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Nimipäivät  

Sunnuntai  
10.2.2008

Kalenteri

Lukijan ajatuksia  

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Äitini oli käynyt kansakoulua, 

koska hän oli syntynyt kirkon-

kylällä. Isäni oli uudisraivaajan, 

1860-luvun pulavuosina nälkään 

kuolleen Tinkilän Mannan po-

janpoika. Pappani, samoin kun 

isäni, osasivat kyllä lukea ja kir-

joittaa, vaikka he eivät olleet käy-

neet päivääkään koulua.

Poikasena panin merkille, mi-

ten mielellään äitini kertoi suvus-

taan luetellen: Knuutin poliisi, 

Knuutin tuomari, opettaja Liisa 

ja niin poispäin. Ei äitini tyhmä 

ollut, mutta elämänkokemuksien 

perusteella hänestä oli tullut ää-

rettömän nuuka. Hän oli nähnyt, 

miten vasarat paukkuivat liikaa 

velkaa ottaneille. Niinpä poikase-

na kuulin, jos kahvilakkorahoil-

lani ostin limukkapullon: 

 "Kuulehan poika ja paina 

mieleesi! Tuollaisesta ei hyvä 

seuraa; kyllä vasarat paukkuvat, 

ellei opi nuukemmaksi."

 Tuota ainaista nuukuussaar-

naa kuulin miltei lakkaamatta. 

Siitä puhuttiin uudella ponnel-

la, jos taloon tuli toisia nuukia. 

Heidän puheista kajasti köyhyys, 

vaikka jokainen oli rikkaasta 

talosta.

 Järjellä ajatetellen yritin kar-

kottaa nuukuutta itsestäni. Mie-

huuden päivinä uskoin jo onnis-

tuneeni, mutta nyt vanhempana 

näyttää nuukuus tulevan takaisin. 

Huomaan usein, miten äitini lail-

la neuvon perikuntaani:  - Koit-

takaa elää niin nuukasti, etteivät 

vasarat pauku! Uskoisin tuollais-

ten varoitusten kuitenkin olevan 

yleisiä, kun ollaan vanhemmalla 

iällä. Mutta olen huolissani, kos-

ka huomaan usein ajattelevani, 

miten tyyristä eläminen on tänä 

päivänä. Kaikki kulutustavarat 

kallistuvat. Hyväksyn kyllä tar-

peelliset ostot, mutta markettien 

tavarahyllyin luona huomaan 

joskus laskevani: Ei... silloinhan 

joudun särkemään tuon viimei-

sen satasen.

 Kummalta puolen nuukuus 

on peräisin: knuutilaistenko, vai 

nälkään kuolleen Laitalan Man-

nan? Tiedän vain sen tuottaman 

haitan, kun haluaa nauttia elä-

mästä muutenkin kuin säästökir-

jaa katsellen, kuten äitini teki.

 Luulen, ettei minun tarvitse 

enempää tutkia kummalta puo-

lelta perimä tulee; kyllä se tulee 

äitini rikkaammasta suvusta. Lie-

kö toisien sisarusten jälkeläiset 

havainneet samaa. Tulkoon vielä 

mainittua eräs äidiltäni kuulema: 

Sellainen ihminen ei ole köyhä, 

joka osaa säästää ja elää sen mu-

kaan...Toteamukselle kannattaa 

nostaa hattua.

 Sukumme viisaus on visusti 

kiertänyt minut. Sain perintönä 

ainoastaan nuukuuden, mutta 

parempi sekin, kun ei mitään.

Sero

Sukuperimästäni

Sunnuntai: Elina, Ella, Ellen, 

Elna.

Maanantai: Talvikki.

Tiistai: Elma, Elmi.

Keskiviikko: Sulo, Sulho.

Torstai: Voitto, Valentin, Tino.

Perjantai: Sipi, Sippo.

Lauantai: Kai

Ajassa  

14.2. Torstai

Ystävänpäivä

Ajatukset eivät säily. Niistä pitää 

tehdä jotakin.

Alfred North

Se, joka asuu Korkeimman 

suojassa  ja yöpyy Kaikkivalti-

aan varjossa, sanoo näin: "Sinä, 

Herra, olet linnani ja turvapaik-

kani. Jumalani, sinuun minä 

turvaan."

Herra pelastaa sinut linnustajan 

ansasta ja pahan sanan vallasta.

Hän levittää siipensä yllesi,

ja sinä olet turvassa niiden alla.

Hänen uskollisuutensa on si-

nulle muuri ja kilpi.

Hän antaa enkeleilleen käskyn 

varjella sinua, missä ikinä 

kuljet, ja he kantavat sinua 

käsillään, ettet loukkaa jalkaasi 

kiveen.

Ps. 91: 1-4, 11-12

1. Mikä taloustieteen kou-

lukunta piti maanviljelystä, 

vuorityötä ja kalastusta ainoina 

tuottavina elinkeinoina?

2. Mikä Mika Waltarin romaani 

kertoo Konstantinopolin valloi-

tuksesta vuonna 1453?

3. Mitä kahta urheilumuotoa 

Taito Tuunanen on erityisesti 

tukenut?

4. Missä kaupungissa Leninin 

ja Stalinin kerrotaan tavanneen 

ensimmäisen kerran?

 5. Kuka esiintyi naispää-

osassa Steve Klovesin elokuvas-

sa Loistavat Bakerin pojat?

Vastaukset sivulla 4.

Jo on aikoihin eletty, hämmäste-

livät tuhannet nykyiset ja entiset 

nivalalaiset lukiessaan viime vii-

konloppuna uutista, että johto-

kunta on myynyt Nivala-lehden 

Keski-Pohjanmaan Kirjapaino 

Oy:lle.

Ei ole kulunut vuottakaan, 

kun seura juhli lehden 60-vuotis-

ta taivalta ja juhlapuheissa paa-

toksella puhuttiin kotiseututyön 

tuloksista ja sen merkityksestä 

nivalalaisen identiteetin ja itse-

tunnon vahvistajana. Kiiteltiin 

menneitten sukupolvien epäit-

sekästä työtä Nivalan hyväksi. 

Totta se onkin. Nivala-lehti on 

ollut siteiden pitäjä tuhansille 

täältä poismuuttaneille ja täällä 

asuville ihmisille, yrittäjille ja 

ilmoittajille, osa nivalalaista tu-

levaisuuteen uskovaa ja kannus-

tavaa voimaa.

Nivala-Seuralla on takanaan 

maineikas historia ja kulta-aikoja 

elettiin 1980 -luvulla.

Nivala-Seura oli kiistatta Suo-

men vaurain kotiseutuyhdistys. 

Nivala-lehti oli yhden paikka-

kunnan lehdistä maan toiseksi 

suurin Kiuruvesi -lehden ohel-

la. Nivala-lehti palkittiin useina 

vuosina maan parhaana 1-3 sijan 

palkinnoilla. 

Nivala-Seura oli ainoa koti-

seutuyhdistys, jolla oli oma ro-

taatio. Se maksoi tämän päivän 

rahaksi muutettuna halleineen 

noin 2,5 miljoonaa euroa eli 15 

miljoonaa mummun markkaa. 

Nivala-Seura perusti ensimmäi-

senä kotiseutumuseona maan 

nykyaikaisimman arkiston. En-

simmäisenä paikallismuseona 

Nivala-Seura palkkasi ammatil-

lisen ja pätevän museonhoitajan 

(Hanna Mäkelän).

Ensimmäisenä Suomessa Ni-

vala-Seura aloitti paikallisradio-

toiminnan. Ensimmäisenä koti-

seutuyhdistyksenä Nivala-Seura 

aloitti kaapelitelevisiotoiminnan. 

Nivala-Seura kustansi ja rahoitti 

Nivalan tasokkaan historiakirjan, 

Nivala-kirjan. Nivala-Seuran toi-

mesta rakennettiin Kallio-museo 

ja hankittiin Tillaripatsas.

Mitä on jäljellä Nivala-Seuras-

ta? Hallit ja kirjapainot on myyty. 

Radio ja kaapelitelevisiotoiminta 

lopetettu.

Nyt on seura ajettu konkurs-

sitilaan ja johtokunta nostanut 

kädet pystyyn. Antautuminen 

tapahtui kuitenkin väärässä jär-

jestyksessä. Ensin olisi pitänyt 

kutsua koolle omistajien, eli 

kaikkien nivalalaisten kokous, 

jossa olisi pohdittu vaihtoehto-

ja. Kotiseututyölle ja lehden jul-

kaisemiselle on kaikki mahdol-

lisuudet jatkossakin, mutta tahti 

pitää muuttua. Pitää ottaa vas-

tuuta ja ryhtyä töihin. Jos myynti 

on välttämätön, tuo raha löytyy 

Nivalastakin.

Mitä seuraa, jos nivalalaiset 

kaupan hyväksyvät. Eino Lauk-

ka aloitti varsin ovelasti alueen 

lehtien ja kirjapainojen alasajon, 

mikä on ainoa edellytys, että pie-

nen maakunnan lehdellä ja Kes-

ki-Pohjanmaan Kirjapaino Oy:

llä on menestymisen mahdolli-

suus tulevaisuudessa.

Ensin saatiin Nivalan rotaati-

on ja kirjapainon tuhoamishanke 

alulle lupaamalla Nivala-Seuran 

toimitusjohtajalle paikka Kalajo-

kilaaksossa. Sitten seurasi Kala-

jokilaakson kirjapainotoiminnan 

alasajo ja viimeksi Lestinjokiseu-

tu -lehden saneeraus yksipäiväi-

seksi ja toimintojen keskittämi-

nen Kokkolaan. 

Nivala-lehden osalta on jo toi-

mitusjohtaja Laukan vihjauksen 

perusteella varmat laskelmat. 

Nivala-lehti muutetaan kerran 

viikossa ilmestyväksi. Laskutus, 

ilmoitushankinta ja tilausasiat 

hoidetaan keskitetysti Ylivieskas-

ta ja Kokkolasta. Nivala-lehden 

toimisto muuttuu Keskipohjan-

maa -lehden toimistoksi. Mon-

ta työpaikkaa ei jää Nivalalle. 

Nivalalaisten ilmoitusmarkat ja 

lukijoiden tilausmaksut menevät 

Kokkolaan.

Jos Eino Laukka olisi nyt viisas 

ja ajattelisi pitempään, hän vetäisi 

pois ostotarjouksensa. Tämä on 

suuri loukkaus nivalalaisia koh-

taan. Eikö nivalalaisilla ole mu-

ka mitään itsetuntoa ja harkinta-

kykyä! Se kyseenalaistetaan tällä 

katalalla ostotarjouksella täysin.

Se kauppasumma on vuodessa 

syöty. Niin ne katosi kirjapainon, 

rotaation ja hallin myynnistäkin 

saadut miljoonat kuin tuhka tuu-

leen nykyisen johtokunnan aika-

na. Vuoden päästä on luuta ovella 

ja museot kaatuu muutenkin vel-

kaisen Nivalan kunnan niskaan. 

Johtokunnan tulisi myös välittö-

mästi vetää omat johtopäätökset 

ja antaa nivalalaisten ratkaista 

omat asiat.

Nyt jos koskaan on kapinan 

ja näytön paikka. Kaikki niva-

lalaiset kokoukseen ja jäsenek-

si voi liittyä kokouspaikallakin, 

jos äänestyksiä tarvitaan. Sadat 

edesmenneet Nivala-Seuraa ra-

kentaneet, ja heidän omaistensa 

elämäntyötä ei myydä salakäh-

mäisesti. Onhan meilläkin sen-

tään sen verran itsetuntoa jäljellä. 

Nitekissä tavataan nivalalaisessa 

hengessä.

Jaakko Salmela

Uskomaton esitys

Nivala-Seura ajetaan alas

Kynttilänpäivän jumalanpalve-

luksessa sattui hämmentävä tapa-

us. Kirkkoon oli saapunut muuan 

mies. Hän oli ilman päällysvaat-

teita ja jonkinasteisessa huma-

latilassa. Hän esitti äänekkäästi 

omia  komenttejaan kirkon toi-

minnasta. Sanatarkasti en kaik-

kea kuullut. Aluksi arvelin, että 

siinä tyypillinen humalainen 

haluaa olla häiriöksi, hänen olisi 

parempi poistua kirkosta. 

Äänekäs yksinpuhelu vain 

jatkui. Ajattelin, että kohta joku 

tulee ja kehottaa häntä poistu-

maan kirkkosalista, mutta niin 

ei käynyt. Onneksi ei, sillä tämä 

kirkkovieras oli selvästi ahdistu-

nus ja hädissään. Hänen mieltään 

painoi taakka ja hän halusi pur-

kaa ahdistustaan jotenkin ja hän 

oli valinnut kirkon ja jumalan-

palveluksen ajankohdan tähän 

tarkoitukseen.

Surullisinta tässä tapahtu-

massa oli, ettei hän kehoituk-

sesta huolimatta tullut tai ei us-

kaltanut tulla seurakuntakodille 

kirkkokahville. Siellä hänellä olisi 

ollut mahdollisuus purkaa miel-

tään ja kertoa mikä häntä ahdisti. 

Hänellä oli epätietoisuutta myös 

siitä, voiko hän ja onko hän kel-

vollinen osallisumaan ehtoolli-

selle. Hän kävi, viimeisenä. Hy-

vä niin!

Kirkkokahveilla tämä tapaus 

puhutteli ja askarrutti meitä ju-

malanpalveluksessa olleita, jopa 

kyyneliin saakka. Erään miehen 

puheenvuoro jäi erityisesti mie-

tityttämään. Hän kertoi omakoh-

taisia kokemuksia siitä, kuinka 

hän oli kohdannut työmatkoil-

laan miehiä kosteissa saunail-

loissa ja kuinka miehillä oli ollut 

ilmeinen puhumisen tarve. Hu-

malatilassa on herkempi mieli 

ja on helpompi puhua vaikeista 

asioista. Mutta kuten tiedetään, 

alkoholista ei ole ”lääkkeeksi”.

Mieltäni jäi askarruttamaan, 

olisiko seurakunnalla resursseja 

järjestää  miesten keskustelupii-

riä, missä voisivat eri-ikäiset ja 

erilaisen maailmankatsomuksen 

omaavat miehet kohdata. Tässä 

olisi seurakunnalle uudenlai-

nen haaste. Tiedän, että Kalajo-

en Kristillinen kansanopisto on 

järjestänyt miestenpäiviä, mutta 

luulen, että niihin tilaisuuksiin 

eivät nämä ”vaikeat tapaukset” 

mene. Miten saataisiin Juma-

lan sana puhuttelemaan myös 

heitä?

Kirkossakävijä

  

Kynttilänpäivänä kirkossa
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Maritta Raudaskoski <maritta.raudaskoski@omanetti.fi >

Toimittajan tarinoita

SM-avantouinnit pidettiin 25-

27.1 Laukaassa Kylpylähotelli 

Peurungassa.

Nivalan Kuntorimpin avan-

touimareita osallistui  kaikkiin 

sarjoihin. Sarjoina olivat: Kuutit - 

kastautujat ja Norpat, jotka uivat 

25 metriä  ilman ajanottoa. Kil-

pasarjat 70-20 v.  uivat 25 metriä 

ajanotolla. Viestissä uidaan 4x25 

metriä, mutta siihen ei ollut Ni-

valasta joukkuetta.

Neljätoista   uimaria, muuta-

malla oma Personal Traineri mu-

kana, yhteensä  seitsemäntoista 

hengen voimalla ja leppoisalla 

huumorimielellä Heikkilän lii-

kenteen bussilla matkattiin.

Olosuhteet kisapaikalla olivat 

parhaat mahdolliset, - 4 astetta, 

ei tuulta ja vesi lämpimämpi kuin 

Vinnurvassa.

Järjestelyt toimivat loistavasti 

ilman tungosta vaikka osanotta-

jia oli 1200. Sarjojen aikataulut 

oli laadittu minuutin tarkkuudel-

la ja pitivät myös hyvin paikkan-

sa kilpasarjoissa. Muissa sarjoissa 

pystyttiin joustamaan.

Matkalta palattiin tyytyväi-

sinä, uusia kokemuksia rik-

kaampana ja suunitelmissa ensi 

vuonna  matkata  kilpailuihin 

Imatralle.

Avantouimarit kiittävät spon-

soreita lämpimästi.

Avantouintiporukka lähdössä paluumatkalle.

Nivalalaisia SM-avantouinneissa

Ohikulkijan erehdys aiheut-

ti turhan hälytyksen palokun-

nalle viikko sitten sunnuntaina 

aamuyöllä. 

Hieman neljän jälkeen Joki-

laaksojen pelastuslaitoksen Ni-

valan paloasemalle tuli hälytys 

mahdolliseen traktoripaloon Ni-

valan ja Haapajärven raja-alueel-

le. Tehtävään hälytetyn yksikön 

saapuessa kohteeseen ilmeni, että 

siellä eräs isäntä poltti hallitusti ja 

luvallisesti olkipaaleja navettansa 

piha-alueen laidalla.

Piha-alue oli hyvin valaistu ja 

lähellä valtatie 27:ää, joten jos hä-

täilmoituksen tekijä olisi käynyt 

lähempää toteamassa tilanteen, 

olisi tämä hälytys todennäköises-

ti jäänyt tekemättä. Kauempaa, 

liikkuvasta autosta ohi ajettaes-

sa ei voinut nähdä mitä kohteessa 

paloi eikä sitä, että kyseessä oli 

hallittu, luvallinen olkijätteen 

poltto. Talon isännän mukaan 

moni ohikulkija oli käynyt yön 

aikana ilmoittamassa myös hä-

nelle, että pihassa palaa jotain, 

viimeisin vain noin varttia ennen 

palokunnan tuloa kohteeseen.

Talon isäntä oli valveutu-

neesti ilmoittanut olkienpoltos-

ta ennakkoon hätäkeskukseen, 

vaikka tämän tyyppisistä ros-

kienpoltoista sitä ei tarvitse vält-

tämättä tehdä. Vain isoimmista 

kulotuksista on lakisääteinen 

ilmoitusvelvollisuus.

Nyt hätäkeskuksen tietojärjes-

telmä ei tunnistanut ohikulkijan 

tekemää hätäilmoitusta samak-

si paikaksi jossa oli ilmoitettu 

pidettäväksi hallitusti avotulta, 

koska hätäilmoitus tehtiin vir-

heellisellä tien nimellä. Tällöin 

tietojärjestelmä ei tunnistanut 

tätä ohikulkijan tekemää hätäil-

moituksessa kerrottua paikkaa 

samaksi, josta oli tehty ilmoitus 

hallitusta avotulenpidosta.

Jos siis tämä ohikulkija olisi 

käynyt lähempänä kohdetta, to-

dennut näkemänsä avotulen hal-

lituksi olkien poltoksi tai tehnyt 

hätäilmoituksen kohteen oikealla 

osoitteella, olisi tämä melko turha 

hälytys palokunnalle voitu vält-

tää. Jälkimmäisessä tapauksessa 

hätäkeskuksen tietojärjestelmä 

olisi ilmoittanut hätäilmoituk-

sen vastaanottaneelle hätäkes-

kuspäivystäjälle, että kohteessa 

on meneillään sunnuntain puo-

lelle kestävä hallittu olkipaalien 

poltto, eikä päivystäjä siinä tapa-

uksessa olisi laittanut hälytystä 

Peruspalvelukuntayhtymä Kal-

lion hallitus päätti kokoukses-

saan, että paksunsuolen syövän 

seulontoja jatketaan Nivalassa 

entiseen tapaan ja päätti ulottaa 

seulonnat koskemaan myös koko 

Kallion aluetta. Sopimus seulon-

noista tehdään Suomen syöpäyh-

distyksen kanssa.

Yhtymähallitus vahvisti viran-

haltijoiden päätösvaltaan tänä 

vuonna kuuluviksi hankintara-

joiksi seuraavat: hallintokeskuk-

sen johtavat viranhaltijat 30.000 

euroa, tulosalueiden johtajat 

15.000 euroa ja tulosyksiköiden 

johtajat 10.000 euroa. Tavara- ja 

palveluhankinnoissa kansallisen 

kilpailuttamisen raja on 15.000 

euroa, sosiaali- ja terveyden-

huollon palveluissa 50.000 eu-

roa ja rakennusurakoissa 100.000 

euroa.

Tulosalueiden johtajille ni-

mettiin varahenkilöt. Nime-

äminen nähtiin tarpeelliseksi 

mahdollisten akuuttien tilantei-

den varalta. Ennakoidut sijais-

tarpeet voidaan hoitaa erikseen 

tapauskohtaisesti.

Varahenkilöksi terveys- ja 

sairaanhoitopalveluihin nimet-

tiin Mikko Suni, ympäristöter-

veydenhuoltoon Eija Niemi, 

ikäihmisten palveluihin Anna-

Leena Mäntyniemi, vammais-

ten ja erityisryhmien palveluihin 

Onni Mononen ja lasten ja per-

heiden palveluihin Terttuirmeli 

Haapakoski.

Kuntayhtymän johtajan vara-

henkilöksi akuuttien tilanteiden 

varalta nimettiin hyvinvointipal-

velujohtaja Jarmo Kivimäki.

Potilasasiamies 
Taukokankaalta
Kallio-kuntayhtymän toimin-

tayksikköjen potilas- ja sosiaa-

liasiamiestehtävien hoitaminen 

annetaan Taukokangas-säätiölle / 

Taukokankaan tehtävään nimeä-

mille työntekijöille. Sopimus on 

voimassa tämän vuoden alusta. 

Tänä vuonna sosiaalihuolto-

lain mukaisia kuljetuspalveluja ei 

järjestetä, koska toiminnan yllä-

pitoon ei ole varattu riittävästi 

määrärahoja. Kallion kunnissa 

kuljetuspalveluiden myöntämis-

käytännöt ovat tähän saakka poi-

kenneet toisistaan huomattavasti. 

Vuoden 2008 aikana selvitetään 

kuljetuspalveluiden järjestämistä 

tulevaisuudessa.

Yhtymähallitus hyväksyi pal-

velusetelillä kotihoidon palvelu-

jen tuottajiksi 1.2.2008 alkaen 

tarjouksen jättäneistä toimijoista 

ne yritykset, jotka täyttävät tar-

jouspyynnössä edellytetyt koulu-

tus- ym. vaatimukset.

Hyväksytyt yritykset ovat: Jo-

kilaaksojen kotipalvelu Ky Kälviä, 

Kotiapu Sirpa Mäkinen Ylivieska, 

Osuuskunta Kototuote Ylivieska, 

PN siivous ja pesulapalvelut Oy 

Ylivieska ja Kotipalvelu M. Nuo-

lioja Nivala.

Kotisairaanhoitopalveluja 

ovat oikeutettuja tuottamaan Jo-

kilaaksojen kotipalvelu Ky Kälviä 

ja PN siivous ja pesulapalvelut Oy 

Ylivieska. 

Palvelusetelillä omaishoitajan 

vapaan aikaisen hoivapalvelun 

tuottajiksi hyväksyttiin samat 

yritykset, jotka hyväksyttiin jat-

kuvan ja säännöllisen sekä tila-

päisen kotihoidon tukipalvelu-

jen tuottajiksi. Siivouspalvelujen 

tuottajiksi palvelusetelillä hyväk-

syttiin tarjouksensa määräaikaan 

mennessä jättäneet yritykset.

Paksunsuolen syövän seulonta
kaikkiin Kallion kuntiin

Turha hälytys erehdyksessä palokunnalle

Kaupungilla on monenlaista asukkai-

den tietoon saatettavaa asiaa, jonka 

vuoksi se ostaa huomattavan määrän 

ilmoitustilaa lehdiltä. 

Nivalan kaupunki on jälleen kilpai-

luttanut lehtien ilmoitushinnat tälle 

vuodelle. Sikäli kilpailutus on reilu, että 

kriteerit ovat samat kuin viime vuonna-

kin, vaikka minusta pisteytys tietysti on 

hieman puolueellinen. Näin on myös 

levikki/jakelu -kriteeri, jolla mitataan 

tiedon perillemenoa Nivalan kaupun-

gissa, eli ns. kuntapeitolla. Nivalan Vii-

kolla on sadan prosentin peitto ja lisäksi 

lehti on jokaisen luettavissa ilmaiseksi 

ja kokonaan internetissä missä päin 

maata tai maailmaa tahansa. Saman 

pistemäärän saa kuitenkin jo 70 pro-

sentin peitolla. Tilauspohjaisten lehti-

en levikintarkastukset pidetään kevät-

talvella, eli näiden lehtien ilmoittamat 

tiedot ovat pian jo vuoden vanhoja.

Nivalan Viikko jätti huippuedullisen 

tarjouksen. Se perustui kylmään ma-

tematiikkaan, eli laskimme, miten al-

hainen hinnan täytyy olla, että levikin, 

ilmestymiskertojen ja henkilökunnan 

määrään perustuvien, meille epäedul-

listen pisteytysten jälkeen voittaisimme 

tarjouskilpailun. Pohjana oli viime vuo-

tinen voittajatarjouksen hinta.

Nivalan Viikon tarjous oli koko-

naistaloudellisesti edullisin. Se oli niin 

edullinen, että jos julkiset kuulutukset 

ilmoitettaisiin pelkästään Nivalan Vii-

kossa, kaupungille tulisi hyvin huo-

mattava säästö. Tärkeitä käyttökohteita 

säästyvälle rahalle varmaankin löytyisi 

ilman suurempaa pohtimista.

Kilpailutuksesta ja tarjouksestamme 

huolimatta kaupunginhallitus esittää 

valtuustolle, että ilmoitukset ja kuu-

lutukset julkaistaan Nivalan Viikon 

lisäksi myös Nivala -lehdessä. Koska 

Nivalan Viikko menee jokaiseen ko-

tiin, tällaista ilmoitustarvetta kaupun-

gilla ei ole. Olisi reilumpaa antaa tuo 

summa suorana tukena Nivala -lehdelle 

tai nyttemmin se kannattaisi osoittaa 

Nivala-Seuralle. Valtuusto käsittelee 

asiaa seuraavassa kokouksessaan, joka 

on torstaina 21. helmikuuta.

Äkkipäätään tuntuu, että jos kilpai-

lutetaan niin otetaan tulokset myös 

huomioon. Tilanne olisi aika erikoinen, 

jos samaa systeemiä olisi käytetty ensi-

hoidon ja sairaanhoidon palvelujen kil-

pailuttamisessa. Siinä tarjouskilpailun 

voitti TSE-Tienvieri Oy Pohjanmaan 

Ensihoito. Eikö olisi kummallista, jos 

kaupunki siitä huolimatta maksaisi 

tarjouksen hävinneillekin ja vielä hui-

keasti enemmän kuin tarjouskilpailun 

voittajalle.

No, eihän tämä asia Nivalan Viikolle 

elämän ja kuoleman kysymys ole. Pää-

tehtävänämme on palvella lukijoitam-

me ja sitä kautta ilmoittajiamme mah-

dollisimman hyvin.

Kuriositeettina mainittakoon, että 

Ylivieskan kaupunki ilmoitti asiansa 

viime vuonna sekä kaupunkilehdessä 

että Kalajokilaaksossa. Kalajokilaak-

solle kaupunki maksoi ilmoitusmak-

suina 33.000 euroa ja Vieskalaiselle 

16.000 euroa.

* * *

Kun tulin tuosta sairaankuljetusasiasta 

maininneeksi, niin vilkaiskaapa netis-

tä Suomi24 keskustelufoorumia. Täs-

tä Nivalan sairaankuljetusasiasta on 

siellä valtava määrä mielipiteitä. Kes-

kustelujanoja on useampiakin. Osan 

mielipiteistä operaattori on poistanut. 

Kannanottoja on molempien yritysten 

puolesta ja vastaan. Tekstit ovat niin 

törkeitä, että minä en ainakaan tällä 

päällä varustettuna niitä julkisuuteen 

uskaltaisi laittaa. Mutta netissä saa nä-

köjään sanoa mitä vaan.

On huomioitava, että palstaa luetaan 

kaikkialla Suomessa ja tietysti ulko-

maillakin. Minkälaisen kuvan se antaa 

nivalalaisista  toimijoista ja ihmisistä 

yleensäkin? Kannattaisi vähän pitää 

oman kotiseudun puolta ja sivistynyttä 

keskustelukulttuuria yllä. Tästä asiasta 

joku nivalalainen oli jo kyseisellä netti-

palstalla onneksi muistuttanutkin.

Maritta Raudaskoski

Kilpasilla
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

1. Fysiokraatit.

2. Johannes Angelos.

3. Jääkiekkoa ja pesäpalloa.

4. Tampereella.

5. Michelle Pfeiff er.

Sunnuntai 10.2.: Lihahöys-

tö, perunat, italiansalaatti, 

marjavaahto.

Maanantai: Makkarakeitto, 

juusto, puolukkapuuro.

Tiistai: Kalapullat, muusi, 

porkkana-mandariinisalaatti, 

vadelmakiisseli.

Keskiviikko: Broilerikasviskas-

tike, muusi, mustaherukkahillo, 

marjakiisseli.

Torstai: Jauheliha-perunaviipa-

lelaatikko, jäävuori-ananas-to-

maattisalaatti, sitruunahyytelö.

Perjantai: Kinkkuvihanneskeit-

to, juusto, hedelmäinen puuro.

Lauantai: Nakkipata, kurkkusa-

laatti, mustikkakiisseli.

Sunnuntai 17.2: Palapais-

ti, perunat, lounassalaatti, 

sekahedelmäkiisseli.

Maanantai: Kalakeitto, maksa-

makkara, ruisleipä.

Tiistai: Lihapyöry-

kät, kastike, perunat, 

kaali-sateenkaari-ananassalaatti.

Keskiviikko: Makaronilaatikko, 

tuoresalaatti.

Torstai: Värikäs kalkkunaleike, 

riisi, tuoresalaatti.

Perjantai: Makkarakeitto, 

sämpylä.

Lukijat voivat lähettää mielipi-

teitään ja havaintojaan teksti-

viestillä. Puhelinnumero on

044-945 3763.
Viestit edustavat lähettäjän nä-

kemyksiä - eivät lehden.

Ei missään nimessä vanhaa tuu-

limyllyä saa purkaa, senhän voi 

entisöidä maalaamalla punai-

seksi niin kuin se on ollutkin ja 

siivet valkoiseksi. Jo vain on sitte 

komia, nim. kesä työläinen.

Sinä, joka moitit Itella ahneeksi, 

ole hyvä ja vie pakettisi itse pe-

rille. Saat sen sillä hintaa kun itse 

haluat. En minä ainakaan odota 

että kukaan tänäpäivänä kuskais 

mun paketteja ilmatteeksi. Ota 

myös huomioon että kaikki pal-

velut sisältävät alvin, joka on lä-

hes neljäsosa itse palvelusta.

Eiköhän kauppa käy nivalassa 

kun pitää lehdessä houkutella 

asiakkaita, jos myyjät tai kaup-

piaat on asiallisia ja fi ksuja ei ole 

puute asiakkaista. PS. Puskaradio 

on tehokas.

Miksei Nivalan Viikko -lehti 

julkaise kaikkia viestejä! Esim. 

kaupungin työntekijöiden tärke-

ydestä!!! Mut mite ny ku nivalan 

valtiomies ja silleen.

Miksi aina mollataan nuoria? Ei 

pidä yleistää. Suurin osa nuoris-

ta on ahkeria opiskelijoita kaikki 

vapaa-aikansa työssä käyviä (jos 

töitä on). Isoäiti.

Ei sitä lietettä ajeta pellol-

le, pumpataan navetasta kai-

voon tai ajetaan lisäkaivoon, se 

tuoksahtaa...

Kissan päälle ajajat, autossa on 

jarrut, vai onko tappajan viet-

ti voimakkaampi kuin jarrun 

painaminen?

Liikennevalot tarvisi Nivalaankin 

saada muutamaan risteykseen.

Milloin saamme tietää tutkimus-

ten tuloksen oopperan kadon-

neesta miljoonasta? Vai jatkuuko 

pimitys edelleen?

Nivala-Kallio surkeus, miksi 

Nivalassa ei tehty kustannus sel-

vitystä terveyspalvelujen edul-

lisuudesta Haapajärven kanssa 

yhteispäivystys, säästö valtava, 

lyhyet kuljetusmatkat, apu lä-

hellä, potilasturvallisuus taattu 

ympäri vuorokauden joka päivä, 

käyntimaksun säästö potilaalle ei 

lisä lääkärikuluja kunnalle, meillä 

hyvä lääkäritilanne, Oulaskangas 

vähempi vakituislääkäreitä kuin 

Kallio-yhtymässä, jossa 27 vaki-

tuista eikä päivystys toimi illalla 

ja yöllä. Talouden suhteen Niva-

lan ja Haapajärven kaikki suu-

rimmat sivukylät lepäävät toisi-

aan vasten, kylien 70 prosentin 

koko kunnan väestä lisäksi taa-

jamat lähempänä kuin Ylivieska. 

Nivalan päivystys nyt huonontu-

nut, 18 jälkeen siirtyy Oulaisiin, 

kello 16 Ylivieska ja Sievi ja Ala-

vieska ohjaa potilaansa meille 

samoin meidän työväki, yrittäjät 

1000 henkeä, ei tilaa, lähdettävä 

päivystykseen työaikana, menoja 

kunnalle ja yrittäjälle, lasten ti-

lanne sama. Nim. totuus.

Ei ottanut Kärsämäki, ei Haapa-

järvi, Ylivieska vei 60 % nivala-

laisten päätäntävallasta + tek-

nillisen toimiston työkalupakin. 

Kokkolalle annetaan Nivala-leh-

ti, joka on viimeisiä rippeitä ni-

valalaisten identiteetistä. Kaikki 

nämä turhat vouhotukset yhden 

vuoden aikana. Nim. Ei tervettä 

politiikkaa.

Säästän 110 euroa, ku tilaan 100 

pkt risloja virosta, säästän vielä 

lisää ku ostan aina viikon ruuat 

ylivieskasta ja tankkaan samalla 

10 snt halvempaa pensaa tankin 

täyteen.

Nivalan Tuiskula uudelleen toi-

mintaan! Eikö siellä voisi järjes-

tää edes discoja. Terv. Ikinuori.

Nyt loppui vapaaehtoinen koti-

seututyö. Nimim. Hävettää.

La 9.2. klo 19.30 seurat Nivalan 

ry:llä (E Kautto), järj. Korpiran-

nan ry.

Su 10.2. 1. paastonajan sunnuntai 

klo 10 sanajumalanpalvelus kir-

kossa, Viljanen, Katajala, Malis-

kylän Sekakuoro joht. J Latvala. 

Kolehti: Katastrofi rahastolle, Kir-

kon Ulkomaanapu. Kirkkokahvit 

seurakuntakodissa. Klo 13 seurat 

Nivalan ry:llä (M Hertteli). Klo 

14 seurat Korpirannan ry:llä (J 

Tölli). Klo 17 gospel-kuoron 

harjoitukset seurakuntakodissa 

(Rautio). Klo 18.30 seurat Niva-

lan ry:llä (M Hertteli, P Mehtä-

lä). Klo 19 Ahti Häkkilän muis-

toseurat seuratuvalla ( J Laurila, 

H Hurskainen, Viljanen).

Ti 12.2. klo 11 kohtaamispaikka 

Ranni, Peltolan pappilassa.

Klo 12 päiväveisuut seuratuvalla 

(A Seppä). Klo 18 naisten piiri 

kirkkoherranviraston kokous-

huoneessa (Huom! paikka). Klo 

18 seurakunnan luottamushen-

kilöiden ja työntekijöiden stra-

tegiailta seurakuntakodissa (E 

Kurronen). Klo 18.30 sisarkerho 

Nivalan ry:llä.

Ke 13.2. klo 18 virsipiiri seura-

kuntakodissa. Klo 18.30 ystä-

väkerho Nivalan ry:llä. Klo 19 

Iida Mattilan 85-vuotis synty-

mäpäiväseurat Olkkosentie 5 A 

4 (Viljanen).

To 14.2. klo 16-20 Ystävänpäi-

vätempaus Yhteisvastuulle seu-

rakuntakodissa, tuo perheesi 

edulliselle päivälliselle, tarjoa 

ystävälle leivoskahvit, tutustu 

taidenäyttelyyn, nauti lapsikuo-

ron musiikista, nukketeatterista 

tai laula mukana virsivartissa. 

Tarjolla on monenlaista ohjel-

maa. Kaikki tuotto Yhteisvastuu-

keräykselle. Klo 17 lapsikuoron 

harjoitukset seurakuntakodissa 

(Katajala). Klo 18.30 myyjäiset 

Nivalan ry:llä.

Pe 15.2. klo 18.30 raamattuluok-

ka Nivalan ry:llä. Klo 18 raamat-

tupiiri seurakuntakodin isossa 

salissa. 

La 16.2. klo 19.30 seurat Nivalan 

ry:llä (H Ohtamaa).

Su 17.2 .2.paastonajan sunnuntai 

klo 10 sanajumalanpalvelus kir-

kossa, rippikoulupyhä, I-ryhmä, 

Junttila, Hautamäki. Klo 13 Ni-

valan ry:n vuosikokous. Klo 17 

gospel-kuoron harjoitukset seu-

rakuntakodissa (Rautio). Klo 

18.30 seurat Nivalan ry:llä (J Syri, 

J Poikkimäki).Pyhäkoulutyö

Su 10.2. klo 11 (Huom! Aika) 

Katajasaaren pyhäkoulu Ee-

va Huitulalla, klo 12 Vilkunan 

alueen pyhäkoulu Savolaisella, 

Vilkunantie 41. To 14.2. klo 16 

alkaen Ystävänpäivä-tapahtuma 

seurakuntakodissa.

Perhekerhotyö

Ke 13.2. klo 18.30 Yhden van-

hemman olohuone seurakunta-

kodilla, ohjelmassa lettukestit.

Varhaisnuorten kerhot

Tyttö - poikakerho torstaisin 17-

18 Karvoskylän kylätalolla

Tyttökerho maanantaisin 16.30-

17.30 Erkkilän koululla

Kokkikerho 1-3 luokkalaisille 

maanantaisin 17-18.30 seura-

kuntakodilla nuorisotilassa

Puuhakerho tytöille ja pojille tiis-

taisin 16.30-17.30 seurakuntako-

dilla nuorisotilassa

Kokkikerho 4-6 luokkalaisille 

torstaisin 17-19 seurakuntako-

dilla nuorisotilassa

Poikien sählykerho torstaisin 4-6 

luokkalaisille 16-17 Tuiskulassa

Tyttöjen voimistelukerho 1-6 

luokkalaisille perjantaisin 16-17 

Tuiskulassa

Tyttöjen- ja poikien palloiluker-

ho perjantaisin 3-6 luokkalaisille 

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 luokkalaisille 

torstaisin 16-17 Niva Kaijan kou-

lun musiikkiluokassa

Poikien sählykerho perjantaisin 

17.30-19.00 Malilan koululla

Lisätietoja Mauri Autio p. 040 

539 1462.

To 21.2.2008 Kärpät – TPS- jää-

kiekko-ottelu Oulun Energia 

Areenalla. Hinta 20 € ,  sis. mat-

kan ja lipun. Lähtö seurakuntako-

dilta klo 15.30, paluu n. klo 23.30.

Mukaan mahtuu 15 henkilöä.

Ilmoittautumiset kirkkoherran-

virastoon 15.2.2008 mennessä 

p. (08) 440 025.

Nuorisotyö

Pe. 8.2 klo 19-22 avoimet ovet 

nuorisotiloissa

Ti. 12.2 klo 18-19.30 isoskoulutus 

nuorisotiloissa.

To. 14.2 klo 16-20 Ystävänpäi-

vä Yhteisvastuulle –tapahtuma 

seurakuntakodissa.

Lisätietoja Reetta Nummela p. 

040 532 5578

Rippikoulutyö: To. 7.2 klo 18.00 

Saara Kinnusen luento kaikkien 

rippikoululaisten vanhemmille. 

Kahvitus tilaisuuden jälkeen, sa-

malla talvirippikoulun vanhem-

pien tapaaminen.

Lisätietoja Reetta Nummela p. 

040 532 5578

Kolehdinkantajat: Su 10.2 Atte 

Eskola, Julia Mehtälä, 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

Su 9.3. Ere Korkiakoski, Jani 

Laulumaa, Elia Päivärinta, Saila 

Päivärinta

Su 16.3. Heljä Oja, Sanna Ruos-

tetsaari, Saara Ranta-Nilkku, Sa-

ra Ranta-Nilkku

Musiikkityö

Urkuvartti kirkossa joka kuu-

kauden viimeinen perjantai klo 

19 (huom! Aika muuttunut).

Lähetystyö

Lähetyksen kirpputori Kantto-

rilassa, avoinna ke ja la klo 9-13, 

saatavana varastossa olevaa il-

maista vaatetavaraa.

Tulossa:

To 14.2.2008 klo 16-20 Ystävän-

päivätempaus Yhteisvastuun hy-

väksi seurakuntakodissa.

Luvissa monenlaista ohjelmaa, 

lisäksi tarjolla hyvää ja edullista 

ruokaa. Tarkempia tietoja ohjel-

masta myöhemmin. Haastamme 

seurakunnan kaikki luottamus-

henkilöt mukaan tempaukseen ja 

tuomaan arpajaisvoittoja! Arvot-

tavat voi toimittaa kirkkoherran-

virastoon 11.2.2008 mennessä.

Su 9.3 Naisten päivän tilaisuus 

seurakuntakodissa. Maija Paa-

vilaisen kuvaluennon aiheena 

on Naisena olemisen teema Ilon 

ja rohkeuden lähteillä, lisäksi 

musiikkia.

Nivalasta ollaan ja toimeen tul-

laan-historiakirja Harri Turusen 

kirjoittama Nivalan historiakir-

ja on myynnissä myös kirkkoher-

ranvirastossa, hinta 65 €. Lisä-

tiedot kirkkoherranvirastosta p. 

(08) 440 025.

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 11.2.2008 klo 17.05 Etapin ai-

heena Ekumenia, vieraana Kiu-

ruveden ortodoksisen seurakun-

nan kirkkoherra Antero Petsalo. 

Ohjelman on toimittanut Laila 

Korkiakoski.

Su 17.2.2008 Raudaskylän Kris-

tillisellä Opistolla Siionin virsien 

juhlasunnuntai-Kansanveisuu

Klo 10 jumalanpalvelus, saarna 

J Hautala, klo 12.30 Kansanvei-

suu, klo 14 juhlakonsertti, mu-

kana 7 kuoroa. Lounas ja kahvi 

maksullisia, kolehti kotimaan 

kohteeseen.

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 jo-

ka päivä, su-to klo 18-01, pe ja 

la klo 18-03. Palvelevaan nettiin 

voit lähettää viestin (evl.fi /pal-

velevanetti.fi ), joihin vastataan 

viiden päivän kuluessa.

Kirkolliset on luettavissa myös 

Nivalan seurakunnan kotisivuil-

ta, www.nivalansrk.fi /kirkolliset 

ilmoitukset.

Seurakunnan kotisivujen osoi-

te: www.nivalansrk.fi 

Sähköpostiosoite: nivalan.seu-

rakunta@evl.fi 

Kastettu

Pihla Hilda Maria Palola, Daniel 

Nikolai Niemonen, Jemina Eija 

Palola.

Avioliittoon 
kuulutettu
Henri Samuli Eskola ja Heli Ma-

ria Uusivirta

Kuollut 

Eeva Edit Huotari s Hiltunen 93 v.

Soini Johannes Kaarto 83 v.

Kirkolliset tapahtumat

Suunnittelija/arkkitehti, per-

hepäivähoitajia, ajanvaraaja, 

myyntineuvottelija, lehdenja-

kaja, LVI-asentaja, teollisuus-

putkiasentaja, hitsaaja, kokki, 

baaritarjoilija.

Halonen käynnisti 
Yhteisvastuu-

keräyksen

Suomen suurin vuosittainen kan-

salaiskeräys, Yhteisvastuu, alkoi 

viime sunnuntaina. Noin 40 000 

kerääjää lähti liikkeelle lippai-

neen ja listoineen eri puolilla 

Suomea.

Keräyksen suojelija on pre-

sidentti Tarja Halonen ja esi-

mies Porvoon piispa Gustav 

Björkstrand.

Keräyksen tuotosta 60 pro-

senttia käytetään Kirkon ulko-

maanavun kehitysyhteistyöhön 

ja katastrofi apuun, 20 prosenttia 

menee suomalaisten kehitysvam-

maisten työllistämiseen ja loput 

20 prosenttia kirkon ja seurakun-

tien tekemään avustustyöhön.

Yhteisvastuukeräys kutsuu 

kaikki suomalaiset mukaan työl-

listämään kehitysvammaisia suo-

malaisia ja maataan jälleenraken-

tavia liberialaisia. Keräys jatkuu 

vapunpäivään saakka.
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Laskiaistiistaina kokoontui jälleen aktii-

vinen ikäihmisten ryhmä jumppatunnille 

Seuratuvan viihtyisään saliin. 

Päivä sattui tänä vuonna olemaan myös 

Runebergin päivä. Edellisen kerran laski-

aistiistai ja Runebergin päivä osuivat sa-

malle päivälle eli 5. helmikuuta vuonna 

1856, eräs rouvista tiesi kertoa.  Johan 

Ludvig Runeberg täytti tuolloin 52 vuotta. 

”Kenties hän juhli päivää torttukahvein”, 

tietää kertoa puolestaan Helsingin yliopis-

ton almanakkapäällikkö Heikki Oja. 

 Tämä ikäihmisille tarkoitettu kan-

salaisopiston järjetämä piiri on toimi-

minut jo lähes kymmenen vuoden ajan. 

Aluksi jumppapaikkana oli päiväkeskus. 

Opettajana alusta lähtien on ollut Kaija 

Mehtälä.

Jumppatuokiot on tapana aloittaa yh-

teislaululla. Tunti aloitettiin reippaalla yh-

teislaululla ”Terve laskiainen”. Loppulaulu 

kuuluu yleensä myös ohjelmaan.

Jumpan tavoitteena on pitää ikäihmiset 

kunnossa ja säilyttää taidot, jotka toimivat. 

Tuolilla istuen voidaan tehdä paljon erilai-

sia venyttelyliikkeitä yllättävän tehokkaas-

ti, sillä myös voimaa tuolijumppaaminen 

vaatii ja saa hien pintaan.

- Meillä sääntönä on, että jokainen te-
kee oman vointinsa ja kykynsä mukaan, 
ja että tämä on mukavaa yhdessäoloa ja 
täältä saa mielenvirkeyttä. Kynnys tän-
ne tulemiselle ei ole korkea ja ikäkään 
ei ole rajoite. Tuolijumppa on ikäihmi-
selle turvallinen liikuntamuoto,  koska 
vanhemmiten lattialta nouseminen ei ole 
enää niin helppoa. Tasapainoharjoituksia 
tehdään tuolin nojaa tukena käyttäen, ker-
too Kaija Mehtälä.

Jumpparina Kaija Mehtälä on mutkaton 

ja ystävällinen. Kaija ei komentele ohjeita. 

Tilaa jää seurustelulle ja ajatusten vaihdol-

le ja varsinkin yksineläjälle tällainen yh-

dessäolo on tärkeä sosiaalinen tapahtuma.  

Opettajalla ja oppilailla yhteispeli näyttää 

sujuvan hienosti.

- Nämä ovat kilttejä oppilaita, lisää 

Kaija.

Ritva Oja

Nivala-Seura ry:n johtokunta on 

päättänyt yksimielisesti esittää 

yhdistyksen yleiselle kokouksel-

le Nivala -lehden liiketoiminnan 

myymistä Jokilaaksojen Kustan-

nus Oy:lle.

Yhdistyksen yleinen kokous 

käsittelee myyntiä ensi tiistai-

na Nitekissä Rättyän Sapuskan 

tiloissa kello 19.00 alkavassa 

kokouksessa. Lehden myynti 

on herättänyt vilkasta keskus-

telua nivalalaisten keskuudes-

sa ja kokous tullee olemaan 

mielenkiintoinen.

Myyntipäätöksellä johtokun-

ta haluaa turvata Nivala -lehden 

tulevaisuuden muuttuvassa me-

diamaailmassa. Kauppaan on 

tarkoitus sisällyttää koko lehden 

liiketoiminta, koneet, kalusto ja 

osakekanta. Kiinteistöt jäävät 

Nivala-Seuralle. 

Johtokunnan myyntipäätös oli 

yksimielinen. Seuran puheenjoh-

taja on Kim Oja, varapuheenjoh-

taja Tapio Uusitalo, sekä jäsenet 

Sari Gummerus, Eero Isomaa, 

Mauno Niemelä, Kaisa Pihlaja-

niemi, Matti Ruuttunen, Raija 

Taipale, Pekka Vilkuna ja Irja 

Visuri.

Omistus Nivalan 
ulkopuolelle
Ostajana oleva Jokilaaksojen 

Kustannus Oy julkaisee nykyisin 

tilauspohjaisia Haapavesi-, Kala-

jokilaakso-, Perhonjokilaakso- ja 

Lestinjoki -lehtiä sekä ilmaisjake-

lulehti PookiSanomia. Jokilaak-

sojen Kustannus Oy:n omistaa 

sataprosenttisesti Keski-Pohjan-

maan Kirjapaino Oy, jonka ko-

tipaikka on Kokkola. Sen suurin 

omistaja puolestaan on 15,7 %:

n osuudella Ilkka Oyj, jonka 

kotipaikka on Seinäjoki. Kaup-

parekisteritietojen mukaan toi-

seksi suurin omistaja on 14,4 %:

n osuudella Keski-Pohjanmaan 

Viestintäyhtymä. Sen kotipaik-

ka on Kokkola ja päätoimiala-

na arvopapereiden kauppa ja 

hallinta. 

Keski-Pohjanmaan Kirjapai-

no Oy:n muut osakkeenomis-

tajat ovat mukana pienemmillä 

osuuksilla. Yksi omistajista on 

tamperelainen Alpress Oy, jo-

ka on viime vuoden vaihteessa 

lakannut ja sulautunut samana 

päivänä Helsinkiä kotipaikka-

naan pitävään Alma Media Oyj:

n. Alma Media on monikan-

sallinen yhtiö ja julkaisee mm. 

Aamulehteä.

Nivala -lehden myyntikokous tiistaina

IRC-Galleria 
kasvoi 

aikuiseksi
Suomen suurimman nettiyhtei-

sön, IRC-Gallerian 470 000 re-

kisteröityneen jäsenen keski-ikä 

on ylittänyt 20 vuotta. “Palvelua 

on alusta asti kehitetty nuorille 

aikuisille ja käyttäjien keski-ikä 

on jatkuvasti kasvanut Suomen 

väestön ikääntymistä nopeam-

min”, kertoo palvelua ylläpitävän 

Sulake Dynamoidin käyttäjistä 

vastaava johtaja Heini Varjo-

nen. Tämä näkyy hyvin myös 

käytännössä, sillä noin 60% re-

kisteröityneistä käyttäjistä on 

täysi-ikäisiä. 

Kuvagalleriaan viittaavasta 

nimestään huolimatta IRC-Gal-

leria on sen jäsenille ensisijaisesti 

kommunikaatioväline. “Yhteyttä 

pidetään erityisesti niihin ihmi-

siin, joiden kanssa ollaan tekemi-

sissä muutenkin”, kertoo Varjo-

nen. “Uusiin ihmisiin on myös 

helpompi tutustua kuin useim-

missa muissa verkkopalveluis-

sa. Yhteisöjen avulla löytyvät 

samoista asioista kiinnostuneet 

ihmiset ja keskustelu lähtee hy-

vin alkuun vaikkapa yhteistä har-

rastusta koskevista valokuvista”, 

Varjonen jatkaa. 

IRC-Galleriaan lisättyjen uu-

sien kuvien määrä on kasvanut 

merkittävästi vuodenvaihteessa. 

Vuoden 2007 lopulla uusia ku-

via lisättiin noin 50.000 kappa-

letta vuorokaudessa, mutta tam-

mikuussa määrä on kasvanut yli 

70.000 kuvaan. IRC-Gallerian 

tuottaja Jari Jaanto arvioi, että ns. 

kuvablogaamisen ja kokemus-

ten verkossa jakamisen osalta 

kasvanut aktiivisuus johtuu osin 

digikameroiden ja kamerakän-

nyköiden joulumyynnistä. IRC-

Gallerian kautta käyttäjät pys-

tyvät helposti lisäämään omille 

profi ilisivuilleen kännykkäkuvia 

ja –videoita.

Verovinkki
metsän-

omistajille
Metsänomistajan on täytettävä 

arvonlisäveroilmoitus, vaikka 

viime vuonna ei olisi lainkaan 

myyty puuta. Arvonlisäverolli-

set metsätalouden harjoittajat 

jättävät arvonlisäveroilmoituk-

sen samanaikaisesti metsäveroil-

moituksen kanssa viimeistään 

perjantaina 29.2.2008, muistut-

taa Veronmaksajain Keskusliitto. 

Arvonlisäverolomakkeella ilmoi-

tetaan puun myyntitulon arvon-

lisävero ja menoihin kohdistuvat 

vähennettävät arvonlisäverot. 

Jos myynnin arvonlisävero on 

ostojen arvonlisäveroa suurem-

pi, erotus täytyy maksaa vuon-

na 2008 viimeistään helmikuun 

viimeisenä päivänä. Jos ostojen 

arvonlisäverot ovat myynnin 

arvonlisäveroa suuremmat, ero-

tuksen saa takaisin palautuksena. 

Arvonlisäveroilmoitus on samal-

la myös palautushakemus. Jos 

puuta ei ole myyty viime vuon-

na lainkaan, mutta metsään koh-

distuu menoja, palautuksena saa 

kaikki maksetut arvonlisäverot. 

Palautuskorko on 2,5 % eikä se 

ole tuloverotuksessa veronalaista 

tuloa. Pienin palautettava määrä 

on 5 euroa. 

Tuolijumppaa Seuratuvalla

Iloistet ja reippaat ikäihmiset kokoontuvat uskollisesti kerran viikossa jumppatunnille. Tällä kertaa apuvälineenä käytettiin kuminauhaa, jolla saadaan tehostettua 

liikkeitä.
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Uusien suksien siteet kannattaa 

kiinnityttää urheiluliikkeessä, 

koska niissä on tarpeelliset vä-

lineet sekä tietämys eri teknii-

koiden suksiin tulevien siteiden 

asennuspaikoista. Ellei samalla 

kertaa hanki uusia monoja, tu-

lee varmistaa omien vanhojen 

monojen yhteensopivuus uusi-

en siteiden kanssa.

Suksien ensihuolto

Uudet, vasta kaupasta ostetut 

sukset eivät sellaisenaan ole 

valmiit käyttöön. Uudet sukset 

ensihuolletaan ennen käyttöä. 

Homman voi teettää kaupassa 

tai jollain muulla ammattilaisel-

la. Aivan hyvin sukset voi hoitaa 

ihan itse.

1.Puhdista voiteenpoistoaineella

2.Sulata 0-kelin luistovahaa 

pohjiin ja siklaa kuumana pois 

metallisiklillä

3. Harjaa vielä pohjat messinki- 

tai muoviharjalla

4. Hio suksien terävät kantit va-

rovasti hiomapaperilla

Suksien pohjustaminen

1. Sulata vielä ainakin kerran 0-

kelin vahaa pohjiin, anna jäähtyä 

reilusti ja siklaa muovisiklillä lii-

ka vaha pois

2. Pehmeähköt vahat imeytyvät 

parhaiten pohjan huokosiin

3. Mitä useamman kerran maltat 

tehdä pohjustuksen ennen suksi-

en käyttöönottoa, sitä paremmin 

ovat suksesi suojattu kulutukselta 

ja toimivat paremmin, kun aloitat 

hiihtämisen

4. Pohjustuksen jälkeen suksien 

pohjien tulee olla kiiltävänrasvai-

sen mustat

5. Jos suksesi pohjat pääsevät 

talven aikana harmaantumaan 

liian vähäisen luistovoitelun ta-

kia, kannattaa silloinkin tehdä 

esitetty pohjustus uudelleen

Luistovoitelu

1. Voit päästä hiihtämään jo 

pohjustusvoidelluilla suksilla, 

mikäli luistovoide on ollut ke-

liin sopiva

2. Jos näin ei ole, siklaa pohjat 

vielä hyvin tarkoin

3. Sulata pohjaan ko. kelin vaha, 

jäähdytä ja siklaa

4. Harjaa muoviharjalla ja kiillota 

kankaalla tai talouspaperilla

5. Luistovoidetta ei saa joutua 

pitoalueelle

Pitovoitelu

1. Karhenna kevyesti pitovo-

idealue hiomapaperilla.

2. Hankaa ja tasoita 0-kelin pito-

voidetta tai liisterikelillä violet-

tia liisteriä pitoalueelle tekemään 

kiinnitysalustan varsinaiselle 

pitovoiteelle.

3. Laita ohuita kerroksia kelin-

mukaista pitovoidetta välillä aina 

hyvin tasoittaen esim. korkilla.

4. Lisää kerroksia hiihdettävän 

matkan mukaan noin kerros / 5 

kilometriä.

5. Jos suksi ei pidä, siirry voiteessa 

lämpimämpään suuntaan varoen 

kuitenkin liian paksua kerrosta, 

joka voi helpommin jäätyä.

Näitä tarvitset

Voidellessasi itse tarvitset 

peruspakettiin:

- pehmeää luistovoidetta (para-

fi inia, esim. violettia)

- 0-kelin pitovoiteen

- 0-2 °C violetin pitovoiteen

- -1-6 °C sinisen pitovoiteen

- universal-liisteriä

- pitovoiteen poistosiklin

- nailonharjan

- voidekaapimen

- korkin

- voiteluraudan tai vanhan sili-

tysraudan

- voiteenpoistoainetta

Hiihtokauden 
päätyttyä
Hiihtokauden jälkeen on sukset 

puhdistettava ja pohjiin levitettä-

vä parafi inia. Sukset ovat uudes-

taan pitovoidetta vaille käyttö-

valmiit, kun olet poistanut niistä 

parafi inin siklillä ja nailonharjal-

la. Nämä toimenpiteet voit teet-

tää myös urheiluliikkeessä.

Suksien voitelusta saat tietoa 

esimerkiksi hiihtoseurojen voi-

telukursseilta. Neuvontaa antavat 

myös monet voidevalmistajat.

Suksien voitelun 
turvallisuus
Normaaleja luisto- tai pitovoiteita 

käytettäessä harvakseltaan suksi-

en voiteluun ei ole kovin suurta 

tarvetta hengityksen tai käsien 

suojaamiseen. Siirryttäessä fl uo-

ri- ym. valmisteiden tai liuotti-

mien käyttöön tulee suojainten 

käyttö hyvinkin tarpeelliseksi.

Jos käyttää pitovoiteluna 

pitoteipin tyyppistä voitelua, 

suojaimia ei tarvita. Jos voite-

lee luistopinnat luistoliinalla, 

ainakin kädet tulee suojata ku-

mikäsineillä. Luistoaine aihe-

uttaa käsien ihon kuivumista. 

Jos käyttää usein luistoparaf-

fi inejä niitä sulattaen, on myös 

käytettävä hengityssuojainta

sekä suojakäsineitä.

Voiteiden raaka- aineista nii-

tä lämmittäessä voitelutilan il-

man hiukkaspitoisuus nousee

helposti yli haitallisten arvo-

jen ja lisäksi fl uoriyhdisteiden 

kuumentaminen voi vapauttaa

haitallisia yhdisteitä.

Voitelutilan ilmanvaihdon 

tulee olla hyvä. Voitelutilassa 

on tupakointi ja avotulenteko

kielletty. Kaikilla tilassa oleskele-

villa tulisi olla oma henkilökoh-

tainen hengityssuojain.

Hengityssuojaimet 
ja käsineet
Huolehdi ilmanvaihdosta voi-

telutilassa, käytä hengityssuo-

jainta, suojaudu pölyiltä ja

haitallisilta aineilta. Hengitys-

suojain tulisi olla varustettu A- 

luokan kaasusuodattimella ja P2- 

luokan pölysuodattimella.

Jos voitelutyö ei ole päivit-

täistä eikä kestä useita tunteja, 

kertakäyttösuojaimen FFAP2

käyttö on käytännöllisintä. 

Näitä suojaimia myyvät rauta-

kaupat sekä hyvin varustellut 

urheiluliikkeet.

Käytä suojakäsineitä käsitel-

täessä usein parafi inejä, fl uori-

voiteita tai vastaavia yhdisteitä

sekä liuottimia kuten voiteen 

poistoaineet.

Hiihtoliitto

Hyvin voidelluilla suksilla on ilo hiihdellä

Nivalan Urhelukauppa on toi-

minut uudella kauppapaikalla 

reilun kahden kuukauden ajan. 

Pekka Herrasen urheilualan yri-

tys on toiminut paikkakunnal-

la pian pari vuotta. Elmo-Sport 

-ketjuun kuuluva urheiluliike 

avasi ovensa toukokuussa 2006. 

Uudet reilun kahdensadan neli-

ön avarat ja valoisat tilat ovat toi-

mivat. Kauppias on tyytyväinen 

tilaratkaisuihin. 

 Tämän liiketilan etuna on se, 

että toimitaan samassa tasossa. Se 

helpottaa työskentelyä, kun ei 

tarvitse juosta portaissa, mutta 

ehkä miinuspuolena edelliseen 

paikkan verrattuna voisi pitää 

sitä, etteivät satunnaiset ohi-

kulkijat ja heräteostajat poik-

kea niin herkästi kaupantekoon, 

mutta vakiasiakkat kyllä osaavat 

tien kauppaan,  mainitsee Pekka 

Herranen.

Nuorisosihteeristä 
kauppiaaksi
Pekka Herrasella on takanaan 

kahden vuosikymmenen työru-

peama Nivalan kaupungin palve-

luksessa kulttuuri- ja nuorisotoi-

messa nuorisosihteerinä. Pekka 

kertoo kypsytelleensä vuoden 

verran ajatusta oman liikkeen 

perustamisesta.

-Yrittäjäkurssille osallistumi-

en auttoi liiketoiminnan aloitta-

miseen liittyvissä kiemuroissa, 

Luistoa pitää olla kaikissa suksissa. Pekan voitelemilla suksilla voi 

lähteä hiihtämään vaikka suoraan kaupan ovelta.

Nivalan Urheilukaupassa on hyvät valikoimat urheilutarvikkeita. Suksimerkeistä Karhu pitää pintansa. Karhu on yksi maailman 

vanhimmista maastohiihtovälinevalmistajista. Suksia on valmistettu jo vuodesta 1916 lähtien.

Leuto talvi näkyy
suksi- ja tekstiilikaupassa

mutta hyvää käytännön tietoa 

ja  apua sain Nihakista mm. las-

kelmien tekemisessä sekä muissa 

yrityksen perustamiseen liittyvis-

sä pulmissa, Pekka kertoo.

-Viimeiset kaksi leutoa tal-

vea ovat rassanneet urheiluväli-

nekauppiaiden hermoja, mutta  

arvelen suksikaupan vilkastu-

van, kun kevätaurinko pilkahtaa 

ja hiihtolomat alkavat.  Onneksi 

saatiin vihdoin kunnon talvi ja 

lunta. Loka- marras- ja joulukuu 

olivat hankalia, joulukauppaa 

lukuunottamatta, jolloin menee 

yleensä lasten suksipaketteja. 

Tällä hetkellä näyttäisivät kysy-

tyimpiä olevan  keskihintaiset 

noin kahdensadan euron suk-

sipaketit. Virkeä ja aktiivinen 

uimaseura  vaikuttaa selvästi 

kaikkien uimavälineiden kaup-

paan vilkastuttavasti, kertoo 

kauppias.

Henkilökohtaista 
palvelua 

Nurkkapatriootti ei tarvitse 

olla suosiakseen oman paikka-

kunnan erikoisliikkeitä. Ylivies-

kan vetovoimaisuuteen on vas-

tattava. Nivalassakin on nähty 

monien erikoisliikkeiden kuolin-

kamppailu ja liikkeen lopettami-

nen. Nytkin Nivalan katukuvassa 

näkyy  valitettavan monta tyhjää 

liikehuoneistoa.

- Kilpailuun vastaan hyväl-

lä henkilökohtaisella palvelulla: 

sukset voidellaan ja siteet asenne-

taan. Kauppias on aina paikalla.

-Nivalasta löytyy kaikkea 

”inhimilliseen tuskaan”, kiteyt-

tää Pekka nivalalaisen tarjon-

nan, omaan persoonalliseen 

tyyliinsä.

Ritva Oja
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Kevättalvella 1972 pidettiin suun-

nittelupalaveri. Muisteltiin edelli-

sen reissun kokemuksia, joita hy-

väksi käyttäen alettiin valmistella 

seuraavaa Lapin vaellusta.  

Aimo ja Jukka olivat saaneet 

edellisestä vaelluksesta tarpeek-

seen.  Niinpä porukan kokoon-

pano muuttui.  Vanhasta joukosta 

jäi jäljelle viisikko: Heino Mylly-

lä, Urho Jaakola, Oiva Stenroth, 

Martti Mattila ja Kalle Taanila.

Kevään kuluessa monien kes-

kustelujen tuloksena ilmoittau-

tuivat vaellukselle halukkaiksi 

Hankkijan Kokkolan konttorin 

johtaja Sauli Kailajärvi, saman 

konttorin toimihenkilö Usko 

Junttila sekä Kärsämäen Osuus-

kaupan johtaja Esko Vähätiitto.  

Niinpä tällä kerralla mukana oli 

kahdeksan miehen poppoo.  

Vaelluksen ajankohdaksi va-

littiin Juhannuksen jälkeinen 

viikko, vaikka se monessa mie-

lessä oli aikainen.  Maasto oli 

vielä märkää ja vesistöt korkealla.  

Sääskiaikakin oli pahimmillaan, 

vaikka ylhäällä tunturissa niistä 

oli vähemmän haittaa.  Päätettiin 

uusia vaellus tutuissa – Saariselän 

maisemissa.

Uusia järjestelyjä

Retkijärjestelyihin tehtiin paran-

nuksia.  Karttojen hankinta jäi 

Urhon  huoleksi. Osuuskaupan 

kirjakauppahan ne välitti.  Han-

kittiin myös välttämätön retki-

astiasto, kattilat, kauhat ja kah-

vipannu.  Kokin hommat jäivät 

edelleen Urhon huoleksi, samoin 

kuin retkimuonan hankkiminen.  

Urho oli laatinut päiväkohtaisen 

ateriasuunnitelman, jonka perus-

teella muona ostettiin.  Muonat 

jaettiin osanottajille tasaisesti 

painon mukaan jokaisen osaltaan 

kannettavaksi vaelluksen aikana. 

Keittovälineet olivat luonnolli-

sesti Urhon repussa.  

Jokainen oli hankkinut itsel-

leen hyvän rinkan, joten reput 

joutuivat reserviin - hankaliahan 

ne olivatkin olleet kantaa.  Rin-

kat veivät kuitenkin automatkalla 

tilaa, joten kahdeksanhenkinen 

porukka tarvitsi kolme autoa, 

Kokkolan pojat tulivat mukaan 

omalla autollaan.

Uutena toimenpiteenä sovit-

tiin rahallinen alkupotti miestä 

päälle.  Kasööriksi valittiin Taani-

lan Kalle.  Tällä alkurahoituksella 

kustannettiin porukan juoksevia 

menoja, kuten autojen tankkauk-

set, yhteiset ateriat automatkojen 

aikana sekä muut yhteiset kulut.  

Näin ei jokaisen tarvinnut ku-

vettaan kaivaa ja menot pysyivät 

hallinnassa.  Mikäli alkurahoitus 

ei riittäisi, kannettaisiin matkan 

lopulla tasausmaksu.  

Tutut lähtörituaalit

Kesäkuun 26. päivänä 1972 kello 

kahdeksalta joimme lähtökahvit 

Osuuskaupan Korona-baarissa.  

Sää oli kesäisen aurinkoinen, 

miltei paahtava.  Olihan tuon 

vuoden kesä-heinäkuu kuu-

muudestaan muistiin merkit-

täviä.  Päivän ajettuamme saa-

vuimme illansuussa Kiilopäälle. 

Retkeilymajan parkkipaikalle 

pysäköimme automme viikoksi.  

Varasimme saunan ja yöpaikan 

paluuajankohdaksi.  Varusteet 

vaihdettuamme reppu eli nyt-

temmin rinkka pykälään ja ylös 

tunturiin.  Patikoimaan lähdim-

me iltakuudelta.

Suomunruoktulle

Ensin suuntasimme etelään Kop-

suslammen autiomajalle.  Maja oli 

pieni ja vaatimaton, joten otim-

me suunnan kohti Suomunruok-

tua.  Tyhjä tupa odottikin meitä 

illalla yhdentoista aikoihin sinne 

saavuttuamme.  Tämä oli ensim-

mäisen päivän vaellus.

  Nyt oli suunnistajia kaksi, sil-

lä Kalle kulki kompassi kädessä 

keulamiehenä ja Esko luki poru-

kan hännillä karttaa varmistaen 

oikean suunnan.  Samalla Esko 

varmisti, että porukka pysyy ka-

sassa.  Mattilan Martti himoitsi 

kärkipaikkaa ja askel tahtoi venyä 

liian pitkäksi.  Porukan häntäpää 

joutuikin silloin tällöin ottamaan 

jopa juoksuaskeleita pysyäkseen 

mukana.  Ateriaa odotellessa käy-

tiin muutama kiusakierros ja syö-

tyä käytiin levolle.  Laverit olivat 

kovia, mutta makuupussi oli hyvä 

pehmike, sillä tässä helteessä sitä 

ei peittona tarvinnut.  

Luiroa kohti

Aamusaikat nautittuamme olim-

me valmiit jatkamaan matkaa 

seitsemän aikaan aamulla.  

Noin kymmenen paikkeilla 

pidimme uimatauon ja nautim-

me kiisselit.  Sää oli harvinaisen 

helteinen.  Aivan alasti ei kuiten-

kaan voinut riisuutua.  Sankat 

sääskiparvet kiusasivat etenkin 

alhaalla notkelmissa vaivaiskoi-

vikon keskellä.  Puoli kahden 

aikaan iltapäivällä saavuimme 

Immenkammin turvekodalle.  

Kävimme jälleen uimassa, nau-

timme tukevan hernekeiton sekä 

otimme päälle pienet tirsat.

Matka jatkui kohti Luirojär-

veä, nyt hieman etelämpää kuin 

edellisenä kesänä.  Joen ylityskin 

valittiin paremmin, eikä joudut-

tu uimasille.   Ennen Luirojärveä 

koimme matkan ainoan pienen 

ukonkuuron.  Satoi sen verran, 

että kaivettiin sadevarustus rin-

kasta.  Muuten lämpötila oli jat-

kuvasti kolmenkymmenen cel-

siusasteen paremmalla puolella.  

Perille saavuttuamme jakaudum-

me kahteen kämppään.  Sauli ja 

Usko omivat itselleen vanhan 

pikkukämpän, me muut majoi-

tuimme uudempaan kämppään.  

Ensikertalaiset totesivat rinkat 

raskaiksi ja päivämarssin turhan 

pitkäksi.  Liottaessaan kylmässä 

purovedessä kipeitä varpaitaan 

pojat totesivat ykskantaan: ”Ei 

meille tarvitse yhdessä päivässä 

koko Lappia näyttää”.  Saunottu-

amme ja nautittuamme kunnon 

aterian, alkoi tasapaino hiukan 

palautua.   Jutusteltiin nuotion ää-

ressä ja kertailtiin päivän tapah-

tumia.  Rinkan kantaminen pari-

na ensipäivänä vie hartialihakset 

kireälle.  Aamulla rinkka ei tah-

do passata mitenkään harteille.  

Maasto on ollut ja on edelleenkin 

sellaista lenkkitossumaastoa.  

Muoravaarakka 
- Lumikuru 
- Uskelmapää - 
Paratiisikuru
Hyvin vietetyn yön ja aamutoi-

mien jälkeen nostimme jälleen 

rinkan pykälään ja suunnistim-

me kohti Sokostia puoli kuuden 

jälkeen aamulla.  

Täältä lähdettyämme nou-

semme tunturiin eikä sääskistä 

ole enää haittaa.  Alhaalla ne is-

tuvat niin lujassa, että uiminen 

eikä sukeltaminenkaan saa nii-

tä irtoamaan selästä.  Nousu oli 

rankka ja raskas, kun nousimme 

lyhintä, jyrkintä tietä ylös.  So-

kosti on seudun korkein paikka, 

huippu yli 700 metrin korkeu-

dessa merenpinnasta.  Näköala 

on mitä mahtavin.  Taakse jät-

tämämme Luirojärvi on kuin 

lammikko jalkojemme juuressa.  

Tuulen virettäkään ei käy ja läm-

mintä on auringonpaahteisella 

tunturinkupeella peräti 47 astet-

ta plussalla.  

Happikato rasittaa eniten Oi-

vaa ja Urhoa.  Väkisinkin parival-

jakko joutui nousussa antamaan 

keulamiehille periksi.  Huipulle 

kuitenkin saavuttiin ja kannet-

tiin kivet kekoon, pantiin nimet 

vieraskirjaan ja muutamat kame-

ranlaukaukset tallettivat ikimuis-

toiset hetket.

Laskeuduttuamme pohjois-

rinnettä, viivähdimme edellisel-

tä kerralta tutulla maailman kyl-

mimmällä jalkojenpesupaikalla.  

Oli lampare luntakin, joka tie-

tenkin piti ikuistaa.  Jatkoimme 

matkaa Muoravaarakan autiotu-

valle, jonne saavuimme iltapäi-

vällä kahden aikaan.  

Autiotupa on Keskon henki-

lökunnan rakentama ja harvinai-

sen siisti tunturituvaksi.  Siellä oli 

myös puron varteen rakennettu 

sauna, joka oli varustettu kunnol-

lisella Misa-kiukaalla. Maja sau-

noineen oli luovutettu yleiseen 

käyttöön.  Niinpä oitis panimme 

saunan lämpiämään ja saunoim-

me antaumuksella.  Keitimme 

lihaliemen leivän painikkeeksi 

ja otimme päälle pienet tirsat.  

Mukava olisi ollut viettää aikaa 

enemmänkin näissä ympyröissä, 

mutta päivä ei ollut vielä täysi.

Rinkat selkään, vaellus koh-

ti jylhänkaunista Lumikurua ja 

edelleen Uskelmapäälle alkoi.  

Kurussa lienee miltei ikuinen lu-

mi, niin paljon sitä oli vielä kurun 

pohjalla keskellä kesää.  Uskel-

mapäältä laskeuduimme luon-

nonkauniiseen Paratiisikuruun.  

Laskeutuminen teki isovarpaille 

kovin kipeää, mutta perille kui-

tenkin päästiin.  Totesimme, et-

tä se on kiisselin paikka.  Kurun 

pohjalla on syvä ja kylmä lampi, 

joten saimme vaivatta raikasta 

kiisselivettä.  

Jatkoa seuraa

  

Olli Jaakola
olli.jaakola@pp.inet.fi 

Lapin lumoissa – HUOMSKUE

Huh hellettä Saariselällä 1972

Sauli, Esko, Oiva, Usko, Heino, Urho, Martti.

Urho, Martti, Heino, Esko, Sauli, Usko, Oiva.
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Nivalan Sotaveteraaniyhdistys 

jakoi kunniamerkkejä sotiemme 

veteraaneille Seurakuntakodilla 

järjestetyssä tilaisuudessa.  

Suomen Valkoisen Ruusun 

Ritarikunnan 1. luokan  mitallit 

saivat:  Ainasoja  Joonas Jeremias, 

Ainasoja  Veikko, Heiska  Lauri 

Johannes, Hissa  Armas Aukus-

ti, Hyyppä Väinö Eemil, Kaarlen-

kaski, Aimo Johannes, Kangas 

Pentti Mikael, Kiviahde Lauri 

Johannes, Kivioja Arvi Daniel, 

Kuoppala Toivo Jaakko, Laurila 

Toivo Feliks, Pikka Kauko Vih-

tori, Pötrönen Rauha Amali, 

Sarimaa Matti Kalervo, Salme-

la, Niilo Viljami, Sandvik Toivo 

Kalero sekä Suomen Leijonan ri-

tarimerkki Heikki Sytelälle. 

Kunniamerkkien saajista osa 

oli estynyt saapumaan tilaisuu-

teen. Heille merkit luovutetaan 

myöhemmin.

Sankarivainajien 
muistolaatta 
seurakuntakodille

Nivalan Sotaveteraaniyhdis-

tys on päättänyt toteuttaa jo pit-

kään valmistelemansa hankkeen 

sotiemme nivalalaisten sankari-

vainajien muistolaatan hankin-

nan seurakuntakodille.

Yhdistyksen edellinen pu-

heenjohtaja Esko Kujala on jo 

vuosia sitten herättänyt ajatuksen 

asiasta. Asiaa on hänen mukaan-

sa edistänyt huoli siitä, että kylä-

koulut pikku hiljaa toinen toisen-

sa jälkeen lakkaavat toimimasta. 

Niihin aikoinaan hankitut san-

karivainajien muistolaatat ovat 

joutuneet kyläläisille vieraalle 

maaperälle, jos ovat enää yleen-

sä kiinnitettynä missään.

Kun nyt tällä hankkeela laatat 

ikään kuin kootaan yhteen paik-

kaan, jossa paikkakunnan arvok-

kaimmat tilaisuudet useinkin 

pidetään, voi jokainen näkyvälle 

paikalle sijoitetuista laatoista löy-

tää kaipaamansa tutun nimen.

Laatat sijoitetaan seurakun-

takodin pääaulaan seurakunta-

saliiin johtavien ovien yläpuo-

lelle. Laatarivi koostuu viidestä 

laatasta kooltaan 105x140 cm ja 

niihin tulee sekä sisällisodan et-

tä talvi- ja jatko- ja Lapin sotien 

sankarvainajien nimet.

Kokonaiskustannusarvio 

hankkeella kiinnityksineen on 

reilu 10.000 euroa. Yhdistys 

joutuukin luonnollisesti rahoi-

tusasiassa turvautumaan sekä 

seurakunnan, kaupungin kuin 

myös yritysten ja eri yhteisöjen 

anteliaisuuteen. Laatat tilataan 

Nivalan Kiveltä.

Sotaveteraaneille kunniamerkkejä

Kunniamerkkien saajat vas. Armas Hissa, Jouko Saarimaa isänsä edesmenneen Matti Saarimaan puolesta, Toivo Sandvik, Toivo 

Kuoppala, Pentti Kangas, Lauri Heiska, Aimo Kaarlenkaski ja Heikki Sytelä. Edessä Joonas Ainasoja. - Kuva: Ritva Oja.

Työterveyslaitoksen tutkimus 

vahvistaa viime syksyllä julkais-

tun australialaistutkimuksen tu-

lokset, joiden mukaan lasertu-

lostimilla tulostettaessa ilmaan 

vapautuu ultrapieniä hiukkasia. 

Hiukkasten alkuperäs-

tä tai terveysvaikutuksista ei 

ole vielä varmaa tietoa, vaan 

lisätutkimuksia tarvitaan.

Tulostinten käyttäjiä keho-

tetaan noudattamaan tulos-

tinten valmistajien ohjeita, 

joiden mukaan huoneilman 

tulee olla hyvin tuuletettu.  

“Mitään erityisiä tuuletuksia ei 

tarvitse järjestää,” sanoo tutki-

musta vetänyt tiimipäällikkö 

Timo Tuomi Työterveyslaitok-

sesta. “Normaali hyvä toimiston 

ilmanvaihto riittää.”

Työterveyslaitos testasi kolme 

yleisesti käytettyä lasertulostinta 

koekammiossa. Kaikissa tulosti-

missa todettiin sama ilmiö: 200 

arkin tulostuksen aikana koekam-

mion pienhiukkaspitoisuus nousi 

selvästi puhtaaseen ilmaan ver-

rattuna. Tulostimet olivat uusia. 

Lisäksi havaittiin ilmankosteu-

den selvä nousu tulostuksen 

aikana. 

Syyksi epäillään paperissa 

olevaa kosteutta, joka höyrystyy 

kuuman tulostusvaiheen aikana. 

Työterveyslaitoksen tutkimuk-

sessa ei pystytty selvittämään hiuk-

kasten alkuperää tai koostumus-

ta, vaan lisätutkimuksia tarvitaan. 

Myöskään hiukkasten terveys-

vaikutuksia ei tässä tutkimuk-

sessa selvitetty.

 Syksyllä julkaistu australialais-

tutkimus tehtiin Queenslandin 

teknillisessä yliopistossa, jossa 

verrattiin 62 lasertulostimien 

pienhiukkaspäästöjä. Tutki-

muksen mukaan erityisen pal-

jon pienhiukkasia vapautuu, 

kun tulostetaan grafi ikkaa ja ku-

via ja kun mustekasetti on uusi. 

 

Lasertulostimet tuottavat pienhiukkasia

Kuluttajan sähkölasku voi pie-

nentyä myyjää vaihtamalla jo-

pa satoja euroja vuodessa riip-

puen talouden sähkönkäytöstä. 

Kilpailuttamalla sähkönmyyjiä 

tavallinen kotitalous voi sääs-

tää enimmillään jopa lähes 100 

euroa ja sähkölämmitystalous 

yli 300 euroa vuodessa. Useil-

la paikkakunnilla ulkopuoliset 

sähkönmyyjät tarjoavat tällä het-

kellä sähköä toistaiseksi voimas-

sa olevilla hinnoilla paikallisten 

sähkönmyyjien julkisia hintoja 

halvemmalla. Kuluttajien kan-

nattaa juuri nyt tarkistaa oma 

sähkölaskunsa ja tarvittaessa 

vaihtaa sähkönmyyjäänsä.

Energiamarkkinaviraston 

tämän viikon alussa tekemän 

selvityksen mukaan noin 75 

prosentissa eri verkkoalueista 

ulkopuoliset myyjät tarjosivat 

sähköä alle paikallisen ns. lis-

tahinnan. Suurimmalla osalla 

tavallisista kotitalouksista vuo-

tuinen säästömahdollisuus olisi 

vähintään 30 euroa. Sähköläm-

mitystaloudet puolestaan voivat 

saada keskimäärin lähes 100 eu-

ron säästön vuodessa vaihtamalla 

sähkönmyyjäänsä.

Energiamarkkinavirasto tote-

aa, että tehty selvitys kumoaa vii-

me vuoden lopussa julkisuudessa 

esitetyt väitteet, joiden mukaan 

sähkönmyyjien kilpailuttaminen 

ei enää hyödytä kuluttajia.

Sähkön hintojen noususta ja 

säästömahdollisuuksista huo-

limatta suomalaiset kotitalou-

det ovat edelleen varsin laiskoja 

vaihtamaan sähkönmyyjäänsä. 

Viime vuonna vain 4 prosenttia 

asiakkaista vaihtoi sähkönmyy-

jäänsä. Aktiivisimpia ovat olleet 

sähkölämmitystaloudet, joista 

noin 7 prosenttia siirtyi vuoden 

2007 aikana toisten sähkönmyy-

jien asiakkaiksi.

Energiamarkkinavirasto ke-

hottaa kuluttajia kilpailutta-

maan ja tarvittaessa vaihtamaan 

sähköntoimittajaansa. Kilpailut-

tamisen voi tehdä kätevästi esi-

merkiksi nettiportaalissa www.

sahkonhinta.fi . Kilpailuttami-

nen ei maksa kuin pienen vaivan, 

mutta voi tuoda säästönä satoja 

euroja vuodessa

Suomalaiset voisivat säästää runsaasti
euroja vaihtamalla sähkönmyyjäänsä

 Kaupunkilaiset tuntuvat odotta-

van ja kaipaavan tietoa kunnan 

asioiden hoidosta nyt, tulevaisuu-

dessa ja jo tapahtuneestakin. 

Perustelut odotukselle ovat 

vahvat. Elämmehän, tai ainakin 

niin uskotellaan, - vapaassa ja 

avoimessa kansalaisyhteiskun-

nassa. Lisäksi Nivalan osalta 

kaupungin strategiassa maini-

taan avoimuus ensimmäisenä 

tavoitteena muiden tavoitteiden 

joukossa. Jotta avoimuutta voi-

taisiin toteuttaa, tulisi ymmär-

tää mitä avoimuus käytännössä 

tarkoittaa. 

Asiasta voi toki olla montaa-

kin eri mieltä ja perustellusti-

kin. Esimerkiksi sitä mieltä mitä 

kaupungin hallinnossa näytetään 

olevan, eli kaupunkilaisille kerro-

taan ylikorostetun positiivisesti, 

realiteetit syrjään työntäen, mah-

dollisista myönteisistä asioista ja 

jätetään kertomatta tapahtuneet 

erehdykset ja mokat, tai aina-

kin kerrotaan niistä peitellysti, 

salaillen ja vähätellen. Vaikka 

avoimuuden puute "mokatuissa" 

asioissa onkin ymmärrettävää, se 

ei ole hyväksyttävää avoimuuden 

näkökulmasta tarkastellen.  

Esimerkkeinä kuntaliitosasiat 

Kärsämäen kanssa tai Haapajär-

ven-Reisjärven kanssa. Niistähän 

kerrottiin: - Kärsämäki-Nivala 

liitoksessa vain nimi oli auki ja 

Haapajärvi - Reisjärvi-Nivala 

liitoksesta, että suuret asiat oli 

sovittu. Kuitenkin tosiasiat osoit-

tautuivat aivan joksikin muuksi. 

Taikka ns. sotepiiriasiat Nivala-

Haapajärvi seutukunnan kunti-

en kanssa tai Ylivieskan, Sievin 

ja Alavieskan kanssa.Kaupun-

gin talouden osalta on kerrottu 

jo vuosikaupalla, että talous on 

kääntynyt nousu-uralle. Kuiten-

kin alkaneen vuoden talousar-

vio osoittaa vallan muuta. Syyt 

nousukautenakin jatkuvaan 

kaupungin talouden alamäkeen 

tulisi kertoa ja niistä ottaa oppia 

tulevaisuuteen suuntautuvassa 

päätöksenteossa. 

Päättäjien ja kaupunkilais-

tenkin tulisi tuntea historia, 

syyt ja seuraukset.Aito avoi-

muus edellyttää käsittääkseni 

positiivisten asioiden lisäksi in-

formaatiota myös negatiivisista 

asioista ja niiden merkityksestä 

kaupunkilaisille ja kaupungin ta-

louteen. Ei ylikorostetusti, mut-

ta tosiasiat reilusti tunnustaen ja 

informoiden. 

Edellä mainitun tulisi koskea 

myös kaupungin tytär- ja osak-

kuusyhtiöitä ja niiden toimintaa. 

Tulisi informoida kaupunkilaisia 

ja päättäjiä siitä, miten niissä asi-

at ovat sekä taloudellisesti, että 

toiminnallisesti ja mitkä ovat 

tulevaisuuden näkymät ja suun-

nitelmat. Päättäjien, ainakin 

kaupunginvaltuuston kannalta 

avoin ja rehellinen tiedonsaanti 

ja asioiden puolueeton, syrjimä-

tön ja rehellinen valmistelu on 

ykkösasia oikeiden ja kaupunki-

laisten edun mukaisten päätösten 

aikaansaamiseksi. 

Nyt ei näytä lehtikirjoituksista 

päätellen näin olleen. Jos avoin-

ta ja rehellistä informaatiota kau-

punkilaisia koskevista ja päätök-

senteon pohjaksi esiintuoduista 

asioista ei saada eikä siihen edes 

pyritä, niin pyyhitään kaupungin 

strategiasta avoimuus tavoitteena 

kokonaan pois. Tavoitteissa kun 

ei tarvita pelkkää liturgiaa vaan ja 

ainoastaan asioita joihin aidosti 

pyritään ja niitä toteutetaan. 

Näyttäähän tuo muutekin sil-

tä, että Nivalalle käy kuten niin 

monille muillekin, kuten Neu-

vostoliitolle, Roomalle, muille 

suurvaloille ja lukuisille histori-

asta tutuille dynastioille. Ne ovat 

pyyhkiytyneet pois. Nivalakin 

näyttää pyyhkiytyvän pois maa-

ilmankartalta ja kohta päättäjillä 

on käsillä ja päätettävänä vain se, 

ollako vai eikö olla.

Nimim. Priorisoija.

Pyyhitäänkö pois ?

Lukijan ajatuksia 
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Suomussalmella järjestettiin en-

simmäistä kertaa kolmipäiväinen 

tanssitapahtuma Scandic Swing   

Hotelli Kiannon Kuohuissa. 

Monipuolinen leiriohjelma tar-

josi tanssikansalle opetusta kol-

messa eri tasossa: alkeis- ja pe-

ruskurssissa lähdettiin liikkeelle 

alusta perusaskeleista helpoista 

kuvioista, jalkokurssi on tarkoi-

tettu jo hieman tanssin perustaa 

hallitseville tanssijoille, konka-

ri- tai nautiskelijataso oli niille, 

jotka ovat harrastaneet lava- ja 

paritansseja jo pidempään ja 

haluavat lisää tanssitaitoa ja 

tekniikkaa.

Lattareita, 
kotimaisia, swingiä 
ja kantria

Opettajia ja ohjaajia oli eri la-

jeissa kymmenkunta. Haapajär-

veltä tanssikerho Kavaljeerista 

tanssinopettaja Sakari Piirainen 

tutustutti tanssijat bluesin ja fo-

ksin askelkuvioihin ja rytmiin. 

Arto Petjalan johdatti tanssijat 

rumban viekoittelevaan, hitaa-

seen rytmiin ja jiven nopeisiin 

tempoihin. Arton latinalaistans-

sien opetustyyli on hienostuneen 

tyylikästä. 

Kajaanilaisen tanssiurheilu-

seura Casamban tanssinopettajat 

Martti ja Sari Komulaisen opetti-

vat parisalsaa. Kuumat kuubalai-

Scandic Swing -tanssileirillä

Tanssileirille osallistui kaikkiaan sataviisikymmentä tanssinharrastajaa Kainuusta, Oulun seudulta ja Kalajokilaaksostakin 

nelisenkymmentä aktiivia, joukossa myös innokkaita nivalalaisia tanssinharrastajia. (Kuva: Mikko Kunelius).

Lukemista

Lenita Airisto ei ole lupaa ky-

sellyt rynniessään eteen päin 

omassa julkisessa elämässä. Hän 

on esimerkki elämänsä haltuun 

ottaneesta naisesta - kauhistus 

monille miehille. 

Kun näkee hänen kirjansa 

“Ei kun omin luvin” kannen, 

tulee mieleen, että kyseessä on 

jonkinlainen vitsikirja. Kirja on 

kuitenkin täynnä painavaa asi-

aa, siis ennemminkin tietokirja. 

Lenita jatkaa feminismin linjal-

laan, mutta aihepiiri on hyvin 

monipuolinen. 

Suomessa nainen on tasa-ar-

voinen lain edessä, mutta käy-

täntö kertoo usein muuta. Lenita 

tarkastelee naisten osuutta vallan 

keskiöissä, kuten politiikassa, ay-

liikkeessä ja kirkossa. Esimerkik-

si hän ottaa mm. Anneli Jäätteen-

mäen ja Hertta Kuusisen. 

Kirja on omistettu kiitoksen 

kera Suomen talvi- ja jatkosodan 

rintamanaisille. Lottien työtä ei 

ole arvostettu tarpeeksi, ja heihin 

on suhtauduttu jopa vihjailevan 

halveksivasti. Ilmi Harska, mo-

nialainen puurtaja ja entinen lot-

ta kertoo: “Suomalainen nainen, 

varsinkin suomalainen lotta, tuli 

kovina sotavuosina kuuluisaksi 

koko sivistyneessä maailmassa. 

Kun talvisodasta kirjoittaneet 

ulkomaalaiset kirjeenvaihtajat 

olivat kertoneet sanoin ja kuvin 

miljoonille lukijoilleen, millaisia 

suomalaiset naiset olivat, niin 

yhtäkkiä suomalainen media vai-

keni meidät kuoliaiksi. Meidät lo-

tat pudotettiin kertaheitolla siltä 

korokkeelta, jonne kansainväli-

nen ja omankin maan mielipide 

ja media oli meidät asettanut”....

Kirja jatkaa Järjestön lakkautta-

minen oli lotille asia, jonka yli he 

eivät ole vieläkään päässeet. Kun 

Lotta-järjestö kiellettiin, lottien 

oli kiireesti lahjoitettava pois ko-

ko merkittävä omaisuutensa. Lo-

tat sijoittivat heti sotaorpojen ja 

kummilapsien tileille rahaa, jol-

la näille lapsille taattiin opiskelu 

aina 17 ikävuoteen saakka. Kiin-

teistöjä lahjoitettiin Sotainvalidi-

en Veljesliitolle, Punaiselle Ristille, 

kunnille ja eri yhteisölle. 

Ihmiskauppa ja prostituutio 

saavat kirjassa 

todelliset kasvot. 

Niissä puitteissa nuoret nai-

set joutuivat epäinhimillisen 

julmuuden kohteiksi, eikä asi-

an vakavuutta haluta vieläkään 

ymmärtää. 

Kuin jännittäviä matkaker-

tomuksia ovat Lenitan vierailut 

ulkomaille. Hän pääsee kontak-

tiin monien korkeisiin asemiin 

kohonneiden naisten kanssa. 

Miten vähäiset ovat tietomme 

esim. Arabiemiraateista! Siellä 

valtavien öljyrikkauksien maas-

sa rakennetaan turisteille lasi-

palatseja, joiden sisässä voi olla 

esim. hiihtokeskus. Naiset kul-

kevat yllään musta kaapu abaya 

ja päässään musta huivi hijab. 

Mutta monet heistä opiskelevat 

korkeakouluissa ja nousevat tär-

keille johtopaikoille. He toivovat, 

että länsimaiset ihmiset tutustui-

sivat paremmin arabeihin. He sa-

novat, että Islam uskontona ei ole 

naisille este, vaan perinnäistavat 

määräävät paljosta.

Liikenaisena Lenita Airisto 

tapaa paljon naisyrittäjiä. Kun 

Grameen Bankin luoja sai No-

belin rauhanpalkinnon, sitä ehkä 

pidettiin palkintoon nähden liian 

vähäarvoisena 

tekona. Kirjas-

sa kerrotaan, 

m i - ten elämä kylässä 

muuttuu, kun sinne saadaan mik-

rolainalla hankituksi yksi puhe-

lin, polkupyörä, ompelukone tai 

moottoripyörä, jota käytetään 

boda-bodataksina.

Taidetta kirjassa edustavat 

ulkomaalaisten taiteilijoiden 

modernit maalaukset, joita kir-

jailija tulkitsee asiantuntevasti. 

Rakkaus ja naiskauneus saavat 

omat lukunsa. Kaunis Helena 

Lindgren saa kertoa, mitä kau-

neus on hänelle merkinnyt. Yk-

sityisesti hän myöntää saaneensa 

parempaa palvelua, ja kerran hä-

net on jopa lentomatkalla pyydet-

ty siirtymään koneen ensimmäi-

seen luokkaan. 

“Ei kun omin luvin” on posi-

tiivinen kirja. Siinä on eteenpäin 

menemisen henki. Lopussa on 

vaikuttava luettelo haastatelluista 

henkilöistä ja lähdeaineisto. Pai-

notuotteena se on laadukas. 

Kuitenkin kirjan viesti naisille 

on, että heidän pitää tukea toisi-

aan kaikkea alistamista ja sortoa 

vastaan.

Raija Raudaskoski

Kun lupa on
miehen taskussa 

Ei kun omin luvin

Lenita Airisto

Otava 2007, 227 s.

set rytmit saivat hien pintaan ja 

vartalot notkeiksi. Nivalalainen 

tanssinohjaaja Antti Kaarlela on 

puolestaan swingtanssien taitaja. 

Hän tutustutti kurssilaiset swing-

musiikin tahdissa rockhenkisiin 

tansseihin  boogie woogiin ja lin-

dy hopiin. 

Tangon ja fuskun opettajina 

olivat tanssinopettajat Jari Miet-

tinen ja Riitta Kyllönen, todel-

liset taiturit. Jari Miettinen on 

harrastanut myös kilpatanssia. 

Tämä pari näytti kuinka tavalli-

seen suomalaiseen tangoon saa-

daan intohimoa ja dramatiikkaa 

oikealla askelluksella ja vartalon 

asennoilla.

Fusku, joka tunnetaan myös 

lava-jivenä, on jivestä kehittynyt 

yksinkertaisempi muoto. Fusku 

sopii monenlaiseen musiikkiin 

ja onkin tanssilavojen suosikki-

tanssi. Pari Kyllönen-Miettinen 

näytti kuinka kepeällä, ilmaval-

la askelluksella tanssiin saadaan 

syntymään oikeaa svengiä ja mu-

siikin tulkintaa

Bailatino on tanssiliikunta-

muoto, joka ei vaadi tanssitek-

niikan osaamista eikä paria. Tär-

keämpää on rento ja vapautunut 

ilmapiiri, jossa liikkuja nauttii 

oman vartalon käytöstä ja kokee 

onnistumisen ja osaamisen iloa. 

Tanssileirillä opettajina toimivat 

Johanna Karlsson,  Anna Heikki-

nen ja Sari Komulainen.

Kantritanssi on rentoa yhdes-

säoloa ja myös tehokasta kuntoi-

lua, sillä vauhdikkaassa menossa 

tulee helposti hiki. Rivitanssi on 

kantritanssien suurin ryhmä. 

Tanssin suosio perustuu siihen, 

että sitä voi tanssia yksin, ei tar-

vita paria. Suomussalmen leiril-

lä opettajina toimivat Arto Lie-

kola, Ritva Jyrkkä, Tatu ja Seija 

Karppinen, Esko Holappa ja Sari 

Murtoperä.

Tanssitapahtuma oli hyvin 

järjestetty. Monipuolinen ohjel-

ma ja eritasoiset kurssit ja rento 

ilmapiiri takasivat tanssinhar-

rastajille mukavia elämyksiä ja 

hikistä puurtamista sekä uusia 

askelkuvioita edelleen treenat-

taviksi. Tanssileirin päätteeksi 

osallistujat saivat antaa palautetta 

ja omia ideoitaan. Seuraava sa-

mantyyppinen tanssitapahtuma 

on tarkoitus järjestää lokakuus-

sa samassa paikassa.

Lisäkorvaus suurista lääkekustan-

nuksista tuli vuoden alussa suora-

korvauksen piiriin. Kun lääkeos-

tojen vuotuinen omavastuuosuus 

on täyttynyt, asiakas saa lisäkor-

vauksen suoraan apteekista esit-

tämällä Kelan asiasta lähettämän 

ilmoituksen.

Asiakkaalla on oikeus lääkkei-

den lisäkorvaukseen, jos korvattu-

jen lääkkeiden, perusvoiteiden tai 

kliinisten ravintovalmisteiden yh-

teenlasketut kustannukset ylittävät 

vuotuisen omavastuuosuuden. Tä-

nä vuonna lääkeostojen vuotuinen 

omavastuuosuus on 643,14 euroa.

Kelan maksamat lääkekorvauk-

set vähennetään yleensä suoraan 

lääkkeen ostohinnasta jo apteekis-

sa, kun asiakas esittää Kela-kortin 

ja lääke on korvattava. Uudistuksen 

myötä asiakas voi saada myös lääk-

keiden lisäkorvauksen suorakorva-

uksena apteekissa. Lisäkorvausten 

suorakorvausmenettely perustuu 

Kelan, Suomen Apteekkariliiton, 

Helsingin yliopiston Apteekin 

ja Kuopion yliopiston apteekin 

joulukuussa allekirjoittamaan 

sopimukseen.

Kela seuraa asiakkaan maksami-

en lääkekustannusten kertymistä. 

Kun vuotuinen omavastuuosuus 

ylittyy, Kela lähettää asiakkaalle 

postissa tiedon asiasta. Kirjeessä on 

mukana erillinen lomake ”Lääkkei-

den lisäkorvaus, ilmoitus apteekkia 

varten”, joka asiakkaalla on oltava 

jatkossa mukana aina apteekissa 

asioidessaan. 

Esittämällä Kelan lähettämän 

ilmoituksen ja Kela-kortin asiakas 

saa lääkkeiden lisäkorvauksen ap-

teekissa ja maksaa reseptilääkkeis-

tään vain lääkekohtaisen omavas-

tuuosuuden 1,50 euroa.

Aikaisemmin asiakas haki lisä-

korvausta Kelasta hakemuslomak-

keella, johon liitettiin kuitit lääkeos-

toista. Vuoden mittaan hakemuksia 

saattoi kertyä useita. Jatkossa asia-

kas hakee itse lisäkorvausta Kelas-

ta yleensä vain siitä yhdestä ostosta, 

jonka yhteydessä hänen lääkekus-

tannustensa vuotuinen omavas-

tuuosuus ylittyy ja hänellä ei vielä 

ole käytössään Kelan lähettämää 

ilmoitusta.

Vuoden 2007 suurista lääkekus-

tannuksista lisäkorvausta haetaan 

entiseen tapaan Kelasta hakemus-

lomakkeella, johon liitetään kuitit 

niistä lääkeostoista, joista korva-

usta haetaan. Korvausta vuoden 

2007 lääkekustannuksista voi hakea 

30.6.2008 saakka. 

Lääkkeiden lisäkorvaukset ovat 

merkittävä osa kaikista Kelan mak-

samista lääkekorvauksista. Vuonna 

2006 lisäkorvausta suurista lääke-

kustannuksista maksettiin 114 

miljoonaa euroa, mikä on kymme-

nesosa kaikista lääkekorvauksista. 

Lisäkorvausta sai 166 000 henkilöä 

eli noin 3 prosenttia väestöstä.

Lääkkeiden lisäkorvauksen saa 
nyt suoraan apteekissa



13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

�����������������	���
������������

P
a
l
k
i
n
t
o
-
K
r
y
p
t
o

Palauta vastauksesi 19.2. mennessä Nivalan Viikon toimistoon, postilaatikkoon, tai postin välityksellä 

os. Kalliontie 25, 85500 Nivala.

Oikein vastanneiden kesken arvomme Nivalan Yrittäjien 20 euron arvoisen lahjakortin, joka käy 

useisiin nivalalaisiin liikkeisiin.

Nimi:_________________________________________________________________________

Osoite:________________________________________________Puh:__________________  

   

Suomen Uimaliitto asetti mar-

raskuussa 2007 jäsenseuroilleen 

haettavaksi Uimataidon edistä-

misstipendin. Uimaliiton hal-

litus myönsi stipendin Nivalan 

Saukoille.

Stipendin myöntäminen edel-

lytti näyttöä esimerkillisestä toi-

minnasta uimakoulujen ja yleisen 

uimataidon kehittämisen saralla 

seuran omalla alueella. Tähän 

näyttöön Nivalan Saukot vastasi 

erinomaisesti.

Nivalan Saukot on vuonna 

2005 perustettu uimaseura. Var-

sinainen toiminta käynnistyi 

kuitenkin vasta 2006 Nivalan 

uimahallin valmistuttua talvel-

la 2006. Sen jälkeen seuralla on 

ollut jatkuvaa toimintaa kaikilla 

uimataidon ja -tekniikan opetta-

misen alueilla. Säännöllisesti toi-

mivissa ryhmissä käy noin 140 

lasta ja nuorta. Seura toimii myös 

hyvässä yhteistyössä paikkakun-

nan uimahallin kanssa siten, että 

uimahallin ja uimaseuran ope-

tustoiminnat tukevat toisiaan.

Laaja-alainen ja kasvava toi-

minta edellyttää seuralta ohjaa-

jia. Nivalan Saukot aloitti kuu-

della ohjaajalla ja keväällä 2008 

ohjaajia koulutetaan lisää. Seura 

on jo järjestänyt mm. vesirallioh-

jaaja-, uintivalmentaja- ja toimit-

sijakoulutuksia. Resursseja tarvi-

taan myös uimaopetustoiminnan 

välinehankintoihin.

Uimataidon edistämis-
stipendi Nivalan Saukoille

Tammikuun säätilastoja
Rakennuskivialan yrityksiä palvele-

van KIVI Studion harjannostajaisia 

vietetään perjantaina 8. helmikuu-

ta. Rakennustyöt käynnistyivät vii-

me syyskuussa. KIVI Studioon tu-

lee rakennuskivialan tuotantotilat, 

tutkimus- ja kehittämislaboratorio 

sekä koulutustilat. Kalajokilaak-

son koulutuskuntayhtymä hank-

kii tiloihin koneet ja laitteet kuten 

kiventyöstökoneet. KIVI Studio 

sijaitsee Nivalan ammattiopiston 

Pyhäjärven toimipisteen lähellä ja 

sen pinta-ala on 600 neliömetriä.

Tehtävänä kivialan 
yritystoiminnan 
tukeminen

KIVI Studio tukee kivialan yri-

tystoimintaa tutkimuksen, kehit-

tämistoiminnan ja erilaisten yri-

tyspalveluiden avulla. Yritysten 

kehittämiseen liittyvästä ja yritys-

hautomon toiminnasta vastaa Ni-

hak Oy. Yrityshautomossa aloitta-

vat kivialan yritykset saavat käyttää 

KIVI Studion koneita, laitteita ja 

osaamista. Lisäksi yrityksille voi-

daan tehdä alihankintatöitä vaik-

kapa vesileikkauslaitteella, joka on 

ainoa laatuaan Nivala-Haapajärven 

seutukunnassa.

Panostus 
tutkimukseen ja 
tuotekehitykseen

KIVI Studion toiminnassa tutki-

mus ja tuotekehitys ovat keskei-

sessä asemassa. Painopisteitä ovat 

erityisesti kivenjalostusprosessin 

tehokkuus ja ympäristöasiat, lai-

tekehitys, kiven tuotekehitys ja 

sivukiven hyötykäyttö. Tuoteke-

hityksessä lähdetään teollisuuden 

tarpeista, joita KIVI Studio yhdes-

sä T&K-kumppaneiden kanssa 

ratkoo.

Nihak Oy on tehostanut tutki-

musta ja tuotekehitystä käynnistä-

mällä tammikuussa 2008 Kaivan-

naisteollisuuden tutkimuskeskus 

-hankkeen Pyhäjärvellä. Hanke 

tukee kaivannaisteollisuuden osa-

alueita ja pienkaivostoimintaa, 

edistää raaka-aineiden etsinnän 

menetelmiä, levittää tietoa kaivan-

naisteollisuuden merkityksestä yh-

teiskunnalle ja kehittää kaivannais-

toiminnan rahoitusmenetelmiä.

Tutkimuksen ja tuotekehityksen 

pohjana on Oulun yliopiston Geo-

tieteiden laitoksen osaaminen tek-

nillisen mineralogian alalla. Muita 

T&K-kumppaneita ovat Kalajoki-

laakson koulutuskuntayhtymä, 

Keski-Pohjanmaan ammattikor-

keakoulu, Geologian tutkimuskes-

kus, kiveä jalostavat yritykset sekä 

työstökoneiden valmistajat. 

Kivialan koulutusta 
suunnitellaan
Nivalan ammattiopisto laajentaa 

koulutustarjontaansa syksyllä 2008 

kivialan perustutkintokoulutuk-

seen. Alan koulutusta suunnitel-

laan myös KIVI Studion yhteyteen. 

Studio nykyaikaisine laitteineen 

tarjoaa harjoittelulle erinomaiset 

tilat. Sijainti ammattiopiston yhte-

ydessä takaa hyvät mahdollisuudet 

koulutusyhteistyölle.

KIVI Studio 
täydentää Nihakin 
studioverkostoa

KIVI Studio täydentää Nivala-Haa-

pajärven seutukunnan kehittämis-

yhtiön Nihak Oy:n studioverkostoa, 

johon ennestään kuuluu Nivalassa 

toimiva elektroniikan mekaniikan 

ja metallialan yrityksiä palveleva 

ELME Center sekä Pyhäjärvellä 

toimiva elintarvikealan HERKKU 

Studio. KIVI Studion suunnittelus-

sa on hyödynnetty kokemuksia EL-

ME Centerin toimintaympäristön 

rakentamisesta. Studioverkostoa 

laajennetaan edelleen Haapajärvel-

le suunniteltavalla BIO Studiolla.

Kustannukset ja 
rahoitus
KIVI Studion rakentaminen konei-

neen ja laitteineen maksaa noin 1,3 

miljoonaa euroa. Rakennushank-

keen toteuttaa Pyhäjärven Kehitys 

Oy. Pohjois-Pohjanmaan TE-kes-

kus antaa tukea rakentamiseen ja 

Oulun lääninhallitus kone- ja lai-

tehankintoihin. Kone- ja laitehan-

kintojen rahoitukseen ovat osallis-

tuneet myös yhteistyöyritykset.

KIVI Studion harjannostajaiset
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Tammikuu 2005 2006 2007 2008

arvo pv klo arvo pv klo arvo pv klo arvo pv klo
vesisade/kk mm 0 0 4 11
vesisade/v mm 0 0 4 11
maximi lämpötila Cº 1,7 13 2:06 2,6 12 13:46 4,2 10 5:33 2,4 17 17:41
minimi lämpötila Cº -23,4 28 20:50 -32,0 20 8:05 -27,4 31 1:32 -13,6 23 18:59
keskilämpötila C° -4,1 -6,8 -6,8 -3,8
maximi ilmanpaine mb 1027 25 20:05 1040 22 12:25 1016 25 2:59 1048 4 11:37
minimi ilmanpaine mb 961 9 7:49 986 12 3:40 962 10 7:58 973 20 2:38
maximi tuulenpuuska m/s 12,9 30 23:02 12,4 12 15:59 12,9 16 17:52 13,4 24 15:19
Vesisadepäivät: 16. (2mm); 17. (3mm); 18. (1mm); 19. (5mm).

www.kotinet.com/jamsat © Jouko Jämsä

www.nivalanviikko.fi 
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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 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

FINLUX 28" 100 hz TV + jalus-
ta. Kuin uusi, hp. 250 euroa. 
KESÄRENKAAT 195/65 15", 
hp. 80 euroa. Puh. 044-328 
0443.

VOLVO 740 GL Diesel - 85/86, 
aj. vain 270 tkm!, 2xrenkaat, 
vetokoukku, lohkolämmitin, 
stereot, samalla omistajalla 
yli 8 v. Tämä on löytö!
H. 2700 euroa. Pug. 
050-5174968.

Citroen Xsaraan TAAKKATELI-
NE, alkuperäinen. Sopii 5-ov 
Berline malliin, hp.55 euroa. 
Puh. 0400-389044.

RAKENTAJAT HUOMIO! To-
yota Hilux 1.8 vm -88 ben-
sa. Ehjä kuomu, täydellinen 
huoltokirja. Hyvin pidet-
ty, toimiva raksa-auto. Hp. 
2000€. Puh.040-963 7484.

Medion MDC4400PVR DI-
GIBOKSI kaapeliverkkoon. 
2 viritintä, 160 Gt kovalevy. 
Uutta  vastaava. H. 180 e. 
Puh. 044-3503035.

FIAT Brava -97, pun. siisti. 
Puh. 040-412 8003.

6 kpl hyviä NASTARENKAITA 
185/70 14", hinta 120 euroa. 
Puh.040-571 0698.

Mitä teet jos sota tulee? Se 
vie kaikki kapineet. Haravat, 
hangot, keisit, tangot, pip-
puripussit ja piipun rassit?! 
Eevalla, puh. 443 120, tarjol-
la vielä yhtä ja toista hänelle 
tarpeetonta, mutta jollekin 
tarpeellista kapinetta kuten: 
VENEMOOTTORI Mercury 4,5 
hv. uusi, kelluntahaalari koko 
54 uusi, PÖYTÄSIRKKELI, jii-
risirkkeli, moottorisaha, ynnä 
muuta erilaista ja tarpeellis-
ta. Jos kiinnostaa, niin tule, 
tutustu ja tarjoa, venekelin-
kin aika lähestyy.

Puoli uudet TALVIRENKAAT 
185/65R 15" hinta 80 euroa. 
LISÄVALOT, hinta 30 euroa. 
Puh. 08-446 829.

Ostetaan  

Vanha puinen VAATEKAAPPI 
ja vanha lasten sänky. Puh. 
044-333 4202.

Ajettava RUOHONLEIKKU-
RI, myös etuleikkuri käy 
puh:040-7061749

Vuokrattavana  

OMAKOTITALO 10 km kes-
kustasta. Puh. 044-299 1536, 
440 878.

KAKSIO 50 m2 + sauna. Vuok-
ra 450 euroa, takuuv. 450 eu-
roa + sähkö ja vesi. Kauko-
lämpö. Puh. 050-516 7947.

Halutaan vuokrata  

OMAKOTITALO / mummon-
mökki Nivalan syrjäkyliltä. 
Puh. 050-926 3856.

Kadonnut  

Keskustassa musta mummo-
malli X-Treme Hilma POLKU-
PYÖRÄ. Hyvä tuntomerkki: 
tavarateline ei ole musta. 
Puh. 040-560 6558.

Löydetty  

Hyvin hoidettu KISSA majail-
lut n. 2 viikkoa Kyntäjäntien 
maastossa. Otsa, korvat, sel-
kä ja häntä mustat, niska ja 
tassut valkoiset. Voi kysyä 
puh. 044-579 2806.

Sekalaista  

ESIINT./TAUSTAMUSIIKKIA. 
Häät, yritys- ja perhejuhlat. 
Ota yhteyttä: Henna-Maija 
Kuki 045-132 5328 tai hen-
na.kuki@postiloota.net.

Kodin kirpputori  

ILMOITA ILMAISEKSI
Nyt yksityishenkilöt voivat ilmoittaa Kodin kirpputorilla aivan ilmaiseksi. 

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

Sähköpostilla: rivit@nivalanviikko.fi 

Ilmaisia ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse.

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

Punainen postilaatikko löytyy toimiston ikkunanpielestä.

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

     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.
   NIVALA-PESIS

 PÄIVÄKAHVIT

tiistaisin klo 12-14. 

Pappilantiellä.

KARVOSKYLÄN
KYLÄYHDISTYS r.y.

VUOSIKOKOUS

Kylätalolla 17.2.2008 klo 15.00. Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvi-

tarjoilu. Tervetuloa!

Ulla Korkiakoski Käsityökeskus Maakarista

ESITTELEE  KÄSITYÖPAJATOIMINTAA

kevätkaudelle 2008 Kylätalolla to. 14.2.2008 klo 19.00. Kahvitarjoilu! 

Tervetuloa!

METALLI
Nivalan Metallityöväen

Ammattiosasto 353

Järjestää koulutustilaisuuden 

aiheesta.

PAIKALLINEN SOPIMINEN

Kouluttajana Metallin keskustoi-

mistolta työehtosihteeri Heikki 

Holappa. 

Koulutus on ilmainen sisältäen 2 

kahvia ja aterian.

Kurssiaika: la 16.2.2008   klo 9 

– 15:00.

Kurssipaikka: Hotelli Ravintola 

Puustelli.

Kurssi on tarkoitettu työpaikko-

jen luottamusmiehille, työsuoje-

luvaltuutetuille ja kaikille asiasta 

kiinnostuneille.

Teknologiateollisuuden Työehto-

sopimus antaa mahdollisuuden 

sopia asioista paikallisesti. Luot-

tamushenkilöiden on tärkeä tie-

tää miten ja mistä voidaan sopia. 

Tervetuloa kurssille!

Ilmoittautumiset su. 10.2.2008 

mennessä Jari Mehtälä 050-

3265678 tai jari353@gmail.fi 

Toimikunta

METALLI
NIVALAN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO 353 RY.

Toimikunta 2008
Puheenjohtaja Jari Mehtälä 050-3265678 Nordic Aluminium Oyj

Sihteeri Sami Kourujärvi 0440-550392 Nordic Aluminium Oyj

Taloudenhoito,

Jäsenasiat

Pertti Karppinen 044-5241919 Scanfi l Oyj

Jäsen Pauli Ekdahl 040-7378918 Kome Oy

Jäsen Martti Ainassaari 040-5964106 Vapor Finland Oy

Jäsen Harri Säisä 0400-574747 Pro Estore Oy

Jäsen Markus Pennala 044-2832726 Nordic Aluminium Oyj

Jäsen Jani Niemi Maaselän Kone Oy

Jäsen Hannu Leppälä 044-5113242 Maaselän Kone Oy

Jäsen Asko Honkala 040-5937194 Mecapinta Oy

Jäsen Teijo Pinola 040-8272383 Mecanova Oy

Jäsen Jouko Honkala 040-4175569 Kome Oy

KINEVA

KOTISIVUMME aukesi-

vat!!! osoite on: www.tietotori.

fi /nivalandemarit

Käy kotisivuillamme ja ilmoit-

taudu ehdokkaaksemme syksyn 

2008 kunnallisvaaleihin!

* * *

Muistathan!

KANTRITANSSI

jatkuu Kinevalla tiistaisin 18.30-

19.30 / helpommat tanssit ja 

19.30-21.00 / haastavammat tans-

sit. Opettajana Matti Molis!!!

SPR Nivala
SPR:n Nivalan Osasto

Tule sinäkin hyvän harrastuk-

sen pariin, me olemme jo! Pa-

rittomilla viikoilla torstaisin klo 

19.00 Toivolassa (toimistom-

me vanhalla meijerillä) ENSI-

APURYHMÄN HARJOITUK-

SET! Kysy lisää 040-765 6350 / 

Antero.

Niva-Kaijan 
koulun 

vanhemmat ry
Palaveri tiistaina 12.2. klo 18.30 

koululla.

Tervetuloa!
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Nivalan kaupungin 

puhelinvaihde on suljettuna

to. 14.2.2008 keskustoimiston henkilöstön koulutuspäivän 

vuoksi.

Sivistyspalvelut, tekninen toimi, maatalous- ja lomatoimi 

sekä taloustoimisto ovt avoinna normaalisti.

TosiPitkä asuntolaina on myös TosiVakaa

laina-aika jopa 60 vuotta
kiinteä korko jopa 20 vuotta

Handelsbanken
KOKKOLA - Mannerheiminaukio 2

Puh. 010 444 5330
kokkola@handelsbanken.fi 

Toyota Hiace 2.5 D4D  2003
Pitkä  sis.ALV 18900 €

Volvo V70 2.5 Tdi  2001
Manual  18400 €

Vw Passat Sport Variant  2004
1.8 Turbo  17800 €

Dodge Stealth  1994
 3.0i 24 Valve  16400 €

Toyota Avensis  2004
D4D Sedan  15900 €

Chervolet Fleetside Pickup 1992
6.2D Autom.4wd  12500 €

Renault Laguna  2003
2.0i 16v Dynamique  10900 €

Ford Focus 1.6i  2002
Farmari Ambiente  9800 €

Hyundai H-1 Van  2001
2.5 TD  9700 €

MB C180 1.8i  1994
Esprit  6700 €

Suzuki Vitara  1991
1.6 I Jlx 4wd 3ov.  4800 €

MP Yamaha Dragstar 650  2000
Taxfree  4500 €

VW Transporter  1992
2.4 Dsl Pitkä 6ov.  4400 €

Pontiac Trans Sport  1993
3.8 Autom.7.paikk. 4300 €

As.vaunu Solifer  1985
552L Artic  3990 €

MP Suzuki Vz 800 1997
Marauder Taxfree  3990 €

Opel Astra 1.8i  1997
Farmari 3350 €

Nissan Sunny 1.6i  1993
Lx 4d  2600 €

www.nivalanviikko.fi 


