko-

maan kohteena on tänä vuonna 

Liberian jälleenrakentamisen 

tukeminen.

Tule mukaan! Yhdessä Yhteis-

vastuulle, Ystävänpäivänä!

Lukijat voivat lähettää 
mielipiteitään ja 

havaintojaan tekstiviestillä. 
Puhelinnumero on

044-945 3763.
Viestit edustavat lähettäjän 

näkemyksiä.

Kaupunki järjestää uusille ra-

kentajille rakentajaillan. Viisas 

veto kaupungilta antaa samalla jo 

neuvoja home- ja kosteusvauri-

oiden korjaamisesta... Matalalle 

rakennuttamisesta kun ei täällä 

hevin luovuta.

Lopetetaan narina koulujen vä-

lipalasta. Laita lapsesi reppuun 

esim. hedelmä välipalaksi. Pitää-

kö kaikki tulla valmiiksi muual-

ta? Ollaan kiitollisia hyvästä 

kouluruoasta jota lapsemme saa 

koulussa. Kaikilla ei ole tätäkään 

maailmalla!!!

Iso kiitos niille, joiden ansios-

ta saadaan välipalaa! Nimim. 

Niva-Kaijalainen.

Kaupoissa puretaan tavarat hyl-

lyyn sitä mukaa kun sitä tulee 

ja joskus se seisoo käytävillä 

pakostakin jos esim. pitää teh-

dä hyllyssä tilaa, lähdet opasta-

maan asiakasta jne., joten ei me 

myyjät kytätä niiden täysien la-

vojen kanssa, että hep, nyt tulee 

paljon asiakkaita, äkkiä tavarat 

pitkin käytäviä, yhtä vähän kuin 

joku ajaa tahallaan kissan pääl-

le, jos se pimeässä, jäisellä tiel-

lä hyppää auton eteen ei oman 

turvallisuutensa vuoksi kannata 

väistää, ja kuka lähtee joka talos-

ta kysymään, kenen kissa kun 

sen koti voi olla vaikka 20 km:

n päässä. Mikä meitä ihmisiä oi-

kein pännii?

Sinä, joka veit perjantaina 18.1. 

Uikon pesuhuoneen lokerosta 

minun Kärpät -pyyhkeen, olet-

ko ystävällinen ja palautat sen 

takaisin, kiitos!

Kuka idiootti on tuonut van-

hoja huonekalun romuja lento-

kentän montulle? Alueella on 

virkistystoimintaa. Veteen ja 

jäälle ei saa nakella mitään! Tv: 

Sammakkomies.

Kyllä se, mummu, on sillä lailla, 

että tavarat on laitettava paikoil-

leen sillon kun kuorma tulee, 

eli joka päivä ja koko ajan. Jos 

hyllyt tyhjenee, ei ole asiakkailla 

auottavaa, revittävää, siirreltävää, 

mytättävää. Vaihdappas kauppaa. 

Siellä varmaan tiputetaan tavarat 

salaa katon kautta. Jaksamista, 

kollegat.

Eipä tarvinnut nivalassakaan 

nälkää nähdä kauan, kiitos kun 

palautitte välipalan niva-kai-

jan koululle. Jatkakaa samaan 

malliin!

Kansaneläkkeet nousivat 50 eu-

roa kalleusluokituksen poistut-

tua. Kaupunki ulosmittas välittö-

mästi nostamalla ateriamaksuja 

15 %, ei kerinnyt muorille uutta 

laamapaitaa ostaa.

Aivan huippu juttu kun saatiin 

välipala takas! Alko kyllästyttään 

se jokapäivänen pääkipu ja pyör-

rytys, joka tuntu varsinki sillon 

kun oli koulua pitkään.

Antaa ihmisten valittaa. Valit-

taminen ja kiukun purkaukset 

tekkee hyvää mielialalle, ja mu-

kava niitä on lukia, minua aina 

kauhiasti naurattaa ihmisten sa-

navalammius, ei kaikkia tartte 

tosivissiin ottaa.

Opettakaa kissalle liikennesään-

nöt niin ne ei juokse auton alle. 

Tuskinpa kukaan tahallaan ajaa 

niitten päälle. Ojaanki väistäessä 

voi oma henki mennä!

Kunnan Repo-sijoitusten koh-

talosta otin marraskuun Nite-

kin kokouksessa esille 4.12.2007 

Kalajokilaaksossa, että rahat siir-

rettävä Nivalan 3 pankkiin. 108 

milj. mk. Talous taantuma tulee, 

ei tuota sijoitus mitään, pääoma 

romahtaa kymmeniä prosentteja, 

pyysin pankin johtajien arvion, 

ei kuulunut tuottoja, pääoma ois 

suojattu sijoitus, kaikki omaan 

kuntaan, ehtona laman iskiessä 

meillä suojata maataloutta, yri-

tyssektoria ja työttömyyden hait-

tojen torjuntaan, voi olla toimia 

myöhässä, tilanne synkkenee jo-

ka hetki. Nim. Totuus.

Pysykää hyvän tähen kotona, jos 

lapsella on angiina, oksennustau-

ti, vesirokko tms. Se on nääs tart-

tuvaa! Silloin ei ole kyläilyn aika! 

Monikaan ei tätä ymmärrä. 

Vanhainkodin ja Suvantokotien 

joulunajan ruokailua koskevat 

viestit on välitetty - tietenkin 

ilman lähettäjän tietoja - 

tiedoksi asiasta vastaaville.

Toimitus

Nivala

Kehittämispäällikkö, projekti-

päällikkö, sairaanhoitaja, perhe-

päivähoitajia, projektipäällikkö, 

myyntineuvottelija iltavuoroon, 

lehdenjakaja, LVI-asentaja, teol-

lisuusputkiasentaja, hitsaaja, 

kokki, baaritarjoilija.

Haapajärvi

Saksan kielen opettaja, lasten-

tarhanopettaja, sairaanhoitaja, 

perushoitaja, lähihoitaja, hoita-

ja, perhepäivähoidon ohjaaja, 

hoitaja, perhepäivähoitaja, alue-

edustaja, fl oristi, laitosmies, kesä-

työntekijä, varastotyöntekijä, pa-

lomestari, kasinopelien hoitaja.

Sunnuntai 27.1.: Chigetti, pe-

runat, kastike, kaisersalaatti, 

boysenmarjakiisseli.

Maanantai: Sianlihakastike, 

perunat, kaali-puolukkasalaatti, 

aprikoosi-persikkakiisseli.

Tiistai: silakkapihvit., muusi, 

punajuuri-raejuustosalaatti, 

vadelmakiisseli.

Keskiviikko: Broilerperunasui-

kalelaatikko, porkkanaraaste, 

ananaskiisseli.

Torstai: Kinkkukatike, peru-

nat, jävuori-kartanosalaatti, 

marjakiisseli.

Perjantai: Kalakeitto, juusto, 

ruispuolukkapuuro.

Lauantai: Uunimakka-

ra, muusi, kurkkusalaatti, 

reuusunmarjakiisseli.

Sunnuntai: Karjalanpais-

ti, perunat, perunasalaatti, 

sluumukiiseli.

Maanantai: Broileririsotto, 

kaali-tuorekurkkusalaatti.

Tiistai: Suikalepaisti, perunat, 

vihersalaatti.

Keskiviikko: Lohi-kasviskeitto, 

pehmeä leipä.

Torstai: Kinkku-perunasose-

laatikko, punakaali-punahe-

rukkasalaatti.

Perjantai: Riisipuuro, mehukeit-

to, kinkkuleikkele, ruispalat.

Su 27.1. Kynttilänpäivä  klo 10 

messu kirkossa, Junttila, Katajala. 

Kolehti:  Bangladeshin luterilai-

sen kirkon nais- ja lapsityöhön, 

Evankelisluterilainen lähetysyh-

distys Kylväjä. Kirkkokahvit seu-

rakuntakodissa. Klo 13 seurat  Ni-

valan ry:llä (K Rautakoski). Klo 

18.30 seurat ja lauluilta Nivalan 

ry:llä (K Rautakoski). Klo 13  Ka-

tajasaaren kinkerit Arja ja Veikko 

Korkiakoskella, Makkaratie 1262 

(Jukkola, Hautamäki, Vähäsarja). 

Klo 17 gospel-kuoron harjoituk-

set seurakuntakodissa (Rautio).  

Klo 19 Similän kinkerit Hanna-

Riitta ja Erkki Hongolla, Urheilu-

tie 25 (Junttila, Katajala, Takalo). 

Klo 19 Herättäjän seurat seura-

tuvalla (E Isoniemi, J Vihantola, 

Pietikäinen).

Ti 29.1.  klo 11-14 kohtaamis-

paikka Ranni, Peltolan pappi-

lassa, Asematie 7. Poikkea jutte-

lemaan ja kahville ”käsitöiden” 

kanssa. Klo 12 päiväveisuut seu-

ratuvalla (A Seppä).  Klo 18 nais-

ten piiri seurakuntakodissa. Klo 

19 Korkiakosken kinkerit Riitta 

ja Hannu Karvosella, Hautape-

räntie 186 (Viljanen, Hautamä-

ki, Pietikäinen).

Ke 30.1. klo  18 virsipiiri seu-

rakuntakodissa (Katajala). 

Klo 19 Ruuskankylän kinke-

rit Tanja ja Antero Mäkelällä, 

Ruuskankyläntie 370 (Jukkola, 

Hautamäki,Vähäsarja).

To 31.1. klo  12 Uusheräyksen 

lähetysseurat Anja Knuutilla, 

Knuutinpuhto 9 (S Junttila). 

Klo 17 lapsikuoron harjoitukset 

seurakuntakodissa (Katajala). 

Klo 19 Karvos-Ojakylän kinke-

rit Anneli ja Johan Liljeströmil-

lä, Haapajärventie 1312 (Junttila, 

Katajala,Takalo).

Pe 1.2. klo  18.30 raamattuluokka 

Nivalan ry:llä. Klo 19 Haikaran 

kinkerit Marja-Leena ja Veikko 

Sikalalla, Välikyläntie 581 (Junt-

tila, Katajala, Pietikäinen).

La 2.2 klo 19.30 seurat Nivalan 

ry:llä (E Hosionaho).

Su 3.2.Laskiaissunnuntai klo 10 

messu kirkossa, Yhteisvastuuke-

räys alkaa, Jukkola, Hautamäki, 

H Halmetoja, laulu. Kirkkokahvit 

seurakuntakodissa. Klo 13 Sar-

jankylän kinkerit Uuden hau-

tausmaan kappelissa (Jukkola, 

Hautamäki, Takalo). Klo 13.30 

Nivalan ry:n Kotikeskusvierailu 

(U Ojala). Klo 17 gospel-kuoron 

harjoitukset seurakuntakodissa 

(Rautio). Klo 18.30 seurat  Ni-

valan ry:llä 

(U Ojala, O Hosionaho). Kolehti 

toimintakuluihin. Klo 19 Mänty-

län kinkerit Elsa ja Martti Taka-

lalla, Mäntytie 7 (Jukkola, Hau-

tamäki, Pietikäinen).

Diakoniatyö: Ti 29.1. klo 11-14 

kohtaamispaikka Ranni, Peltolan 

pappilassa, Asematie 7. Poikkea 

juttelemaan ja kahville ”käsitöi-

den” kanssa.

Pyhäkoulutyö: To 24.1. klo 

10 Kynttiläkirkko Nivalan kir-

kossa päivähoidossa oleville 

lapsille, heidän hoitajilleen ja 

vanhemmille.

Su 27.1.klo 10  Kynttilänpäivän 

perhemessu kirkossa. Kaik-

ki pyhäkoulut  osallistuvat 

perhemessuun

Varhaisnuorten kerhot 

Tyttö - poikakerho torstaisin  17 

– 18 Karvoskylällä Kylätalolla  

Tyttökerho maanantaisin  16.30  

– 17.30 Erkkilän koululla

Kokkikerho 1 – 3 luokkalaisille 

maanantaisin 17 – 18.30 seura-

kuntakodilla nuorisotilassa

Puuhakerho tytöille ja pojille  

tiistaisin 16.30 –17.30 seurakun-

takodilla  nuorisotilassa

Kokkikerho 4 – 6 luokkalaisille 

torstaisin 17 – 19 seurakuntako-

dilla nuorisotilassa

Poikien sählykerho torstai-

sin  4 – 6 luokkalaisille  16 – 17 

Tuiskulassa

Tyttöjen voimistelukerho 1 – 6 

luokkalaisille perjantaisin 16 – 17 

Tuiskulassa

Tyttöjen- ja pokien palloiluker-

ho perjantaisin 3 – 6 luokkalaisil-

le 16.30  – 17.30 Tuiskulassa

Tyttöjen puuhakerho 1 – 4 luok-

kalaisille torstaisin 16.30 – 17.30 

Kyösti Kallion koululla 

luokassa 1 A

Musiikkikerho  4 – 6 luokkalai-

sille   torstaisin   16 – 17 Niva 

Kaijan koulun musiikkiluokassa

Poikien sählykerho perjantaisin 

klo 17 – 18.30 Malilan koululla.

Lisätietoja  Mauri Autio p.040-

539 1462

Nuorisotyö: Pe-la. 1-3.2 Isos-

koulutusleiri Vinnurvan leirikes-

kuksessa. Ti. 5.2 klo 18.00-19.30 

Isoskoulutus Nuorisotiloissa. Li-

sätietoja 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.

To. 7.2 klo 18.00 Saara Kinnusen 

luento kaikkien rippikoululaisten 

vanhemmille.

Kolehdinkantajat:

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

Su 24.2. Jyrki  Ollikainen, Joo-

nas Palola, Elina Palola, Merja 

Parttimaa

Su 2.3.Maria Ahola, Niko-Matti 

Mantila, Aino Poikkimäki, Jark-

ko  Kylmäluoma 

Lähetyksen  kirpputori Kant-

torilassa, avoinna ke ja la klo 9-

13,  saatavana varastossa olevaa 

ilmaista vaatetavaraa.

Radio Pookin Etappi-ohjelma 

joka ma klo 17.05, taajuus 100,5 

mHz. Ohjelmassa käsitellään

erilaisia teemoja henkilökuvien 

kautta ja pohditaan ajankohtai-

sia asioita ja arvoja. Ohjelmat 

kuullaan uusintoina seuraavana 

sunnuntaina jumalanpalveluksen 

jälkeen.

Ma 28.1.2009 klo 17.05 Etapin ai-

heena Yhteisvastuukeräys 2008, 

ohjelman on toimittanut Risto 

Parttimaa.

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 pihan 

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.

Avioliittoon 
kuulutettu
Tomi Peter Selkäinaho ja Seija 

Maarit Kärkkäinen

Kuollut

Anna-Liisa Sotala s Junttila  

81 v.

    

             

Kirkolliset tapahtumat

Yhdessä Yhteisvastuulle Ystävänpäivänä!

Ylivieska

Lähitukihenkilö, Avon-kauneus-

konsultti, myyntineuvottelijoita, 

myyjä, ajoneuvoyhdistelmänkul-

jettaja, CNC-koneistaja, kokki.
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Antiikki- ja keräilymessuilla oli paljon myyjiä ympäri Suomen ja asiakkaita riitti molemmille 

päiville.

Reino Marjakangas on järjestänyt aiemmin messut Ylivieskassa ja 

toi ne nyt ensimmäisen kerran Nivalaan.

Myyntipöydillä oli keräilijöille 

aarteita. Nämä vanhat 

kahleet ovat peräisin Kakolan 

vankilasta, joka tyhjennettiin 

marraskuussa. Hinta 450 

euroa.

Viime viikonloppuna Tuiskulas-

sa järjestetyt Antiikki- ja keräi-

lymessut onnistuivat odotusten 

mukaan. Messut on aiemmin 

järjestetty Ylivieskassa.

- Paikan vaihdos Nivalaan ei 

vaikuttanut yleisömäärään, vaan 

se pysyi suurin piirtein samana, 

mitä se on ollut koko 2000 -lu-

vun, kertoo messujen järjestäjä 

Reino Marjakangas.

Keräilijöitä saapui tungokseen 

asti heti lauantaiaamuna ovien 

avauduttua etsimään harvinaisia 

aarteita. Sunnuntaina väkeä riitti 

tasaisesti messujen loppuun asti. 

Myyjien pöytiä tiloihin ei olisi tä-

tä enempää mahtunutkaan.

- Kauppiaat olivat hyvin tyy-

tyväisiä. Kirjakauppiaskin kertoi 

myyneensä jo lauantaina yhtä 

paljon kirjoja kuin Ylivieskassa 

koko viikonloppuna. Sen sijaan 

käsityöyrittäjät olivat odottaneet 

enemmän asiakkaita. Se on kui-

tenkin niin, että antiikkimessut 

kiinnostavat nimenomaan keräi-

lijöitä., Marjakangas pohtii.

Reino Marjakangas on suun-

nitellut, että käsityömessut voisi 

järjestää ihan omana tapahtuma-

naan, jolloin se vetäisi tämän alan 

harrastajia. Alueella olisi tilausta 

myös puutarhamessuille, joiden 

järjestämistäkin on mietitty.

- Asiaa pohditaan yhteistyössä 

Nivalan Urheilijoiden kanssa. Pi-

kapuoliin se täytyy ratkaista, sillä 

jos ne päätetään järjestää, asialla 

alkaa olla jo kiire, Marjakangas 

sanoo.

14.1.2008 pidetty kokous on:

- hyväksynyt ympäristötervey-

denhuollon valvontasuunnitel-

man vuodelle 2008, minkä 

pohjalta jokainen valvoja/ tervey-

sinsinööri laatii oman tarkastus-

suunnitelmansa terveysvalvonnan 

toteuttamiseksi;

- päättänyt osallistua hankeha-

kemukseen, jolla Oulun Eteläisen 

alueelle haetaan ESR:n kehittämis-

rahoitusta ikääntyvien palvelujen 

kehittämiseksi. Hankkeen kustan-

nusarvio on 790.200 euroa ja ESR:

n rahoitusta haetaan 80 % toteu-

tuvista kustannuksista; 

- valinnut yhtymähallituksen 

sosiaalijaostoon varsinaisiksi jä-

seniksi Jarkko Turusen (puheen-

johtaja) ja Airi Hakalan Nivalasta, 

Tuija Haikolan (varapuheenjohta-

ja) ja Eero Kippolan Ylivieskasta 

sekä Marja Isokäännän Alavies-

kasta ja Jukka Linnan Sievistä.

- perustanut henkilöstöjaoston, 

jolle on siirtänyt vastuun kuntayh-

tymän henkilöstöpolitiikan kehit-

tämisestä, yhteistoimintamenet-

telystä, työsuojelutoiminnasta, 

henkilöstön terveydenhuollosta, 

työpaikkaruokailusta ja henki-

löstöpalvelujen kehittämisestä 

sekä kuntayhtymän henkilöstö-

suunnittelun koordinoinnista ja 

tasa-arvolain toteutumisesta. Jaos-

ton varsinaisiksi jäseniksi valittiin 

Asko Ojamäki (puheenjohtaja) ja 

Tarja Koutonen Ylivieskasta, Ta-

pio Uusitalo ja Satu Kontiola (va-

rapuheenjohtaja) Nivalasta sekä 

Maija-Liisa Takanen Sievistä ja 

Tapio Mattila Alavieskasta. Hen-

kilöstöjaostolle asiat valmistelee 

henkilöstö- ja laatupäällikkö Si-

nikka Soukka ja esittelee hallinto- 

ja talousjohtaja Kerttu Illikainen.

- hyväksynyt sosiaali- ja terve-

ydenhuollon maksutaksamuu-

toksen, jonka mukaan lyhyt- ja 

pitkäaikaisesta laitoshoidosta ei 

määritellä asiakasmaksua sotain-

valideille, joille on sotilasvamma-

lain perusteella määritelty vähin-

tään 25 %:n työkyvyttömyysaste.

- nimennyt kuntoutustyöryh-

män ja hyväksynyt lääkinnällisen 

kuntoutuksen kriteerit lakisäätei-

sen kansanterveystyön mukaiseen 

palveluun. Kuntoutustyöryhmän 

vastuulääkärinä toimii Nivalan 

terveyskeskuksen lääkäri Mika 

Kesomaa ja asioiden valmistelija-

na sosiaalityöntekijä Seija Väisä-

nen. Jäseninä työryhmässä ovat 

fysioterapeutit Eila Saviluoto ja 

Heli Hemmilä. 

-  hyväksynyt kuntayhtymän il-

moitustavaksi julkaista ilmoitukset 

kuntayhtymän hallintokeskuksen 

ja jäsenkuntien julkisten kuulu-

tusten ilmoitustauluilla sekä tar-

peen mukaan Sanomalehti Kala-

jokilaaksossa, Vieskalaisessa sekä 

Alavieskassa, Nivalassa ja Sievis-

sä ilmestyvissä paikallislehdissä. 

Lehti-ilmoittelun tukena käyte-

tään kuntayhtymän www-sivuja 

osoitteessa www.kalliopp.fi .

- hyväksynyt kuntayhtymän yh-

teistoimintasäännön henkilöstön 

ja työnantajan välisen yhteistoi-

minnan organisoimiseksi; sekä

- päättänyt vuoden 2008 

kokousaikataulustaan.

 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion 
yhtymähallituksen kokous

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ja Ta-

piolan Keski-Pohjanmaan paikal-

lisalue ovat sopineet yhteistyöstä 

yrittäjien henkilöriskien kartoit-

tamisessa ja työhyvinvoinnin 

edistämisessä. 

- Tutkimusten mukaan yrittäjät 

arvioivat keskeiseksi riskitekijäk-

si oman jaksamisen ja vakuutus-

turvan riittämättömyyden riskin 

toteutuessa, kertoo toimitusjohta-

ja Mervi Järkkälä Keski-Pohjan-

maan Yrittäjistä.

Nyt tehtävä yhteistyösopimus 

antaa yrittäjän käyttöön Tapiolan 

asiantuntijapalvelut, kuten yrittä-

jän työhyvinvointipalvelu eTykyn, 

sekä henkilökohtaisen opastuksen 

henkilöriskien hallintaan.

- Sopimukseen lisäksi liittyvä 

laaja Henkilöriskipaketti, joka 

räätälöidään yrittäjän tarpeita 

vastaavaksi, sisältää turvaa tapa-

turman, sairastumisen ja kuole-

mantapauksen sattuessa.  Etuudet 

voidaan maksaa yrittäjälle itselle 

tai vaihtoehtoisesti yritykselle, 

joko katteen menetyksenä tai 

korvauksena ylimääräisistä kus-

tannuksista, selventää Tapiolan 

paikallisjohtaja Leevi Ainasoja. 

- Kampanjaan liittyen yrittä-

jät tulevat saamaan yksityiskoh-

taisempaa tietoa sopimuksesta 

kirjeitse. Alueen yrittäjiin ollaan 

yhteydessä Tapiolan toimesta 

kuluvan vuoden kuluessa. Tässä 

tapaamisessa selvitetään myös 

yrittäjän lakisääteinen vakuutus-

turva. Yrittäjä voi myös itse olla 

asiassa aktiivinen ja sopia ajan-

varauksesta asian tiimoilta, lisää 

Leevi Ainasoja. 

- Tapiola-ryhmä on Keski-

Pohjanmaan Yrittäjille luonnolli-

nen yhteistyökumppani, koska se 

kehittää aktiivisesti ja asiakasläh-

töisesti palvelujaan. Lisäksi meil-

lä on yhteneväinen maantieteelli-

nen toiminta-alue, joka noudattaa 

perinteistä Keski-Pohjanmaan 

maakunta-aluetta, kertoo Mervi 

Järkkälä.

Nyt solmittava sopimus on val-

takunnallisesti ensimmäinen laa-

tuaan ja tästä saatavia kokemuksia 

hyödynnetään alueellisten yrittä-

jäjärjestöjen ja Tapiolan välisessä 

yhteistyössä.

Tapiola-ryhmä on merkittä-

vä yrittäjien vakuuttaja. Valta-

kunnallisesti 27 % yrittäjistä il-

moittaa Tapiolan pääasialliseksi 

vakuutusyhtiöksi.

- Meillä on hyviä kokemuksia 

yhteistyön toimivuudesta päätty-

neeltä vuodelta mm. Yrittäjien Il-

takoulujen tiimoilta, kertoo Mer-

vi Järkkälä ja lisää, että seuraava 

Yrittäjän Iltakoulu pidetään 27.3 

Kokkolassa. Tilaisuuden tähdittää 

Satu Silvo.

Yrittäjien henkilöriskit 
yhteistyösopimuksen perustana

Seutukuntahallitus 
myönsi rahoitusta

Antiikki- ja keräilymessut onnistuivat odotetusti

Nivala-Haapajärven seutukunta 

panostaa yli 270.000 eurolla alu-

een kehittämiseen.

Nivala-Haapajärven seutu-

kuntahallitus kokoontui Pyhä-

järvellä. Se myönsi osarahoitus-

ta aluekehittämis -hankkeisiin 

yhteensä runsaat 270.000 euroa 

vuosiksi 2008-2011. Rahoitus 

kohdistuu seutukunnan vuosien 

2007-2013 kehittämisohjelman 

mukaisesti erityisesti elinkeino-

ja ja osaamisen tasoa edistäviin 

hankekokonaisuuksiin.

Rahoitetut 
hankkeet

Rahoitusta myönnettiin 

muun muassa seuraaviin hank-

keisiin (hankkeen hallinnoija 

ja seutukunnan rahoitusosuus 

suluissa):

Elinkeinojen kehittämiseen Pro-

Business -kehittämisprojekti 

(Nivala-Haapajärven seutukun-

tayhdistys ry. 15.521 euroa.

Osaamisen tason nostaminen: 

Yritysvalmennus- ja koulu-

tus 2008 (Nivala-Haapajärven 

seutukuntayhdistys ry. 11.800 

euroa.

Oulun Eteläisen kansainvälisty-

mispalvelu (OSIS) (Nivala-Haa-

pajärven seutukuntayhdistys ry. 

6.000 euroa.

ELME-Center projekti (Niva-

lan Teollisuuskylä Oy 22.050 

euroa.

Teknologiakasvatus Nyt! -han-

ke (Kerttu Saalasti säätiö 10.000 

euroa).

Kaivannaisteollisuuden tutki-

muskeskushanke (Nihak Oy 

45.000 euroa).

Yliopisto-opinnot Oulun Ete-

läisessä -hanke (Kerttu Saalasti 

säätiö 27.558 euroa.

Kuntapalvelujen kehittäminen: 

Tiedotustoiminnan määräraha 

vuodelle 2008 (Nivala-Haapa-

järven seutukuntayhdistys ry. 

5.500 euroa).

Europe Direct -toimipisteen 

isäntäorganisaation rahoitus 

vuonna 2008 (Nivala-Haapa-

järven seutukuntayhdistys ry. 

10.000 euroa.

Seutukunnan 
palveluksessa 
yhdeksän

Nivala-Haapajärven seutukun-

tayhdistyksen vuoden 2008 

talousarvion loppusumma on 

1.393.375 euroa. Jäsenmaksun 

suuruus on 12,50 euroa/asukas 

eli jäsenmaksuja kertyy vuon-

na 2008 yhteensä 389.375 eu-

roa ja muita tuottoja yhteensä 

1.004.000 euroa. Miltei kaikki 

kerätyt jäsenmaksut kanavoi-

daan edelleen alueen kehittä-

miseen kohdennettujen eri tyyp-

pisten kehittämishankkeiden 

kautta. Muut tuotot koostuvat 

pääasiassa seutukunnan hallin-

noimiinkehittämishankkeisiin 

tulevasta EU- ja kansallisesta 

rahoituksesta.

Seutukunnan palveluksessa 

on tänä vuonna keskimäärin 

yhdeksän henkilöä.
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Asko Kukkosen innostus jousi-

ammuntaan sai aikanaan alkunsa 

pojan kautta.

- Sievissä on jousiammunnan 

harrastusta, ja kuljetin poikaa 

siellä harjoituksissa. Ja onhan se 

kiinnostanut itseäkin poikasena, 

niin kuin kaikkia poikia, Asko 

Kukkonen kertoo.

Niin alkoi jousiammunnan 

harrastaminen. Pian kaverit Sie-

vissä houkuttelivat, että “hom-

maa metsästysluvat, niin pääset 

metsästämään”.

Suomessa jousella saa met-

sästää vain pienriistaa ja kauris-

ta. Nyt mukaan on tulossa myös 

peura, jota saa metsästää jousella 

jo Ahvenanmaalla.

Laissa on pykälät sallitusta 

metsästysjousesta. Jousen veto-

jäykkyys täytyy olla vähintään 40 

paunaa ja siinä täytyy olla leik-

kaava terä. Taulukärjet on vain 

tauluammuntaan.

Asko Kukkosen käyttämän 

metsästysjousen vetojäykkyys 

on peräti 70 paunaa. Nuoli on 

hiilikuitua, joten se on kevyt ja 

kestävä. Leikkaavat terät muis-

tuttavat partakoneen teriä. Jou-

sen vetäminen vaatii voimaa ja 

harjoittelua, sillä moni ei saa sitä 

viritettyä miesvoiminkaan.

Sieviläisten mukana Asko 

lähti ensimmäiselle metsästys-

safarille jousen kanssa vuonna 

2003. Matka suuntautui Ete-

lä-Afrikkaan. Siellä hän ampui 

muun muassa impalan, pahka-

sian ja helmikanan. Täytetty im-

palan pää ja helmikana tulivat 

Suomeen puolentoista vuoden 

kuluttua täytettyinä.

- Etelä-Afrikassa on metsäs-

tyssafaritiloja samoin kuin täällä 

maatiloja. Se on siellä kovaa bis-

nestä. Eläimiä on paljon, mutta 

käytössä on kaatomaksut, joten 

paljon ampuvalle safari voi tulla 

hyvinkin kalliiksi.

Seuraava matka suuntautui 

Australiaan vuonna 2006. Tam-

perelainen Ari Kontiainen kysyi 

kaveria matkaan ja Asko lupau-

tui heti. Koska safarille oppaan 

kanssa tarvitaan yleensä kolme 

metsästäjää, tuli mukaan itäval-

talainen Robert Köning. 

Matka oli huippuhieno koke-

mus, josta seurasi jatkoa viime 

syksynä, jolloin Asko oli met-

sästämässä jousella Australiassa 

kolmen viikon ajan. Jälleen uusi 

matka on jo tilattu tämän vuo-

den syksylle. Oppaan kalenteri 

oli tälle vuodelle jo melko va-

rattu, mutta suomalaiskaverien 

safarille löytyi onneksi juuri ja 

juuri tilaa.

- Kun minua kysyttiin mu-

kaan, ei tarvinnut miettiä. Olin 

valmis lähtemään mihin vain, 

Asko kertoo.

Ensin Kaledoniaan

Matkan lähtölaukaus oli kevääl-

lä 2007 Jousimetsästäjäin Liiton 

kokouksessa, missä mäntyharju-

lainen Juha Kylmä ja jyväskyläläi-

nen Manu Mäkinen kysyivät As-

koa matkakumppaniksi. Matkan 

vetäjäksi oli saatu kokenut aust-

ralialainen opas Michael Baker, 

joka ottaa vastaan kolme metsäs-

täjää kerrallaan. 

Matka alkoi 13.9. aamulla 

Nivalasta ja perillä Sydneyssä 

porukka oli 15.9. aamulla. Siel-

tä oli vielä reilun kahden tun-

nin lento Noumeaan, Uuteen 

Kaledoniaan.

- Maantietoakin reissatessa 

oppii. En ollut tiennytkään täl-

laisesta paikasta. Se on Ranskalle 

kuuluva saari, joka on 400 kilo-

metriä pitkä ja 50 kilometriä le-

veä. Väestöstä 90 prosenttia on 

mustia. Siellä on myös aivan oma 

raha. Sieltä saaliiksi tuli yksi vil-

lisika ja rusapeura.

Opas hoitaa kaikki matkan 

aikana, majoituksen, kuljetukset, 

opastuksen ja valmistaa ruuat. 

Toimeen tullaan englannin kie-

lellä. Metsästäjät lahjoittivat osan 

saaliista maanomistajille, mutta 

porukalla syötiin yksi peura ja 

Askon ampuma villisika. Kale-

doniassa safarilaiset metsästivät 

viikon ja asuivat sen ajan siistissä 

mökissä.

Erämaa kutsuu

Noumeasta safarilaiset lensivät 

Sydneyyn ja edelleen Cairnsiin. 

Siellä he viettivät kolmen päi-

vän kaupunkiloman, jona aika-

na opaskin kävi kotonaan ja tuli 

siistinä ja tukka leikattuna jatka-

maan opastusta. Maasturilla hän 

vei metsästäjät kahdeksan tunnin 

ajomatkan päähän pohjoiseen 

Cape Yorkiin. Siellä oli karjati-

la, jonka koko oli 1,4 miljoonaa 

eekkeriä, eli noin 500 000 hehtaa-

ria. Tilalla oli kasvamassa mm. 

15 000 nautaa, jotka laidunsivat 

vapaana tilan mailla. 

Kun tilan omistajaa oli ter-

vehditty, matka jatkui vielä 65 

kilometriä tietöntä taivalta vaati-

mattomaan leiriin. Sitä käyttivät 

myös cowboyt karjaa ajaessaan. 

Leirillä oli keittokatos sekä 

kaasuhella ja kaasujääkaappi. 

Nukkumakatoksessa oli verk-

koseinät. Iso vesisäiliö paalujen 

nokassa antoi juoma- ja pesu-

veden. Sähköä ja virtaa tehtiin 

agrekaatilla.

Lämmintä Australiassa riitti, 

päivisin 30-40 välillä, yölläkin 

noin 25 astetta. Aamulla metsäs-

täjät söivät kevyen aamupalan ja 

safarille mukaan otettiin kolme 

litraa vettä mieheen.

- Hyvä jos se riitti päiväksi. 

Varsinainen ruoka syötiin vasta 

illalla. Oli niin kuuma ja paljon 

juotiin vettä, että ei nälkää silti 

tuntunut.

 Matkalaiset olivat nyt täydel-

lisesti erämaassa, sillä esimerkik-

si matkapuhelimilla ei päässyt 

minnekään.

- Ensimmäiseksi meitä saa-

pui tervehtimään reilun metrin 

mittainen lisko. Cowboysit olivat 

ruokkineet sitä ja se kävi joka päi-

vä pienemmän kaverinsa kanssa 

katsomassa, oliko mitään tarjolla. 

Minulla on videolla hyvä kuva, 

kun heitin sille lihanpalan ja se 

lähti raahaamaan sitä piiloon, 

Asko kertoo.

Täällä saaliseläiminä olivat 

villisiat sekä suuret villihärät. 

Kenguruita ei saa metsästää, vaan 

omat ammattimetsästäjät pitävät 

kengurupopulaation kurissa. Sa-

farilaiset myös kalastivat ja pyy-

sivät rapuja. 

Safarin aikana metsästäjät 

näkivät kenguruita, dingoja, vil-

lisikoja, villihärkiä, villihevosia, 

krokotiileja, emuja, myrkkysam-

makkoja ja liskoja. 

Maastossa he kulkivat usein 

pitkin kuivuneita joenuomia, 

joissa vain syvimmissä paikois-

sa oli vettä. Niiden ääreltä löytyi 

eläimiä juomasta ja pienissäkin 

lammikoissa oli krokotiileja. 

Villisika hyökkäsi

Eräänä päivänä oli todellinen 

vaaratilanne, kun villisika hyök-

käsi yhden matkakumppanin, 

Manun kimppuun.

Villisika sai haavoittavan osu-

man ja metsästäjät lähtivät jäljes-

tämään sitä. Villisika löytyi ja jat-

koi pakoaan.

- Manu on kovempi juokse-

maan kuin minä, niin jäin vähän 

jälkeen. Kiirehdin mukaan aut-

tamaan ja näin kauempaa tilan-

teen. Yhtäkkiä villisika kääntyi 

ja hyökkäsi päälle. Ensin Manu 

kiersi suurta termiittikekoa rai-

vostunut villisika kintereillään. 

Sitten hän pääsi vinossa kasva-

vaa puunrunkoa ylös pakoon. 

Manu oli ajatellut, että jos sika 

tulee sinne, hän hyppää alla ole-

vaan lammikkoon. Siellä oli kyl-

läkin krokotiileja, Asko muistelee 

jännittäviä hetkiä.

Asko sai kuitenkin ammuttua 

villisian. Manu oli kertonut, että 

hän oli tuntenut jo villisian kär-

sän kantapäässään. Naarmuja ja 

termiitinpuremia Manu sai, mut-

ta ei pahempaa.

Jousi on hyvä 
metsästysase
- Jousen sopivuutta metsästys-

aseeksi epäillään, mutta se so-

pii siihen tarkoitukseen erittäin 

hyvin. Esimerkiksi minun viime 

reissulla ampumani 11 villisikaa 

kuolivat siihen paikkaan. Kaikis-

ta niistä nuoli meni kokonaan lä-

pi. Paras osumapaikka on etuja-

lan yläpuolelle tai vähän taakse, 

Asko kertoo.

Jousimetsästyksen jännitys 

johtuu siitäkin, että saalista on 

päästävä huomaamatta hyvin 

lähelle. Esimerkiksi kaikki tällä 

reissulla tulleet saaliit ammuttiin 

alle 50 metrin päästä. Metsässä 

hiivitään ja opas otti peräti ken-

gätkin hiipiessään pois. Koska 

ampuminen on äänetöntä, lau-

massa eläimet eivät huomaa, mitä 

oikein tapahtuu. 

Villisikojen lisäksi Asko kaatoi 

viime kerralla härkiä. Villihärät 

ovat hirven kokoisia, osa isom-

piakin. Ne ovat vähän kolmion 

mallisia, eli etupää on hyvin iso 

ja raskas, mutta takapää hyvin 

pieni. Yhden härän sarvet ja talja 

ovat tulossa Suomeen muistoksi. 

Asko nylki villihärän yhdessä op-

paan kanssa.

- Neljänkymmenen asteen 

helteessä kyllä hiki siinä hom-

massa irtosi.

Kodissa on jo muun muassa 

taljoja, impalan pää, helmikana 

ja viime reissulta Askon itsensä 

irti sahaama villisian leukaluu 

torahampaineen. 

Onnistunut matka

Askon kokemukset ulkomaisista 

metsästyssafareista ovat miellyt-

täviä. Erikoisesti viime kertainen 

matka oli mieleenpainuva.

- Voiko matka enää sen pa-

remmin onnistua! Mukana oli 

tosi mahtavat kaverit ja me kaik-

ki pysyimme terveinä koko ajan. 

Mitään vakavampaa ei onneksi 

Safarilla Australiassa - 
metsästysjousi aseena

Maastoon lähdettiin 

asianmukaisesti 

varustautuneena.

Lisko tervehti päivittäin leirin asukkaita.

Villisika on muhkea saalis.

Jousella metsästetty villihärkä.

Välillä kalastettiin, tässä 

saaliina monni.
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Saalista kantamassa.

Helteessä vilvoittavan veden äärellä.

Tällaista termiittikekoa Manu kiersi villisika kannoillaan. 

Safarikaverukset sekä pääkalloja ja villisian torahampaita.

sattunut, vaikka villisian hyökkä-

ys oli pelottava tilanne. Olimme 

silloin kahdestaan liikkeellä, ei-

kä yhteyttä ulkomaailmaan eikä 

muihin ollut.

- Tässä jousella metsästyk-

sessä minulla on kolme pointtia, 

jotka tekevät harrastuksesta kiin-

nostavan: saan olla aivan erilai-

sessa luonnossa kuin täällä, näen 

aivan uusia eläimiä ja vielä kol-

mantena metsästys. Se metsästys 

ei ole siinä pääasia, vaikka hiivin-

tämetsästys jännää onkin, Asko 

miettii.

Matkalle tulee hintaa vähän 

enemmän kuin tavalliselle ran-

talomalle, sillä jo 30 tunnin len-

not ovat kalliimpia. Aittoperällä 

asuva Asko Kukkonen on yrittä-

jä, joten hän voi järjestää työnsä 

niin, että pääsee matkalle. Oma 

poika ja hänen kaverinsa pystyvät 

hoitamaan työt sillä aikaa.

- Täytyy sanoa, että rantalo-

mat eivät enää oikein kiinnosta, 

Asko tuumaa.

Maritta Raudaskoski
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Nivalassa seurakunnassa halu-

taan säilyttää edelleen kinkeripe-

rinnettä. Kinkereitä järjestetään 

eri kyläkulmilla. Hourupuhdon 

kinkerit pidettiin tänä vuonna 

Raitalassa Mauno ja Sisko Nie-

melällä. Tämän kevään kinkerei-

den aiheena on jumalanpalvelus. 

Kinkerivirsi on 197. 

Mari Vähäsarjan pitämän 

alkuhartauden jälkeen pastori 

Sanna Jukkola johdatti kuulijat 

kinkeriaiheeseen. Käytiin yksi-

tyiskohtaisesti läpi messun eli eh-

toollisjumalanpalveluksen kaa-

vaa.   Uusi jumalanpalveluskaava 

on otettu käyttöön maassamme 

vuoden 1999 adventtina. 

 Mielenkiintoinen, histori-

allinen yksityiskohta ehtoollis-

jumalanpalveluskäytännöstä 

kerrottiin: vielä 1900-luvun al-

kukymmenillä täytyi lauantaina 

käydä kirjottautumassa kirkko-

herranvirastossa, eli ilmoittaa 

halustaan osallistua sunnuntain 

ehtoolliselle.

Vilkkaan keskustelun lomas-

sa  vs.kanttori Paula Hautamäki 

laulatti kinkeriväkeä ja  kehui 

hyviksi laulajiksi. Nivalassa osa-

taan virrenveisuu. Kinkereillä 

on myös tapana käydä läpi kin-

keripiirin edellisen vuoden tilit 

ja toimintakertomus.

Saarnalle ei ole valmista 

kaavaa

Jumalanpalveluksessa saarna si-

joittuu Raamatun luvun ja kirkon 

yhteisen uskontunnustuksen vä-

liin. Saarnan valmistaminen on 

papille haastellinen tehtävä. Val-

mista kaavaa ei ole olemassa ei-

kä ole vain yhtä oikeaa muotoa. 

Saarnalla on usein vahva henki-

lökohtainen ja persoonallinen 

sävy. Saarna on myös saarnaa-

jan oman uskon tunnustamista 

Kinkerit Raitalassa
ja sanoillaan hän tuo julki oman 

uskonnäkemyksensä. 

Nivalan seurakunnan uutena 

toimintamuotona ovat kirkkoka-

vit seurakuntakodissa, missä seu-

rakuntalaisilla on tialaisuus kes-

kustella jumalanpalveluksesta ja 

saarnasta sekä antaa palautetta. 

 Noin vuoden verran on ollut 

jumalanpalveluskäytännössä, et-

tä kirkkoväki laulaa seisaaltaan 

”Halleluja, halleluja” ennen saar-

naa. Tämä on aluksi aiheuttanut 

hieman hämmennystä kirkko-

kansan keskuudessa.

Seurakuntalaisten keskuu-

dessa on käyty sananvaihtoa sii-

tä, voivatko maallikot osallistua 

kirkollisiin toimituksiin ja siitä, 

kuka saa jakaa ehtoollista. Kirk-

koherra voi myöntää evankelis-

luterilaisen kirkon konfi rmoidul-

le, kristillisestä vakaumuksestaan 

tunnetulle jäsenelle oikeuden 

osallistua ehtoollisen jakamiseen. 

Seurakuntalaiset voivat toimia 

myös tekstinlukijoina.

Keskustelua on käyty seura-

kunnassa, voisivatko myös rip-

pikoulun käyneet nuoret toimia 

ehtoolisen jakajina.

Kinkerien kolehdin tuotto 

lahjoitettiin lähetystyölle. Läm-

minhenkinen ja mielenkiintoi-

nen tilaisuus päättyi yhdessä 

veisattuun iltavirteen 512. Ky-

länvanhimman tehtävänä on et-

siä seuraava kinkerien pitopaik-

ka. Hourupuhdon ensi vuoden 

kinkerit pidetään Ilkka ja Sanna 

Suihkosen kodissa.

Ritva Oja

Raitalan isossa tuvassa tilaisuuteen syntyi mukava vanhan ajan 

tunnelma. Väkeä oli tuvan täydeltä. 

UKKOHALLAN INFO & MÖKKIVARAUS: avoinna joka päivä, puh. (08) 748 500, info@ukkohalla.fi www.ukkohalla.fi

Ukkohallassa voit nauttia kaikista vuodenajoista idyllisessä ympäristössä.
Luonnonkauniin Syväjärven rantamaisemiin rakennetuista loma-asunnoista
on helppo lähteä monipuolisten harrastusten pariin puhtaaseen luontoon.
Erilaiset tapahtumat ja aktiviteetit ympäri vuoden takaavat myös erikoisia
elämyksiä niitä haluaville.

Varaa Idyllinen mökkiloma Ukkohallasta
Valinnanvaraa on perusvarustellusta mökistä aina luksustason mökkiin. Varaa
lomasi ukkohalla.fi-sivujen kautta ja saat kylpylälipuista 50% alennuksen!

1. - 3.2. Kaamos Kaaos Weekend
Nuorekkaiden vauhtiviikonloppu.

9.-10.2. Umpihankifutiksen
MM-kisat

29.3. Hallan Akan hiihto
Saaga Areenalla Kaija 
Kärkinen ja Ile Kallio

13.4. Ylämäkihiihdon
MM-kilpailut

20.-22.6. Wakefestifaalit, 
näytöksiä, elävää 
musiikkia ja tietenkin 
weikkaamista

6.-11.7. Kainuun Rastiviikot 
Ukkohallassa

17.-20.7. Suopotkupallon
MM-kisat,

17.-19.7 Swamp Rock
Mukana mm.
Lauri Tähkä ja 
Elonkerjuu, Carmen 
Gray, Indica,
Olavi Uusivirta

20.9. Hallan Akan Vaellus

Lisää www.ukkohalla.fiUkkohalla pähkinänkuoressa: 11 rinnettä, 5 hissiä, pisin rinne 1400 m • Á la Carte
Ravintolat • Kylpylä -saunamaailma • Ohjelmapalvelut • 2000 vuodepaikkaa

Erikoisia tapahtumia
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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

ILMOITUS
Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus on ko-

kouksessaan 18.12.2007 sosiaali- ja terveydenhuollos-

ta annetun asiakasmaksulain (734/19925) ja asetuksen 

(912/1992) nojalla vahvistanut 1.1.2008 alkaen noudatet-

tavaksi seuraavat maksut ja taksat:

1. Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät maksut (  § 

111)

2. Laboratorio- ja röntgenpalveluista perittävät maksut (§ 

112)

sekä hyväksynyt terveysvalvontaan

3. ympäristöterveydenhuollon maksutaksan (18.12.2007 

§ 120). ja 

4. vahvistanut ympäristöterveydenhuollon valvontasuun-

nitelman vuodelle 2008 (14.1.2008 § 3)

Lisäksi yhtymähallitus on 18.12.2007 vahvistanut seuraavat 

ohjeistukset ja perusteet sosiaalihuoltolain ja vammaispal-

velulain nojalla annettavista etuuksista ja palveluista:

5. ohjeistus omaishoidon tuen myöntämisperusteiksi ja 

hoitopalkkioiksi (§ 110)

6. linjaukset vammaispalvelulain nojalla myönnettävi-

en etuuksien (koneet, laitteet, apuvälineet) perusteista (§ 

114)

7. linjaus vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaisille 

myönnettävistä kuljetuspalveluista (§ 115)

8. perusteet perhehoitona järjestettävien lastensuojelu- ja 

kehitysvammapalveluiden kulukorvauksista ja hoitopalkki-

oista (§ 116)

9. perusteet lastensuojelulain mukaisen perhetyön tuke-

miseksi (§ 117)

10. perusteet kotihoidon ja omaishoitajan vapaan aikaisen 

palvelusetelin myöntämiseksi (§ 118)

11. perusteet siivouspalveluiden palvelusetelien myöntä-

miseksi (§ 119)

Taksat ja etuuksien myöntämisen perusteet ovat nähtävillä 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ao. palvelujen palvelupis-

teissä/ toimipaikoissa sekä kuntayhtymän internet-sivuilla 

osoitteessa www.kalliopp.fi .

Ylivieska 17.1.2008 

YHTYMÄHALLITUS

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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Parhaat palvelut  

Kuulutus  

Tiina Suhosen

sukunimi on muutettu nimeksi

Raudaskoski.

Maritta Raudaskoski
Tiina Raudaskoski

Rauli Suhonen

Vuoden
keski-

lämpötilat
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Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

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

TOYOTA COROLLA DX -87. 
Huippusiisti, hp. 250 euroa. 
Puh. 044-294 2336.

Kaupungin parhaalta paikal-
ta KAKSIO 52 neliömetriä. 
Vastike 67,20, sis. 10 e vesim. 
Päätyh. Hp. 92.000. Puh. 044-
021 5260.

Brio-Nova, lasten YHDISTEL-
MÄVAUNUT. Toppapussi, 
laukkurengas, suojat. Yhdellä 
lapsella olleet. H. 250 euroa. 
Puh. 050-573 3522.

YKSIÖ, oh, mh, s, varasto. 
Vuokrattu, hyvä sijoitusasun-
to Rantasaarentiellä Nivalas-
sa. Puh. 0504007740.

Muokatut musta-valk. MUL-
LIN NAHKA, haljas mokka 
HIRVENNAHKAPALOJA, pin-
tanahka suikaleita. Puh. 050-
593 2527.

HEINÄÄ pikkupaaleissa 28 
snt/kg. P. 044-268 1110.

Ostetaan  

RT-KAKSIO! Tarjoa myös re-
montoitavat kohteet! Puh. 
0503054642.

Ttraktorin PERÄLEVY. Puh. 
040-7061749.

Lasten KERROSSÄNKY 10 ja 8 
vuotiaille sopiva, patjoineen. 
Edullisesti!
P. 0451111669.

Ostetaan OMAKOTITALO 
max.10 km keskustasta. 
Puh.0442652820.

OMAKOTITALO Nivalas-
ta. Puh. 0400955636 tai 
0408375894.

Halutaan vuokrata  

Äiti ja pieni tytär etsii pien-
tä 3 H+K (sauna) mieluiten 
rt:sta. Rauhalliselta alueelta 
n. 3 km säteellä keskustas-
ta. Puh 044-2628555 (klo 10 
jälkeen). 

Lapsiperhe haluaa vuokrata 
KAKSION tai KOLMION pikai-
sesti. Puh. 0505019123.

Rauhallisen koiran omistava 
5 henkinen lapsiperhe, etsii 
saunallista RT-KOLMIOTA/
neliötä/omakotitaloa, kes-
kustan läheisyydestä. Puh. 
0451111669.

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

Vuokrattavana  

Saunallinen KAKSIO 52 ne-
liöinen kerrostalo asunto, 
ydinkeskustasta. Ei autopaik-
kaa. Yhden kk:n vuokratakuu. 
Lisätiedot 0449474652.

Sekalaista  

20-vuotias mies etsii ILTATÖI-
TÄ Nivalasta. Puh. 044-528 
5207.

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.

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.

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

METALLI

SPR Nivala

SPR:n Nivalan Osaston

HALLITUKSEN KOKOUS

su. 3.2.08 klo 15.00 Vanhalla 

Meijerillä. Muista!!!

KINEVA
Seuraava 

JOHTOKUNNAN KOKOUS

su. 10.2. 2008 klo 16.00 

Kinevalla.

KOTISIVUMME

aukesivat!!! Osoite on: www.

tietotori.fi /nivalandemarit. Käy 

kotisivuillamme ja ilmoittaudu 

ehdokkaaksemme syksyn 2008 

kunnallisvaaleihin!.

MUISTATHAN!

Kantritanssi jatkuu Kinevalla 

tiistaisin 18.30-19.30 / helpom-

mat tanssit ja 19.30-21.00 / haas-

tavammat tanssit. Opettajana 

Matti Molis!!!

NIVALAN
MOOTTORI-

PYÖRÄILIJÄT

Nivalan Moottoripyöräilijät ry 

järjestää

MP-näyttelyreissun
MP08 messuille 2.2 - 3.2.2008.

Matkan hinta on 60€, johon 

kuuluu matkat ja majoitus 

Eurohostellissa.

Linja-auto lähtee Nahkimon 

pihasta pe-la välisenä yönä klo 

02.00.

Paluumatka lähtee Eurohostellin 

pihasta sunnuntaina klo 11.30.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 

puh. 044-5589566 / Härski

tai sähköpostiin: info@nimp.

info
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