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Etsimme 

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

henkilökohtaisia haastatteluja vastaajien kotona. 

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

iltaisin ja viikonloppuisin. 

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

käytöstä maksetaan korvaus. 

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

www.taloustutkimus.fi 

TUTKIMUSHAASTATTELIJOITA
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UUSI HUVILASUOSIKIT 
2008 -ESITE ON 

ILMESTYNYT!
Löydät siitä 47 edullista 
tarjousmallia!

Tule noutamaan uusi esite ja tutus-
tu tarjousmalleihin ja eri toimitus-
vaihtoehtoihin. 
Saat Kimara -huvilan myös edulli-
sena Jättitoimituksena sekä halu-
tessasi tehdasasennettuna.
Katso koko Kimara-mallisto: 
www.kimara.fi

Teemme Kimara -tarjouksen myös omista huvilasuunnitelmistasi.
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Nimipäivät  

Sunnuntai  
17.2.2007

Kalenteri

Lukijan ajatuksia  

Lukemista

Ajassa  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Rakas ystävä! Heräsin kuin 

unestani kun löysin tämän kes-

ken jääneen kirjeeni. Kuten nä-

et, kirjoitin sen ystävänpäivänä. 

Yritän nyt sovittaa sitä sopivaksi 

tähän päivään.

Haapavetiset. Teitte hyvin 

kauniisti, kun joukolla vierailit-

te täällä. Sinun näkemisesi siel-

lä, pani minut havaitsemaan, 

että jotain korvaamatonta on 

välillemme tullut. Käsitin sen, 

kun käänsit katseesi, minut ha-

vaitessasi kahvipöytään men-

nessäni. En olisi tuota halunnut, 

mutta haluamattahan hankalat 

asiat tulevat.

Kun tutustuimme, niin pidin 

sinusta heti ensipuhelusta alkaen. 

Tavatessani perheesi, havaitsin 

sen jokaisen jäsenen olevan OK. 

Se sai minut kysymään itseltäni: 

olenko tämän perheen arvoinen? 

Ehkä asetin vaatimuksenne kor-

keiksi, koska sain negatiivisen 

tuloksen.

Aviomiehenä ehkä kävisin; 

mutta isäpuolena pelkäisin. Men-

neiden vuoksi tarvitsevat tyttäre-

si täydellistä isänrakkautta. Pys-

tyisinkö siihen?

Mielestäni sitten ovat asiat 

kohdallaan, kun jokainen per-

heenjäsen luottaa ja rakastaa 

toistaan: Omat lapseni pelkäävät 

avioliiton solmimista. Ehkä syy 

on minussa ja vaimovainajassa. 

Se Kärsämäen tyttö josta si-

nulle puhuin merkitsi minullekin 

jotain. Olen kai sellainen, jos jo-

ku sanoo pitävänsä minusta niin 

helposti kiinnyn. Suhteemme oli 

kuitenkin sellainen, ettei se voi-

nut pitemmälle johtaa. Hänellä 

oli nämä vammaiset veljensä, 

joista hän ei voinut luopua.

Tuntuu oudolta, kun Sinä 

tai Hän ette minulle enää soita. 

Leskenä, joka aikaisemmin on 

tottunut puolison läsnäoloon ei 

tällainen elämä enää tunnu oi-

kealta. Olen rukoillut itselleni 

puolisoa. Kaksi Jumala minulle 

lähetti, Hänet ja Sinut, niin ou-

dolla tavoin teihin kumpaankin 

tuttavuuteni alkoi. Täytyy sanoa, 

että Jumala tuntee luomansa nai-

set. Ystävikseni Hän lähetti juuri 

sellaiset, joita rukoillessani pyy-

sin, vaikka sanallakaan en Häntä 

siinä neuvonut.

Olen kai tottunut liiaksi le-

kuelämään, koska perheestä vas-

taajaksi minusta ei enää ole. (Te 

kaksi sen todistatte) Onkohan Ju-

malan valikoima niin pieni, ettei 

vapaata naista minulle löydy?

Lienetkö aikaisemmin saanut 

tällaista kirjettä. En ole katkera, 

vaikka Jumalan valikoimasta 

mainitsinkin. Aika jonka Sinul-

ta sain oli ihana!  Naisena Sinä 

olit kaunis ja miellytit minua. 

Saat olla ylpeä tyttäristäsi, kuten 

minä olen lapsistani. Meidän pi-

tää myös olla kiitolliset puolisoil-

lemme. Ilman heitä: ei noita lap-

siamme olisi. Sinulle ja tyttärillesi 

toivotan: Hyvää kevättä!

(Ystävänpäiväkirje vuosien 

takaa).

Sero

Kirje

- Jo on aikoihin eletty, kun edus-

kunnan istuntokauden avajais-

päivän tärkeimmäksi aiheeksi 

nousee seksuaalinen häirintä, 

tämän ajatuksen lausui julki kan-

sanedustaja Ilkka Suominen 

eräässä Ykkösaamun lähetyk-

sessä. Keskustelu aiheesta kävi 

tuolloin kuumimmillaan. 

Voin yhtyä täysin hänen sa-

noihinsa. Eikö tosiaan valtakun-

nassa ole tärkeämpiä asioita? Nyt 

kansanedustajien energiaa ja ai-

kaa haaskautuu joutavanpäiväi-

seen touhuun ja joutavanpäiväi-

siin haastatteluihin. Toimittajat 

ovat kuin hyeenat kimpussa, 

kun vähänkään aihe haiskahtaa 

seksiltä.

Mitä on seksuaalinen häirin-

tä? Siitä tuntuu olevan monenlai-

sia käsityksiä. Onko seksuaalinen 

häirintä sitä, että huomautellaan 

ulkonäöstä, pukeutumisesta vai 

onko se sitä, että kopeloidaan ja 

kähmitään? Huono kielenkäyt-

tö ja tuhmat vitsit eivät kuulu 

eduskuntaan eikä mihinkään 

muuhunkaan työpaikkaan muka 

hauskoiksi ”välipaloiksi” ankeaan 

arkeen. Onko unohtuneet hyvät 

tavat ja kohtelias käytös?

Täytyy ihmetellä, kuinka val-

takunnan ykköslehti lähtee juo-

rujen perään. Kyllä nyt Hesari 

teki munauksen, kun julkaisi 

kansanedustajien nimet ja toi 

heidät julkisuusmyllyyn jauhau-

tumaan. Ja naisilta raukkamai-

nen teko toimia ”ilmiantajana” 

ja lymyillä piilossa julkisuudel-

ta. Heidänkin nimet pitäisi jul-

kaista tasapuolisuuden ja tasa-

arvon nimissä. Silloin voitaisiin 

oikeudenmukaisesti tarkastella 

asiaa: kuka on sanonut ja mitä 

ja kenelle ja kuka on kopeloinut 

ja ketä! 

Ihmettelen työpaikkojen ilma-

piiriä, eikö aikuiset naiset kykene 

sanomaan vastaan, mikäli koke-

vat tulleensa seksuaalisesti ahdis-

telluiksi. Kun sanoo oman mieli-

piteensä, silloin toinen osapuoli 

parhaassa tapauksessa älyää lo-

pettaa sopimattoman kytöksen-

sä. Ovatko nykynaiset herkkähi-

piäisempiä kuin ennen?

 Minusta ihan kohtuuttomas-

ti miehistä tehdään yksin syyl-

lisiä. Naiset osaavat provosoida 

taidokkaasti. Ja sitten leikitään 

muka madonnaa!

Pekka Vilkunalle nostan 

hattua hänen suoraselkäisestä 

esiintymisestään Ajankohtaisen 

kakkosen lähetyksessä. Hän ei 

mennyt kertaakaan toimittajan 

asettamiin ansoihin, vaan rehel-

lisesti ja suoraan, omalla tyylil-

lä,  vastasi toimittajan kysymyk-

siin vaatien oikeutta itselleen ja 

kansanedustaja-kolleegoilleen.

Ei-feministi

Kärpäsestä härkänen

Sunnuntai: Väinö, Väinämö.

Maanantai: Kaino.

Tiistai: Eija.

Keskiviikko: Heli, Helinä, Heljä, 

Hely.

Torstai: Keijo.

Perjantai: Tuulikki, Tuuli, 

Tuulia.

Lauantai: Aslak.

Torstai 21. 2. 

Kansainvälinen äidinkielen 

päivä

Ajatus  

Hyvät tavat koostuvat pienistä 

uhrauksista.

R.W. Emerson

Sinun puoleesi, Herra, minä 

käännyn.

Jumalani, sinun apuusi minä 

luotan. Enhän luota turhaan,

ethän anna vihollisilleni sitä 

riemua, että he voittavat minut!

Ei kukaan, joka luottaa sinuun,

jää vaille apuasi.

Vain luopiot joutuvat häpeään.

Herra, osoita minulle tiesi,

opeta minua kulkemaan pol-

kujasi. Ohjaa minut totuuteesi 

ja opeta minua, sinä Jumalani, 

auttajani!

Sinuun minä luotan aina.

Herra, sinä olet laupias, muista 

minua, osoita ikiaikaista hy-

vyyttäsi. Älä muista nuoruuteni 

syntejä, älä pahoja tekojani!

Sinä, joka olet uskollinen ja 

hyvä, älä unohda minua!

Hyvä ja oikeamielinen on Her-

ra, hän neuvoo syntisille tien.

Hän hankkii sorretuille oikeu-

den, hän opettaa köyhille tien-

sä. Herran tie on hyvä, hän on 

uskollinen niille, jotka pitävät 

hänen liittonsa ja lakinsa.

Ps. 25: 1-10

1. Kuka toimi vt. pääministe-

rinä, kun Mauno Koivisto oli 

siirtynyt hoitamaan presidentin 

tehtäviä?

2. Kuinka suuren osan väestös-

tä mustan surman arvellaan Suo-

messa tappaneen?

3. Mihin klassiseen romaaniin 

Kate Bushin ensimmäinen suuri 

menestyssävelmä perustui?

4. Mikä kuvio oli Suomen il-

mavoimien tunnus vuosina 1918 

– 45?

5. Minkä maamme saaren nimi 

on ruotsiksi Karlö?

Onko Nivala-lehden myynti-

päätös sittenkään pätevä. Koko-

uskutsussa mainittiin vain, että 

Nivala-Seuran liiketoiminnan 

myynti. Ei mainintaa, että johto-

kunta tarkoittaa myyntiä Keski-

Pohjanmaan Kirjapainolle tai sen 

omistamalle kustannusyhtiölle.

Kokouksen puheenjohtaja oli jo 

niin varma kaupasta, että unoh-

ti yhdistyslain. Kokouksessa kan-

natettiin myyntiä Jaakko Salme-

lan tekemälle korkeimmalle 

tarjoukselle. Joka tapauksessa 

kokous ei saanut päättää mis-

tään muusta tarjouksesta kuin 

Keskipohjanmaan.

Jos asia olisi mennyt yhdistys-

lain mukaan, kokouksessa olisi 

pitänyt äänestää molemmista 

tarjouksista.

Asiaa kannattaa selvittää.

Ulkopuolinen, mutta asiaa 
miettinyt

Aikamoiseen myllytykseen jou-

tuivat julkkikset tässä Jussi Sii-

rilän kirjassa. Luvut ovat lyhyitä 

pamfl etteja, häväistyskirjoituksia, 

mutta niin mielikuvituksellisia ja 

yliampuvia, ettei kukaan tietääk-

seni ole ottanut nokkiinsa.

Kaikissa luvuissa mukana ei ole 

julkkiksia, mutta meno on tar-

peeksi hurjaa, jotta lukijan mie-

lenkiinto herää. Otsikot sisältävät 

kokonaisen lauseen, ja ovat siten 

tehokkaita ja shokeeraavia, aivan 

kuten iltapäivälehtien lööpitkin: 

"Tanja Saarela löi äiti Ammaa 

jakoavaimella; Mikko Alatalo 

yritti maksaa citymaasturinsa 

oravannahoilla; Paavo Lipposella 

puhuva kissa; Kohu-Janita esitteli 

kotinsa..." 

Itse teksteillä ja otsikoilla on vain 

löyhä yhteys, jos ollenkaan. Ti-

lanne on sama kuin mitä sano-

taan joskus juoruista: ei päätä 

eikä häntää.

Vaikka teksti on 

koostettu huumo-

rin ja fantasian 

keinoin, sillä on 

vakavaa sanotta-

vaa tästä ajasta. Se 

kertoo mm. autioituvasta Lapis-

ta, ilmastonmuutoksesta, julki-

suudenkipeydestä, älykkyyden 

ylikorostamisesta, henkisestä 

etsinnästä, väkivallasta, lihavi-

en hyljeksinnästä, presidentti-

instituution romahtamisesta. 

Viimeksi mainitusta esimerkki: 

"Tarja Halonen tanssi pöydällä 

alasti! Tarja Halonen riehaantui 

Suomen ja Viron ulkoministeri-

tapaamisen jatkoilla. Se on mah-

dollista, sillä juhlissa tarjoiltiin 

alkoholia ja Merikasarmilla on 

satoja pöytiä. Olosuhteet olivat 

vähintäänkin otolliset. Toisaal-

ta, joidenkin huhujen mukaan 

Halonen ei juonut alkoholia an-

tibioottikuurin takia. Sellaistakin 

puhutaan, että Halonen ei edes 

ollut paikalla. Tiedotusvälineitä 

ei päästetty sisään, joten on mah-

dotonta sanoa, mitä hittoa siellä 

oikein tapahtui."

Jussi Siirilä on syntynyt 

vuonna 1989. Nuoruus 

näkyy rikkaana mielikuvitukse-

na, liiotteluna, pidäkkeettömänä 

ilmaisuna ja nykynuorisolle tyy-

pillisenä pinnallisuutena. Kuiten-

kin tarinoiden puitteet ovat aidon 

tuntuisia. Lahjakkaasti huumoria 

ja ironiaa käyttäen Siirilä kehitte-

lee hauskan lukupaketin.

Mukavasti erilainen on tarina, jo-

ka kertoo, kuinka nykyaika tulee 

Lapin perukoille: Kurun pohjalla 

on asumus, jota väestörekisteri-

tietojen perusteella ei pitäisi olla. 

Siellä oli juuri synnytys käynnissä. 

Kätilö ja isäntä arvelivat, että ih-

misten oli saatava tietää, millaista 

lasta Uittipiekassa synnytettiin, ja 

isäntä lähti matkaan. Kemihaa-

ran rajavartiointiasemalta löytyi-

si lähin puhelin ja faksi. Mutta ovi 

oli lukossa, ikkunoihin naulattu 

luukut, ja portailla oli kasa kar-

hun ulostetta. Neljän päivämat-

kan päässä Kellovuotson Hon-

kamuksessa asui isännän lähin 

naapuri, Suura Feodoroff . Sieltä 

löytyisi puhelin. "Siehän olet kuin 

räkkäporo", sanoi sataviisivuoti-

as, ohjasi vieraan keinutuoliin ja 

rupesi keitte-

lemään kahvia. 

Puhelinkin löytyi, 

m u t t a se oli mykkä. Isän-

tä meni hellahuoneeseen katso-

maan, miten Suuran kahvinkeitto 

edistyi ja teki havainnon: "Suura 

kyyhötti halkolaatikon päällä 

tummunut kahvipannu sylissään. 

Hän tajusi, että Suura oli kuollut 

kesken kahvinkeiton." Oletetta-

vasti tuo syntynyt ihmelapsi, mitä 

ilosanomaa isäntä lähti viemään 

oli 3G-verkko. 

Kansilehden esittely Jussi Siiriläs-

tä on epäuskottavaa velmuilua. 

Hänen kerrotaan tutustuneen 

huumeisiin jo päiväkodissa, ja 

kantavan neljää eri hepatiittivi-

rusta. Samoin ei kannata välittää 

takakannen kirjamainoksesta: 

"Seksiä! Väkivaltaa! Julkkiksia! 

Viiriäisiä! "Tästä Suomi kohisee", 

"Oksensin pöntön täyteen": Ne 

ovat samaa lööppien jatkumoa 

kuin kirja itsekin. Vain joku har-

va luku sisältää väkivaltaa vaste-

mielisellä tavalla.

Raija Raudaskoski

Onko Nivala-
lehden 

myyntipäätös 
pätevä?

Hannele Laurin hampaat

Jussi Siirilä

Gummerus 2007, 148 s.

Lööppikirja
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Viime torstaina oli Nivalan lukion abiturienteilla riemukas päivä perinteisine ohjelmineen. Hyytävän kylmä viima ei jäähdyttänyt 

nuorten riemua kuorma-autojen lavoilla penkkariajelullakaan. Abiturientteja on tänä vuonna 76. Pukeutumisessa oli jälleen käytetty 

säästelemättä mielikuvitusta, joten värikäs ja äänekäs joukko kyllä katukuvassa huomattiin. Kuvat Ritva Oja.

N
ivalan kaupungin epäonnis-

tuneet kuntaliitosneuvottelut 

-  eli kunnan kauppaaminen 

- ovat jakaneet kuntalaiset kahtia ja 

aiheuttaneet paljon tuskaa ja epävar-

muutta kuntalaisissa.

Kunnan suinpäin meno Kallioon 

heikoilla ehdoilla on tuonut lisää 

epävarmuutta kuntalaisiin. Kunnan 

taloudellinen tila ei ole kovin monen 

kuntalaisen tiedossa, mutta ne jotka 

ovat oman kunnan asioista todella 

kiinnostuneita, tietävät totuuden. Kun 

tähän vielä viimeisenä niittinä lisätään 

oman kotiseutulehden myynti, niin 

nyt vetää ovista ja akkunoista. Ei ihme, 

jos kuntalaisilla on holotna olo.

Nivala-Seuran johtokunta puolus-

teli paniikissa tehtyä myyntipäätöstä 

sillä, että Keski-Pohjanmaan säätiöllä 

on samat kristilliset perusarvot. Voi 

herranen aika! Jo on aikoihin eletty.

Vilkunan Vaape sen asian suoraan 

kokouksessa sanoi. Johtokunta läh-

ti käpykaartiin. Se on totta. Nivala-

Seuran johtokunta ja toiminnanjoh-

taja myivät työntekijät kapitalismille 

ja itse myyntirahoineen pelastautuivat 

veneellä ja jättivät joukot vihollisen 

armoille. 

Suomen pitkä sotahistoria tuntee 

vain muutamia tapauksia, joissa pa-

taljoonan johto on paennut ja jättä-

nyt häpeällisesti joukot vihollisen 

armoille.

Nyt pitäisi Laukan Einon kiireesti 

rokottaa Keski-Pohjanmaan Säätiön 

miehet ennenkuin Nivala-Seuran 

kristillinen arvomaailma ehtii saas-

tuttaa myös säätiön. Jos se ehtii Kok-

kolaan saakka tämä uskonto, niin sää-

tiö silmät pitkällä hurmoksessa myy 

osakkeet Alma-Medialle kun se ra-

hanippua väläyttää.

Tämäkin kokous osoitti, kuinka 

haavoittuva tällainen vapaaehtoinen 

yhteisö kuin Nivala-Seura on. Se on 

helppo haalia viikon aikana junttaa-

malla johtokunnan tueksi perhepii-

reistä ja muuten kavereista sellainen 

jäsenmäärä, joka riittää pitämään 

johtokunnan paikallaan ja siunaa-

maan sen tekemät kolttoset. Ei näitä 

ihmisiä ole näkynyt aikaisemmin Ni-

vala-Seuran kokouksissa tai Katvalan 

talkoissa. Nyt kysyttiin tiukasti jäsen-

korttia, mutta ei sitä kysytä silloin, kun 

lehtiä tilataan tai viedään maksullista 

ilmoitusta.

Se on sama yhtälö niin valtion 

kuin kuntienkin hallinnossa. Kun ei 

ole omaa rahaa kiinni, eikä mitään 

vastuuta, niin antaa mennä, myy-

dään pois.

Poliitikot huutavat, että Suomi ei 

ole koskaan ollut niin rikas kuin tänä 

päivänä. Tällä tarkoitetaan taloudel-

lisia mittareita. Todellisuudesa Suo-

mi ei ole koskaan ollut niin heikoissa 

kantimissa kuin tällä hetkellä. Yksi-

tyistalouksien velka, jossa suurin on 

asuntovelka lähes 80 miljardia, jul-

kinen velka ja valtionvelka noin 59 

miljardia tekevät yhteensä noin 200 

miljardia. Se on kaksinkertainen 

määrä 1990 pankkikriisien aikaiseen 

velkamäärään.

Valtiolla on myymättä vielä meidän 

yhteistä omaisuutta Helsingin Sano-

mien artikkelin mukaan noin 20 mil-

jardin arvosta. Se riittää tällä vauhdilla 

vain kahdeksi vaalikaudeksi.

Rahaa kyllä tuntuu olevan. Aivan 

hiljattain ulkoministeri Kanerva kävi 

vierailullaan viemässä palestiinalai-

sille 30 miljardia. Kansainvälisissä 

sitoumuksissa Suomi on lupautunut, 

että aseita ja rahaa ei viedä sotiviin 

maihin. Eikö juuri palestiinalaiset 

ja israelilaiset käy päättymättömältä 

näyttävää sotaa keskenään?

Eduskunta nosti hiljattain puo-

luetuen 19 miljoonaan yhdistämällä 

puoluetuen ja lehdistötuen. Se tekee 

9000 euroa, eli runsaat puoli miljoo-

naa mummun markkaa jokaista kan-

sanedustajaa kohti. Vertailun vuoksi 

kerrottakoon, että koko laajan Suo-

menmaan yksityisteiden valtionapu 

on 14 miljoonaa euroa ja hallitus 

esitti määrärahan pudottamista 12 

miljoonaan. Puoluetuki korreloituu 

juuri päinvastoin kun odotetaan. Ää-

nestysprosentti on jatkuvati laskenut 

ja uudet pohjanoteeraukset nähdään 

varmasti ensi syksynä.

Henkisesti Suomen kansa ei ole 

koskaan ollut niin heikko ja pa-

hoinvoipa kuin tänään. Me olemme 

tilastoissa maailman kärjessä väki-

valtarikoksissa, avioeroissa, lasten 

huostaanotossa, alkoholin kulutuk-

sessa ja itsemurhissa.

Muutamat valtion johdon toimen-

piteet ovat kuin hiljaa etenevä syöpä 

Suomen kansan mielenterveydessä 

ja moraalissa. Fortumin ja Liliuksen 

menettely kansalaisiaan kohtaan on 

härskiä. Liikevoitosta lähes puolet on 

puhdasta voittoa. Johdolle maksetaan 

kymmenien miljoonien eurojen opti-

ot. Se raha kyllä kelpaisi Karvoskyläl-

lekin, sillä sieltäkin löytyy kymmeniä 

miehiä, jotka osaavat sanoa, että jos 

halutaan lisää rahaa, niin kuritetaan 

kansaa ja nostetaan hintoja, niin tulee 

vielä parempi tulos. Näin on tehty ja 

kansa nurisematta maksaa.

Tällaista on demokratia ja vastuul-

lisuus tänä päivänä.

Jansu

Abiturienteilla aamuja nolla

Toimittajan tuolilta

Nyt vetää Nivalassa ovista ja akkunoista

Vanhan
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Suunnittelija/arkkitehti, perhepäi-

vähoitajia, ajanvaraaja, lehdenja-

kaja, LVI-asentaja, teollisuusput-

kiasentaja, hitsaaja, CNC-koneen 

käyttäjä, kokki, baaritarjoilija.

Ylivieskassa: Rakennusinsinöö-

ri, NDT tarkastaja, tuotantoinsi-

nööri, työnjohtoharjoittelija, vuo-

rotyönjohtaja, kauneuskonsultti, 

myyjä/lahja-asiantuntija, myyn-

tineuvottelijoita, kesätyöntekijä, 

sisustusmyyjä, vihertyöntekijä, 

CNC-koneistaja, NDT-tarkastaja 

oppisopimuskoulutukseen, hitsaa-

jia, kokki, parturi-kampaaja.

Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Vastataan pois  

1. Eino Uusitalo.

2. Noin kolmasosan.

3. Emily Bronten  Humisevaan 

harjuun.

4. Hakaristi.

5. Hailuodon.

Kirkolliset tapahtumat
La 16.2. klo 19.30 seurat Nivalan 

ry:llä (H Ohtamaa).

Su 17.2. 2.paastonajan sunnun-

tai  klo 10 sanajumalanpalvelus 

kirkossa, rippikoulupyhä, I-ryh-

mä, Junttila, Hautamäki.  Kolehti: 

Päihde- ja kriminaalityöhön eri 

järjestöille, Kirkkohallitus. Klo 

13 Nivalan ry:n vuosikokous. 

Klo 17 gospel-kuoron harjoituk-

set seurakuntakodissa (Rautio). 

Klo 18.30 seurat  Nivalan ry:llä 

(J Syri, J Poikkimäki).

 Ma 18.2. klo 11 näkövammaisten 

kerho seurakuntakodissa. Haapa-

veden kerholaiset vierailevat.

Ti 19.2. klo 11-14 kohtaamis-

paikka Ranni  Peltolan pappilas-

sa, Asematie 7. Lasten lapasten 

ja töppösten tekemistä ohjaa Irja 

Liinamaa. Ota lankaa ja puikot 

mukaan. Tervetuloa juttelemaan 

ja oppimaan.

Ke 20.2. klo 11 hopeaiän kerho 

seurakuntakodissa.  Klo 11 vart-

tuneiden kerho Nivalan ry:llä(J 

Poikkimäki). Klo 18 virsipiiri 

seurakuntakodissa (Katajala).

To 21.2. klo 17 lapsikuoron har-

joitukset seurakuntakodissa (Ka-

tajala). Klo 18 ystäväpalveluryh-

mä seurakuntakodissa. Vieraina 

SPR:n ystävät. Klo 19 Korpiran-

nan ry:n vuosikokous ja ompe-

luseurat ry:llä.

Pe 22.2. klo 18.30 raamattu-

luokka Nivalan ry:llä. Klo 18.30 

Ypyän ry:n  vuosikokous  Virpi ja  

Timo Päivärinnalla. Klo 19 Hai-

karan ry:n vuosikokous Sikosessa 

(P Mehtälä). Klo 19 rippikoulun 

käyneiden raamattuluokka Oivi 

ja Pekka Pelolla.

La 23.2. klo   9-13 Uusheräyk-

sen lähetysmyyjäiset  lähetyk-

sen kirpputorilla Kanttorilassa, 

tarjolla leivonnaisia, laatikoita, 

käsitöitä ja arvontaa. Klo 19 seu-

rat Nivalan ry:llä, Nivalan ry:n 

isot seurat alkavat (S Kellokoski, 

S Göös).

Su 24.2. 3. paastonajan sunnun-

tai klo 10 messu kirkossa, saarna 

T Aho, lit. Viljanen, kanttori Ka-

tajala, Eläkeläisten kuoro joht. I 

Nurmenniemi. Kolehti: Nivalan 

rauhanyhdistyksen hyväksi. Klo 

12 Ojalan kinkerihiihdot Hiito-

lassa. Klo 12.30 seurat  jatkuvat 

Nivalan ry:llä (S Kellokoski, S 

Göös). Klo  13 Kaarlo Taanilan 

75-vuotis syntymäpäiväseurat 

seurakuntakodissa, A-L Häk-

kinen,  P Rautanen, Viljanen, 

Nivalan Virsikuoro. Limppikeit-

totarjoilu alkaa klo 12. Klo 18 eh-

toollispalvelus kirkossa (T Aho, 

J Isomaa). Klo 20 seurat Nivalan 

ry:llä.

Päiväkerhotyö

To 21. 2.- pe 22.2. Ei ole päi-

väkerhoja, koska ohjaajat ovat 

koulutuksessa.

To 14.2. klo 16 alkaen Ystävän-

päivätempaus Yhteisvastuulle 

seurakuntakodissa, ruokailua, 

nukketeatteria, taidenäyttely, 

arvontaa ym.

Pyhäkoulutyö 

Su 17.2.  klo 12 Vilkunan alueen 

pyhäkoulu  Visurilla,  Pajulantie 

132. Klo 12 pyhäkoulu seurakun-

takodissa. To 14.2. klo 16 alkaen 

Ystäväpäivän tempaus Yhteisvas-

tuulle seurakuntakodissa. Ke 27.2. 

klo 18.30 pyhäkoulunopettajien 

kokous seurakuntakodissa.

Perhekerhotyö

Ke 13.2. klo 18.30 Yhden van-

hemman olohuone seurakunta-

kodilla, ohjelmassa lettukestit.

Nuorisotyö

To. 14.2. klo 16-20 Ystävän-

päivätempaus Yhteisvastuulle  

seurakuntakodissa.  

Ti. 19.2. klo 18-19 raamis 

nuorisotiloissa

Ti. 19.2. klo 19-20.30 teema-ilta 

nuorisotiloissa

Pe. 22.2. klo 19-22 avoimet ovet 

nuorisotiloissa

Lisätietoja Reetta Nummela p. 

040 532 5578

Rippikoulutyö

22.-24.2. Talvirippikoulua Vin-

nurvan leirikeskuksessa

1-5.3. Talvirippikoulua Vinnur-

van leirikeskuksessa.

Lisätietoja Reetta Nummela p. 

040 532 5578

Kolehdinkantajat:

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 kuukau-

den 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:

Su 9.3.2008 Naistenpäivän  tilai-

suus seurakuntakodissa, mukana 

Maija Paavilainen. Päivän teema-

na Ilon ja rohkeuden lähteellä.

Ti 4.3.2008 klo 19 seuratu-

payhdistyksen vuosikokous 

seuratuvalla.

Maakunnallinen Sulata jää-talvi-

tapahtuma 21.-24.2.2008. 

To 21.2.2008 klo 18.30 Akustii-

kassa majatalo-kahvila, klo 19 

maja-talo ilta (T Kälviä, M Kari,  

P  Simojoki, lapsille omaa oh-

jelmaa to, pe ja la-iltana klo 

18.30-21.

Pe 22.2.2008 klo 18.30 Jäät 

sulavat-ilta (R Valkama, M 

Aspvik, M Nikula), klo 21 

Tilkkutäkki-konsertti.

La 23.2.2008 klo 18.30 Virta va-

paana-ilta K Rainerma, R Valka-

ma, musiikki M Taari, P Nikula, 

T  Taari. Klo 21 nuorten ilta, M 

Aspvik ja Houseband.

Su 24.2.2008 klo 10 jumalanpal-

velus Ylivieskan kirkossa, lit. T 

Määttä, saarna K Rainerma, Kes-

ki-Pohjanmaan Kansanlähetyk-

sen uuden piirijohtajan Matti 

Aspvikin tehtävään siunaami-

nen. Kirkkokahvit Suvannon 

kappelissa. Järj. Ylivieskan seu-

rakunta ja Keski-Pohjanmaan 

Kansanlähetys.

Nivalasta ollaan ja toimeen 

tullaan-historiakirja

Harri Turusen kirjoittama Ni-

valan historiakirja on myynnis-

sä myös kirkkoherranvirastossa, 

hinta 65 €.  Lisätiedot kirkkoher-

ranvirastosta p. (08) 440 025.

RadioPookin 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.

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.

Perheasiainneuvottelukeskus 

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 osoite: 

www.nivalansrk.fi 

Sähköpostiosoite: nivalan.seura-

kunta@evl.fi 

Lomalla: Sirkku Junttila 

18.-26.2.2008.

Kuollut

Anni Helena Niemistö s Kontti-

la  82 v.

Kauko Edvard Leppimaa 79 v.

Taisto Antti Viita-aho  78 v.

Jumalan
kunnioit-
taminen
tuo iloa

Kalajokilaakson Jehovan Todista-

jien vilkas kevätkausi käynnistyi 

viikonloppuna, kun seurakun-

nat pitivät konventin Haukipu-

taan Kellossa. Tapahtuman tee-

mana oli 1. Korinttilaiskirjeen 

10:31, “Tehkää kaikki Jumalan 

kunniaksi”.

Nykyajan nopearytmisessä 

elämänkulussa monien ajatukset 

askartelevat pelkästään omissa 

hankkeissa sen sijaan, että mie-

tittäisiin Jumalan suuruutta. Oh-

jelmassa selitettiin, miksi Jumala 

ansaitsee kunniaa ja miten Hä-

nen kunnioittamisensa tuo iloa 

ja sisältöä elämäämme.

Todistajat järjestävät valta-

kunnansaleissaan Jeesuksen 

Kristuksen kuoleman vuosijuh-

lan lauantaina 22. maaliskuuta. 

Tähän tapahtumaan tullaan kut-

sumaan runsaasti yleisöä. Siellä 

saadaan vastaus tärkeisiin kysy-

myksiin, miten Kristuksen kuo-

lema vaikuttaa meihin ja miksi se 

on suurin rakkauden osoitus.

Jeesuksen Kristuksen ase-

maan kuninkaana kiinnitetään 

huomio 6. huhtikuuta järjestet-

tävässä esitelmässä “Kuka on pä-

tevä hallitsemaan ihmiskuntaa”. 

Myös tähän tilaisuuteen kutsu-

taan kiinnostuneita.

Seurakunnan järjestämä Ystä-

vänpäivä -tempaus sai suuren 

suosion. Tilat täyttyivät he-

ti alkajaisiksi kaiken ikäisistä 

seurakuntalaisista. 

Ohjelmassa oli muun muassa 

lapsikuoron esiintyminen, teat-

teria, satunurkkaus, kasvomaa-

lausta, ystävä-hartaus, virren-

veisuuvartti ja arpajaiset. Tarjolla 

oli viiden euron hintainen arki-

päivällinen ja avoinna oli myös 

kahvila, missä saattoi tarjota ys-

tävälle leivoskahvit. 

Tilaisuudessa oli lisäksi taide-

näyttely, missä saattoi ihailla tai 

ostaa omaksi Kyösti Kallion kou-

lun erityisluokkalaisten tekemiä 

töitä. Ystävänpäivän tuotto me-

nee Yhteisvastuukeräykseen.

Ritva Oja

Ystävänpäivänä Yhteisvastuulle

Sunnuntai 17.2.: Palapais-

ti, perunat, lounassalaatti, 

sekahedelmäkiisseli.

Maanantai: Jauhelihaporkka-

nakastike, perunat, jäävuo-

ri-tomaatti-persikkasalaatti, 

mustaherukkakiisseli.

Tiistai: Maksapihvit, perunat, 

voisulakastike, puolukkasurvos, 

aprikoosihyytelö.

Keskiviikko: Kirjolohiperun-

alaatikko, punajuurisuikale, 

punaherukkakiisseli.

Torstai: Broilerpyörykkä, peru-

nat, kastike, kaali-retiisi-kurpit-

sasalaatti, hedelmäkiisseli.

Perjantai: Lihakeitot, juusto, 

marjapuuro.

Lauantai: Punajuuripihvit, 

perunat, kastike, raejuusto, 

boysenmarjakiisseli.

Sunnuntai: Stroganof, perunat, 

perunasalaatti, luumukiisseli.

Maanantai: Jauhelihakastike, 

perunat, tuoresalaatti.

Tiistai: Perunasose-kirjolohilaa-

tikko, punajuuri-omenasalaatti.

Keskiviikko: Nakkikeitto, herk-

kukurkku, leipä.

Torstai: Merimiespihvit, 

tuoresalaatti.

Perjantai: Riisi-ohrapuuro, puo-

lukka-vadelmakeitto, leikkele, 

ruispalat.
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Nivala-lehti on vaihtanut omis-

tajaa. Kotiseutuyhdistys Nivala-

Seura ry:n johtokunnan esitys 

lehden liiketoiminnan myymi-

sestä Jokilaaksojen Kustannus 

Oy:lle hyväksyttiin seuran ylei-

sessä kokouksessa tiistai-iltana.

Kauppahinta oli 653 000 eu-

roa. Kauppa syntyi äänestysten 

jälkeen.

Kokouksessa oli paikalla 80 

Nivala-Seura ry:n jäsentä sekä 

joukko ei-jäseniä. Ei-jäsenille an-

nettiin paikallaolo-oikeus, mutta 

ei puheoikeutta.

Ensimmäinen äänestys käy-

tiin jo kokouksen puheenjohta-

jan valinnasta. Jaakko Salmelan 

esitti Jukka Kukkolaa ja Kari Kra-

Jaakko Salmelan jättämä suurempi tarjous ei kelvannut

Nivala-lehti myytiin
paikkakunnan ulkopuolelle

pu Jukka Turusta. Kättennosto-

äänestyksessä Jukka Turunen tuli 

valituksi. Pekka Vilkuna huoma-

si, että ääniä oli annettu 83, vaik-

ka jäseniä oli paikalla 80.

Lippuäänestyksiä oli kaksi. 

Ensin äänestettiin Varpu Vilku-

nan kannatettua esitystä siitä, että 

myyntiasiaa siirrettäisiin. Asian 

ratkaisemista tässä kokouksessa 

kannatti enemmistö, joten toises-

sa lippuäänestyksessä olivat vas-

takkain Nivala-seuran johtokun-

nan esitys lehden myymisestä  ja 

Arvi Rajamäen esitys siitä, että 

lehteä ei myydä.

Äänestyksessä lehden myynti 

tuli hyväksytyksi äänin 57-19.

Lehtialalla kova 
kilpailu
Nivala-Seuran puheenjohtaja 

Kim Oja sanoi kokouksen avaus-

puheenvuorossa, että kaupalla 

halutaan turvata Nivala-lehden 

tulevaisuus.

- Kilpailu lehtialalla on täl-

lä alueella kovempi kuin kos-

kaan ennen. Lehtityö sitoi Ni-

vala-Seuran henkisiä, fyysisiä 

ja taloudellisia voimia. Lehden 

julkaiseminen on nykyään am-

mattitaitoisesti tehtävää liiketoi-

mintaa, eikä harrastustoiminnan 

pohjalta tehtävää työtä.

Nivala-Seuran toiminnanjoh-

taja Hanna Järviluoma muistutti, 

että Nivala -lehti ei ollut pakkoti-

lanteessa myynnin suhteen, vaik-

ka talous on kaikissa johtokun-

nan kokouksissa esillä ollutkin.  

Kokouksessa perättiin useam-

massakin puheenvuorossa sitä, 

onko johtokunta tutkinut muita 

vaihtoehtoja kuin lehden myynti 

Jokilaaksojen kustannus Oy:lle. 

Hanna Järviluoma sanoi, että B-

vaihtoehtoa ei ole ollut, mutta 

se on ollut pitkään tiedossa, että 

kotiseututyön ja lehtibisneksen 

erottaminen on joka tapaukses-

sa edessä.

Itse kauppakirjaa ja kaikkia 

myyntiin liittyviä asioita ei ko-

koukselle esitelty, mutta kau-

pan ehdoissa on muun muassa 

maininta, että jos Nivala-lehden 

julkaiseminen uuden omistajan 

toimesta joskus päättyy, lehden 

nimi siirtyy korvauksetta takaisin 

Nivala-Seuralle. Nivala-Seura saa 

myös 10 vuoden aikana tarvitse-

vansa ilmoitustilan ilmaiseksi.

Kaupassa Jokilaaksojen Kus-

tannus Oy:lle siirtyvän, lähinnä 

lehdentekoon tarvittavan kalus-

ton arvo on noin 90 000 euroa, 

Nivalan Kirjapaino Oy:n osak-

keet 50.000 euroa, Hopea-Gol-

fi n golf-osake 3000 euroa ja kaksi 

PPO:n puhelinosaketta 2000 eu-

roa. Loppu 653 000 euron kaup-

pahinnasta on Nivala-lehden 

liiketoiminta-arvoa. 

Nivala-lehden toimipaikkana 

oleva Tupalan kiinteistö jää Ni-

vala-Seuran omistukseen, josta 

se saa vuokratuloja. Siihen tulee 

sijoittumaan myös Keskipohjan-

maa -lehden aluetoimisto. Niva-

la-lehden ostajan, Jokilaaksojen 

Kustannus Oy:n omistaa sata-

prosenttisesti Keski-Pohjanmaan 

Kirjapaino Oy,  jonka omistajat 

ovat puolestaan  hyvin laajalta 

alueelta.

Nivala-seuran toimintaa on 

tarkoitus pyörittää kiinteistöstä 

saatavilla vuokratuloilla, myyn-

nistä saatavien varojen sijoitus-

tuotoilla, projektirahoituksilla, 

avustuksilla ja pääsylippu- ym. 

tuloilla.

Lähes kolme tuntia kestänees-

sä kokouksessa keskusteltiin asi-

asta nivalalaiseen tapaan reilusti. 

Mirja Jaakola ihmetteli, miten tä-

hän tilanteeseen on tultu ja olisi-

ko ulkopuolisen konsultin käyttö 

pelastanut lehteä.

- Myyminen on johtokunnan 

vastuun pakoilua. Myydään lii-

ketoiminta Jokilaaksojen Kustan-

nus Oy:lle, joka tekee sen sanee-

rauksen, joka joskus on pakko 

tehdä, hän arveli.

Suurempi 
tarjous kirjattiin 
pöytäkirjaan

Jaakko Salmela sanoi puheen-

vuorossaan, ettei hän olisi kos-

kaan uskonut Nivalan olevan 

tässä tilanteessa. Kaupungilta on 

päätäntävaltaa mennyt lähes 70 

prosenttia Kallion myötä ja nyt 

ollaan myymässä Nivala -lehti.

- Tällainen masentaa ihmisiä. 

Ilmoittajat ja tilaajat ovat rahoit-

taneet lehteä vuosikymmenien 

ajan, ja nyt kaikki myydään. Os-

taja ei ole hyväntekijä, vaan halu-

aa sijoitukselleen tietysti voiton. 

En olisi uskonut olevani kotiseu-

tuyhdistyksen tilaisuudessa, jos-

sa nivalalaisia hajautetaan. Tämä 

Keskipohjanmaan nurkanvaltaus 

on äärettömän kipeä asia, hän 

mainitsi.

Jaakko Salmela jätti Pidisjär-

ven Kustannus Oy.n nimissä 7000 

euroa korkeamman tarjouksen, 

kuin millä kauppa tehtiin. Niva-

la -lehden omistus olisi säilynyt 

kokonaan Nivalassa. Hän lupasi 

myös, että silloin järjestettäisiin 

osakeanti, jolloin jokainen niva-

lalainen saisi mahdollisuuden 

halutessaan tulla osakkaaksi. 

Hän totesi lisäksi, että saneeraus-

ta lehti tarvitsee, mutta nivalalai-

sin voimin asia voitaisiin hoitaa 

inhimillisin keinoin.

- Lehtityö on raakaa bisnestä. 

Pitää tehdä töitä silloin, kun toi-

set nukkuu. Pyydän, että minun 

tarjous otetaan tasavertaisena 

huomioon.

Jaakko Salmelan jättämä tar-

jous kirjattiin pöytäkirjaan  Ylei-

nen kokous äänesti lopuksi vain 

siitä, myydäänkö Nivala -lehti 

Jokilaaksojen Kustannus Oy:lle 

vai ei.

- Jääpähän tarjoukseni aina-

kin pöytäkirjoihin historiantut-

kijoiden myöhemmin ihmeteltä-

väksi, Salmela sanoi kokouksen 

päätyttyä.

Maritta RaudaskoskiNivala-lehti on myyty Jokilaaksojen Kustannus Oy:lle Nivala-Seura ry:n yleisen kokouksen päätöksellä äänin 57-19. Jäseniä oli paikalla 

80. Lisäksi päätöstä kuulemassa oli kymmeniä ei-jäseniä.

Ylivieskan Seurakunta ja Kes-

ki-Pohjanmaan ev.lut. Kansan-

lähetys järjestää 21. -24.2 maa-

kunnallisen talvitapahtuman 

Ylivieskatalo Akustiikassa. Ta-

pahtuma kantaa nimeä ”Sulata 

Jää” ja on kohtaamispaikka toivoa 

ja tarkoitusta etsiville ihmisille.

Tapahtumassa tarjotaan eril-

listä ohjelmaa myös 6-13 vuoti-

aille lapsille sekä nuorille omaa 

ohjelmaa perjantai- ja lauantai-

iltana. Tapahtuma alkaa torstai-

na ”Majatalokahvilalla” ja päättyy 

sunnuntaina Jumalanpalveluk-

seen Ylivieskan kirkossa.

Tapahtumassa puhujina on 

m.m. Tuomo Kälviä, Matti Kari, 

Keijo Rainerma, Reino Valkama 

ja Matti Aspvik. Musiikista vas-

taa Tilkkutäkki-ryhmä, Mikko 

Nikula, Mirja Taari, Tarmo Taa-

ri, Paula Nikula sekä Pekka Si-

mojoki, joka konsertoi torstain 

”majatalo illassa”. Pekka Simo-

joki on Suomen tunnetuimpia 

hengellisen musiikin tekijöitä ja 

on tunnettu myös Exit-yhtyeen 

laulajana.

Ylivieska-talossa on ta-

pahtuman aikana myös 

lähetysnäyttely.

Tapahtumassa on mahdolli-

suus sielunhoitoon. Iltojen Isän-

täparina toimii Risto ja Paula 

Nikula. Tapahtumaan on vapaa 

pääsy.

Maakunnallinen 
talvitapahtuma Ylivieskassa

Kyöstin Juhlahiihto hiihdetään 

hiihtolomaviikon alkajaisiksi, 

eli sunnuntaina 2. maaliskuuta. 

Kyöstinhiihto hiihdetään kilpa- ja 

laturetkenä. Lähtö on kymmenel-

tä ja huoltopisteet Pyssymäellä, 

Vinnurvassa ja Vähä-Vinnurvas-

sa ovat auki kello 14.00 saakka.

Kyöstinhiihdossa on sekä kil-

pasarjat että laturetki- ja perhe-

sarjat. Kilpasarjoissa hiihdetään 

perinteisellä hiihtotyylillä mutta 

retkisarjoissa hiihtotyyli on tie-

tenkin vapaavalintainen. 

Osanottomaksu on kymme-

nen euroa ja perhemaksu 15 eu-

roa. Osanottomaksulle saa hyväs-

ti vastinetta, sillä siihen sisältyy 

huolto, sauna, mitali, kunniakirja 

ja osallistuminen hyvien palkin-

tojen arvontaan.

50. Kyöstin 

Juhlahiihto Pyssymäellä
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Kevyenliikenteen väylähanke on  

Haikaran koulun johtokunnan 

aikoinaan vireille panema aloite 

pyörätien saamiseksi vilkkaas-

ti liikennöidylle Välikyläntien 

osuudelle Kokkola-Kajaanitien 

risteyksestä Edux-ovitehtaalle. 

Tuolloin hanke ei edennyt. Tä-

män jälkeen koulun vanhem-

paintoimikunta on pitänyt asiaa 

esillä aktiivisesti.

Aktiivisten kyläläisten ansios-

ta hanke on saanut uutta puhtia. 

Hannu Isoaho ja Arto Viitala luo-

vuttivat keskiviikkona kyläläisten 

adressin kaupungin edustajille.

- Kyläläisille on jaettu viime 

kesänä asiasta tiedote. Lähes 

kaikilta väylän varren maan-

omistajalta on saatu suostumus. 

Liikennelaskenta kertoo tien 

vilkkaudesta. Laskenta on tehty 

vuonna  2006. Sen mukaan yksi-

tyistä henkilöautoliikennettä on 

noin 1200 autoa vuorokaudessa 

ja raskasta liikennettä noin vii-

sikymmentä, mainitsee Hannu 

Isoaho.

Pyörätie tulisi joen puolelle.

Haikaran koulun 
oppilasmäärä 
kasvussa

Haikaran koulun tämän hetkinen 

oppilasmäärä on 88  esikoululai-

set mukaan lukien. Oppilasmää-

rä on kuitenkin kasvusuunnassa, 

koska kylällä on vilkasta uudis-

rakentamista. Tämän hetkisen 

ennusteen mukaan (ei sisällä ra-

kentajaperheiden koulutulokkai-

ta) lukuvuonna 2013-2014  ilman 

esiopetusoppilaita on 88. Toisin 

sanoen tiellä liikkuvien lasten 

määrä koulupäivinä esikoululai-

set mukaan lukien tulee olemaan 

noin sata pientä tienkäyttäjää.

Vaarallinen koulutie on ollut 

perusteena anottaessa koulutu-

lokkaalle muuta kuin lähikou-

lupaikkaa. Myös koulukuljetus-

anomuksen perusteena on ollut 

vaarallinen tie. Koululaisten tur-

vattomuutta lisää usein nopeusra-

joituksista ja muusta piittaamat-

tomuudesta johtuvat ongelmat. 

Talviaikaan kapea tie entisestään 

kapenee lumisten pientareiden 

vuoksi. Pyöräilevät oppilaat jou-

tuvat väistämään ajoväylälle, joka 

usein on erittäin liukas.

Tiehanke liikenne-
turvallisuus-
toimikuntaan

Haikaran koulu on osallistunut 

meneillään olevaan Nivalan kau-

pungin liikenneturvallisuuskar-

toitukseen, jossa esitetään en-

sisijaiseksi turvallisuustekijäksi 

kevyenliikenteen väylän saamista 

Välikyläntielle, sillä useita kertoja 

koululle on otettu yhteyttä ”vä-

hältä piti -tilanteista” , mikä ker-

too tien vaarallisuudesta.

Kaupungin tekninen johtaja 

Ari Nurkkala kiitteli kyläläisten 

aktiivisuutta.

- Viemme ilolla asiaa eteen-

päin lautakuntaan.

Nivalan liikenneturvalli-

suuslautakunta kokoontuu ensi 

viikolla.

- Yritämme saada tiehanke-

suunnitelman Tiehallinnon toi-

menpidelistalle. Tämä on kol-

mantena tärkeysjärjestyksessä, 

kertoo maanrakennusmestari 

Seppo Lohtander.

- Milloin pyörätie tulee, siitä 

ei tässä vaiheessa voi vielä luvata, 

mutta toivomme, että kansalai-

saktiivisuus palkitaan, lisää Ari 

Nurkkala.

Ritva Oja

Välikylän pyörätiehanke etenee

Hannu Isoaho ja Arto Viitala luovuttivat Välikylän tienvarren listan maanomistajista, jotka sitoutuvat kevyenliikenteen tien 

rakentamiseen. Kaupungin puolesta listan vastaaottivat maanrakennusmestari Seppo Lohtander ja tekninen johtaja Ari Nurkkala.

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja 

Timo Kietäväinen on huolestu-

nut kansalaisten eriarvoisuuden 

lisääntymisestä. Eriarvoisuus il-

menee niin verotuksessa kuin jul-

kisten palvelujen saatavuudessa. 

- Kunnallisverotuksen erot 

ovat kasvaneet, ja julkisten pal-

velujen laatu ja saavutettavuus 

ovat heikentyneet rakennemuu-

tospaikkakunnilla ja syrjäisim-

missä kunnissa. Kuntien, joissa 

kunnallisveroprosentti on yli 20, 

määrä uhkaa nousta lähivuosina 

merkittävästi, Kietäväinen kertoi 

Inarin kunnan valtuustosemi-

naarissa torstaina. 

Kietäväisen mukaan elin-

keinoelämän muutosten ohella 

kehitykseen ovat vaikuttaneet 

muutokset kuntien väestöra-

kenteessa sekä valtionosuus- ja 

rahoitusjärjestelmässä. 

- Väestötappiokuntien keski-

ikä on noussut voimakkaasti ja 

niiden verotulot asukasta koh-

den ovat kehittyneet heikosti. 

Tulopohja on jäänyt heikoksi 

osittain toimivasta verotulotasa-

usjärjestelmästä huolimatta. Ve-

rotulotasausjärjestelmällä heikon 

verotulon kuntien verotulot nos-

tetaan lähes 92 prosentin tasolle 

maan keskiarvosta kahden vuo-

den viiveellä. 

- Merkittävä osa heikon talou-

den kuntien talousongelmista on 

aiheutunut 1990-luvun jälkipuo-

liskolla valtion tekemistä valtion-

osuus- ja verojärjestelmämuu-

toksista, Kietäväinen painotti. 

Heikon talouden kuntien asemaa 

ei kuitenkaan kyetä korjaamaan 

lisäämällä merkittävästi varojen 

siirtoja korkeampien verotulo-

jen kunnista heikompiin. Kie-

täväisen mukaan useat kunnat, 

joiden verotulot ovat korkeat ja 

kasvu voimakasta, ovat vaike-

uksissa lisääntyvän palvelutuo-

tannon kysynnän vaatimien uu-

sien palvelujen ja investointien 

rahoittamisessa. 

- Myöskään kuntaliitokset ei-

vät ole yleispätevä ratkaisu näihin 

ongelmiin, koska monesti heikon 

talouden ongelmat koskettavat 

useita alueen kuntia samanaikai-

sesti. Ongelmat ovat usein myös 

niin suuria, etteivät kunnat omaa 

toimintaansa tehostamalla kyke-

ne niistä selviytymään, Kietäväi-

nen lisäsi. 

Kietäväisen mielestä valtion 

on kannettava vastuunsa hei-

komman talouden kuntien pal-

veluntuotantokyvystä. - Julkisten 

palvelujen tuotantotapoja on uu-

distettava edistämällä voimak-

kaasti useamman viranomaista-

hon todelliseen asiakaspalveluun 

kykenevien yhteispalvelupis-

teiden perustamista kaikkial-

la maassamme, parantamalla 

palvelupuhelintoimintaa sekä 

ottamalla käyttöön kansalaisia 

palvelevat sähköiset asiointipal-

velut olennaisesti nykyistä katta-

vammin, Kietäväinen kertoi. 

Kuntaliiton Kietäväinen:
"Kansalaisten eriarvoistumiskehitys korjattava"
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Ystävänpäivänä julistettiin Niva-

Kaijan koululla koulurauha: ” Pi-

jetään me nivalaiset yhtä, jätetään 

pois kaikki tyhymä. Ollaan viis-

saita ja annetaan kaikille rauha. 

Sammaa sakkiahan kaikki ollaa, 

turhhaan kukkaan toisia mollaa. 

Muistettaan kaikki anttaa rauh-

haa ja rakkautta toisille.”

Tekstin ovat laatineet Anna-

Kaisa Tammela, Maikki Vuo-

rela, Minna Eskola ja Annika 

Kautto.

Niva-Kaijan koulu on osallis-

tunut Iltalehden ”Minä en kiusaa” 

-kampanjaan, joten tänä vuonna 

koulu päätti viettää ystävänpäi-

vää erityisesti kiusaamista vas-

tustavalla teemalla.

Ritva Oja 

Ystävänpäivän
teemana

Kiusaaminen on vähentynyt meidän koululla vertaissovittelun ansiosta, kertovat 

yhdeksäsluokkalaiset Jutta Arvola (vas.) ja Pauliina Juusola.

 Piia Rissanen (vas) ja Maarit Rättyä yllään ystävänpäivän kampanja t-paidat.
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Vieraita 
Sudenpesällä
(Jatkoa edellisestä numerosta)

Matkamme jatkui Huttupään ja 

Vuotopään välistä kurua Suden-

pesän autiotuvalle, jonne saa-

vuimme iltayhdeksän aikaan.  

Majassa oli nuori naisihminen 

rinkkoineen. Hän ehkä arkaili 

tällaisen miesjoukon kanssa jää-

dä majaan yön viettoon.  

Me tosin olimme mielestäm-

me jalomielisiä ja yritimme estel-

lä häntä lähtemästä yön selkään.  

Hän sanoi kuitenkin selviävänsä.  

Yllätykseksemme hän riisui näh-

temme itsensä, vain pienet bikinit 

jäi päälle, ja vaihtoi retkivaatteet 

päälleen.  Pojilla jäi haavi auki 

ja silmät selälleen.  Pukeuduttu-

aan hän nosti rinkan harteilleen 

ja lähti talsimaan sinne, mistä 

me juuri olimme tulleet eli kohti 

Muoravaarakkaa. 

Harvoin täällä tapaa toisia 

vaeltajia, niin turistikausi kuin 

onkin.  Maastossa ei juuri ketään 

tule vastaan eikä kulje ohi.  Ilta-

hämärästä huolimatta olivat uin-

ti, ateriointi, ”Oivan Oivalliset” ja 

kiusanpeluu ohjelmassa.  Peli ei 

kuitenkaan kaikkia kiinnostanut, 

sillä Kokkolan pojat tunnustivat 

olevansa täysin poikki.

Lankojärven kautta 
Rautulammelle
Aamulla nukuimme harvinaisen 

pitkään.  Selvisimme taipaleelle 

vasta kello yhdeksältä aamulla.  

Kaarnepään eteläpuolta läk-

simme taivaltamaan kohti Lan-

kojärveä.  Kuljimme etupäässä 

ylhäällä ja aurinko porotti.  Oli 

syystäkin todettava, että aamu-

päivä oli tappava helletaival.  En-

nen Lankojärveä eteemme tuli 

joki, jonka totesimme vaikeaksi 

ylittää.  Etsimme ylityspaikkaa, 

mutta seurauksena oli lopulta 

pakollinen uinti.  Lankojärven 

autiotuvalle saavuimme iltapäi-

vällä kahden aikaan.  Täällä ta-

pasimme parikin seuruetta, joista 

toiset olivat saksalaisia.  He olivat 

käyttäneet autiotupaa jo pidem-

pään, joten tyydyimme valmista-

maan vain hernetuuvinkimme ja 

söimme sen ulkona.

Pienen järven keskellä on pie-

ni saari, jossa oli yhden miehen 

asuttava maja.  Taru kertoo era-

kosta, jolla oli joitakin rikoksia-

kin harteillaan.  Hän oli asustel-

lut tuossa majassa.  Heittelimme 

uistintakin, koska järvessä tun-

tui kalaa olevan.  Päivä oli kui-

tenkin liian kirkas eikä kala ol-

lut syönnillään.  Lepäiltyämme 

tovin nostimme rinkat jälleen 

pykälään ja suunta otettiin koh-

ti Rautulampea illalla kuuden 

paikkeilla.  Välillä käväisimme 

uimassa sääskistä huolimatta ja 

pienen mehutauon jälkeen jat-

kettiin matkaa.  Rautulammen 

autiotuvalle saavuimme illalla 

kello kymmenen.  Paikka oli vii-

me kesältä jo tuttu.  Ruokahuolto 

tuli hoidetuksi, samoin muut ru-

tiininomaiset iltatoimet.  Jollekin 

oli jäänyt vielä repun perukoille 

rotanmyrkkyä.  Koska oli viimei-

nen yö tunturissa, niin tällaiset 

eväät piti lopettaa.

Kiilopäälle saunaan

Aamulla Heino komensi jou-

kon hyvissä ajoin keittämälleen 

aamukahville. Hän sanoi viettä-

neensä unettoman yön. 

Keitimme vielä hernerokan ja 

kylläisinä suunnistimme loppu-

suoralle kohti Kiilopäätä.  Pie-

ni mehu- ja lepotauko pidettiin 

Rautupään ja Nilapään välisessä 

kurussa sääskien seassa.  Puolilta 

päivin saavuimme Kiilopäälle ja 

siellä porukka yllättäen jakautui-

kin kahtia.  

Junttilan Uskon yllätti niin 

vahva koti-ikävä, että Saulin piti 

yötä myöten lähteä hänen kans-

saan ajamaan kohti Kokkolaa.  

Me muut majoituimme varattui-

hin huoneisiin.  Kalle ja Martti 

kävivät maalikylillä hakemassa 

saunamakkarat ja oluet.

Viimeisenä iltana rentou-

duimme raskaan vaelluksen jäl-

keen.  Kiilopään Retkeilymajan 

sauna oli mainio, viivyimme siel-

lä tuntitolkulla. Kiukaana oli suu-

ri viljankuivaajan uuninkuoriin 

rakennettu laitos, jossa poltettiin 

metrisiä halkoja.  Saunassa Heino 

esitti bravuurinumeronsa.  Pel-

käsimme, että hän kaatuu vasten 

tulista kiuasta.  Näin ei onneksi 

kuitenkaan käynyt.  

Ollessamme saunassa puhkesi 

ankara ukonilma.  Salaman lyö-

dessä Oiva sai pienen sähköiskun 

vesijohdon kautta.  Saunan vie-

ritse laski jääkylmä tunturipuro, 

jossa kylvyn välissä kävimme vil-

voittelemassa.  Ilta jatkui pienen 

juhlimisen merkeissä.  Nautim-

me kunnon aterian, oikein jalat 

pöydän alla.  Seuraavana aamuna 

aloitimme kotimatkan Pohjan-

maata kohti hyvillä mielin.  Mie-

lissä väikkyi jo seuraava kesä.

”Rotanmyrkky” 
– ”Oivan Oivalliset”
Näiden alkuvuosien vaellusreis-

suilla oli turhan paljon ylimää-

räisiä varusteita, jotka olivat lii-

kana painolastina.  Joka miehellä 

oli kamera ja kuvia tuli näin ollen 

turhan paljon.  

Jokaisella oli repussaan myös 

pieni lääkepakkaus vilustumista 

torjumaan.  Useimmilla se oli 

tummana rommina ja mahdol-

lisimman voimakkaana.  Turhaa 

litkua ei kannata erämaahan 

kantaa.  Päivän päätteeksi ruoan 

jälkeen oli kuuma kuppi paikal-

laan.  Se saikin yleisen nimityk-

sen ”rotanmyrkky”, sillä pahaa 

ja väkevää se oli, vaikkei sokeria 

säästettykään.  Alunperin sokerin 

kantaminen kuului Oivan velvol-

lisuuksiin, samoin kuin totiveden 

keittäminen.  Eri asia oli kenen 

rinkkaa kulloinkin kevennettiin, 

mutta kysymyksessä oli aina ”Oi-

van Oivalliset”.  Määrät olivat kui-

tenkin hyvin kohtuulliset.

Keittohommat sujuivat nuo-

tioilla tai autiotuvissa kamiinan 

päällä.  Niinpä lämmintä ruokaa 

saatiin pääasiallisesti vain maja-

paikoissa.  Kokin hommiin kuu-

lui myös kattiloiden peseminen.  

Usein kävi kuitenkin niin, että 

kokin ollessa tiskihommissa, toi-

set jo tälläsivät rinkkaa selkään ja 

kiirehtivät matkaan.  Kokin ase-

ma olikin hiukan hankala.

Kuten aikaisemmin kerrottiin, 

muodostui kiusan peluusta ret-

ken rutiinitapahtumia.  Kiusal-

le löytyy muitakin nimiä, kuten 

ristiseiska ja pihistys. Pienehkön-

kin tauon aikana heti rinkoista 

vapautumisen jälkeen alkoi kiu-

sanpeluu.  Kiusaa pelattiin neljän 

henkilön pelinä.  Kaksi hävinnyt-

tä vaihdettiin pelin jälkeen uusiin 

miehiin.  Näin kaikki pääsivät 

mukaan.  Pelissä olivat toiset pa-

rempia kuin toiset.  Tosin onhan 

se paljon kiinni pelituuristakin, 

miten kortti kulkee.  Heino oli 

tässä kiusan peluussa paras, hän 

oli muistamisen mestari.  Hyvä 

muisti teki hänestä muita parem-

man pelimiehen.

Tällä toisella reissulla alkoi 

muodostua porukalle nimikin 

– ”HUOMSKUE”, vaikkei si-

tä vielä virallistettukaan.  Nimi 

muodostui osanottajien etunimi-

en alkukirjaimista osanottajien 

ikäjärjestyksessä.  Heino, Urho, 

Oiva, Martti, Sauli, Kalle, Usko, 

Esko.

Olli Jaakola
olli.jaakola@pp.inet.fi 

Lapin lumoissa – HUOMSKUE

Huh hellettä Saariselällä 1972

Oiva ja Urho Sokostin huipulla

Kalle, Urho, Esko, Martti, Heino, Usko, Oiva
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Lukijat voivat lähettää mielipi-

teitään ja havaintojaan teksti-

viestillä. Puhelinnumero on

044-945 3763.
Viestit edustavat lähettäjän nä-

kemyksiä - eivät lehden.

Olisiko Nivalassa vetäjää juniori-

karateen? Olispa tosi mahtis juttu 

jos saatas joku tätä harrastustoi-

mintaa vetämään!

Miksi suomalaiset ovat niin pihe-

jä että ette pysty antamaan kou-

lulaisille kunnon välipalaa ? Eikö 

lapsissa ole tulevaisuus sillä eihän 

nytten eletä pula-aikaa! Ottakaa 

Ruotsista mallia.

Aurinko pilven takaa pilkistää, 

alkaa sulaa lumi ja jää. Mutta vie-

lä ihmiset odottakaa, tää kaikki 

taisi olla unta vaan. Vielä talvi 

kylmällään, meitä täällä jäädyt-

tää. T. Saile.

Pitäkää hyvät ihimiset koiranne 

kiinni että voi kulkea rauhassa 

lenkillä ja lapset koulussa!!

Aika takapajuista hommaa, kun 

ei kansalaisopiston jumpissa voi 

jumpata musiikin tahtiin... aika 

outoo jumpata ilman rytmiä... 

- sivusta seurannut -

Vaihtunut miesten huopahattu 

hautajaisissa 8.2. Nivalan seu-

rakuntakodilla, musta hattu 

meni, sininen pienempi jäi tilal-

le. Tarkistatko onko oma hattu 

kotona.

Myydään tai lahjoitetaan se tuu-

limyllykin Ylivieskaan Savariin, 

niin on mukava käydä ostoksil-

la ja tankkaamassa, kun kotoi-

nen mylly on vastaanottamassa. 

Laitetaan se kanttura samaan 

kauppaan.

Kaunis kiitos Ritva Ojalle selke-

ästä ja kunnollisesta valokuvasta 

sotaveteraanien kunniamerkki -

tilaisuudessa. Nimetkin oli laitet-

tu hyvin. Nim. Kiittäen lukenut.

Pääsi taas kaupungilta iso lup-

sus kun tilasi kalliin koulutuk-

sen koulujen henkilöstölle. Me-

ni lasten välipalarahat moneen 

kertaan, saatikka tarpeellisen 

henkilöstön palkkaaminen, ettei 

oravanpyörä pyöri aina työkkärin 

avustuksella! Ja meillä kaikilla oli 

niiiin mukavaa...

Ihmettelen, miten terveyskes-

kuksen väki jaksaa olla iloinen 

ja rauhallinen, vaikka kärttyisiä, 

sairaita ihmisiä tupa pullollaan. 

Kiitoksia. Istumapaikkoja saisi 

kyllä olla enemmän. Ikävä jo-

nottaa pieni lapsi sylissä, kassit 

ja välineet käsissä ja toiset lapset 

helmoissa kovin pitkään.

Hanna Järviluoma kertoi Nivala-

seuran kokouksessa, että Katva-

lan rakennukset ovat hapanneet. 

Minä kun luulin, että Nivalassa 

happanee vain kaupungin kiin-

teistöt. No nyt minä ymmärrän 

sen miksi kaupungilla ja Nivala-

Seuralla on kova hinku myydä 

omaisuus pois ja vetäytyä vas-

tuusta. Olisikohan tuohon kiin-

teistöjen rappeumaan sattunut 

mitään syytä myös kiinteistöjen 

valvonnassa ja hoidossa.

Kissahan siinä on rottaa ajanut ja 

rotta vaunuihin pakoon, ja rotta 

kerennyt kuin kerennytkin viltin 

alle piiloon lapselle kaveriksi. Ki-

suliini siitä on vahingossa rääpäs-

sy, että kyllä minullekkin valkeni 

heti alussa.

Enson Kurvinen, Suomen hal-

litus. Kemijärven tehdas tuot-

tavampia Storalla, meillä tuleva 

idea, Sokli avataan, kilpailuetu lä-

hellä massa-aineen saanti, myös 

Soklin tulevaisuus varmistuu. 

Myös lannoitetehdas Kemijär-

velle, ilmainen sähkö sellun 

keitosta. Sellutehtaan laajennus 

ja paperikone tulevaisuus, puu 

riittää. Suojellut alueet puoleen, 

ei rikkaat venäläisturistit sinne 

mene, omassa maassaan on tu-

hat kertaisesti koskemattomia 

erämaita. Rautatie Kemijärvel-

tä Muurmanskiin, sulat meret, 

merimatkat tuotteille pohjoisen 

kautta, esim. Japaniin ja Kiinaan 

yli 60 prosenttia myös Amerik-

kaan lyhenee. Ilmasto muuttuu 

nopeasti, muutummeko me ol-

lenkaan, Etelä-Suomen paperi 

kulkee Aasian ja Amerikan ku-

lutukseen Pohjoisen kautta. Ei 

Natoa Suomeen, tasavertaiset 

suhteet Venäjän kanssa. Tiedok-

si Stora Enson omistajille. Nim. 

Totuus.

Menkää nyt hiihtään, hyvät ih-

miset. Suksi liukuu eteenpäin, 

painostasi huolimatta. Nim. 20 

kg ylimääräistä. 

Tuolla Nivala-Seuran myynti-

kokouksessa kiinnitti huomio-

ta myyntiryhmään sitoutuneen 

Nivalan kaupunginhallituksen 

vahva edustus. No se ei ollut yl-

lätys, sillä kaupunginhallituksen 

myyntihalukkuus kaiken myy-

miseen pois Nivalasta on ollut 

jo käytännössä tosiasia pitkään. 

Yllätys sensijaan oli Nivalan 

Osuuspankin kanta. Pankki oli 

lähettänyt paikalle korkeimman 

luottamushenkilöjohdon ja joh-

tajat. Onkohan tuo 653 000 eu-

ron potti niin merkittävä, että 

siinä piti valita linjansa. Niva-

lan Järvikylän Osuuspankki ja 

Nordea olivat hienovaraisem-

pia. No on hyvä, että kuntalai-

silla on valinnanvaraa ainakin 

pankkiasioinnissa.

Ystävät voivat olla yhteisiä, mut-

ta vihamiehiä olis fi ksua jokaisen 

hankkia itse, eikä toisten kehoi-

tuksesta. Se joka on syytön, heit-

tää ensim. kiven, siellä pitäjän 

rajalla. 

Ihime paikka tää nivala! ei saa ees 

sairaalle lapselle lääkäriä!

No nyt on Nivalan rinki auki 

Kokkolaan ja Nivalan ilmoitus-

markoilla selvä osoite. Enää ei 

tarvitse nivalalaisen kauppiaan ja 

yrittäjän pähkäillä sitä meneekö 

markat maailmalle vai jääkö ne 

palvelemaan Nivalan ostovoimaa. 

Ainakin päätöksenteossa ilmoi-

tuslehden valinnassa ei tarvitse 

pohtia eettisin kysymyksin.

Koittakaa jaksaa kaikki, jotka ko-

vassa myllytyksessä ootta aina. 

Asiat asioina, tapelkaa niistä, ihi-

miset ei riitele Nivalassa myöhän 

oomma kaikki mukavia. Nimim. 

Sopuisa voittaa.

Mitähän säästöä tämäkin: Vil-

kunan koulu lakkautettiin, sen 

tilalla ramppaa pikkubussit par-

haillaan kolmekin perätysten. 

Ajavat tosi lujaa, vaikka sivuteil-

lä alhaiset nopeusrajoitukset. Ei 

liene halpa tämäkään systeemi. 

Yksityistiet aivan kuralla.

Nivala-Seuran ylimääräinen ko-

kous teki joukon sääntöjen vastai-

sia ja moitteenvaraisia päätöksiä.

Puheenjohtajan valintaan osal-

lisui seuran ulkopuolisia jäeniä. 

Esillä olevassa lehden myyntiasi-

assa ei otettu käsittelyyn parem-

paa kilpailevaa tarjousta vaikka 

kokouskutsussa oli mainita; leh-

den liiketoiminnan myynti eikä 

ostajaa oltu nimetty. Myynnistä 

päättämässä sääntöjen vastai-

sesti näytti olevan ei seuran jä-

seniä. Päätös mennee nurin jos 

joku valittaa.

Jos minä oisin ollu vaikutus-

valtaisessa asemassa oisin kaks 

kertaa harkinnu lehtikauppaan 

kantaa ottamasta. Onneks en ol-

lu. Elekää hajottako Nivalaa!

Tekstarit  

Kainuun Prikaatin valatilaisuus pidettiin 8. helmikuuta. Valan vastaanotti prikaatin komentaja, prikaatinkenraali Vesa Tynkkynen. Valan jälkeen oli ohimarssi. Joukot marssivat eversti Matti Pesosen 

johdolla ja sen vastaanottivat prikaatinkenraali Tynkkynen ja rehtori Arto Karjalainen. Marssikuvassa keskellä nivalalaisedustusta.

Valatilaisuus Kainuun Prikaatissa
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Parhaat palvelut  
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Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

Hyväkuntoinen PARISÄNKY 
120 cm leveä koivurunkoi-
nen, kaaripäädyt ja sälepoh-
ja. Ei patjaa.
Puh. 0407626942.

Erittäin hyvä kuntoinen 
ja vähän käytetty sininen 
PLASTON polku traktori + 
peräkärry. Hp. 40 e. Puh. 
045-1309402.
u8232 5 sekarotuista KOI-
RANPENTUA  (suomenajo-
koira - suomenpystykorva) 
3 + 2 Hyvään kotiin. H 50 
euroa. P. 050 494 38 45.

2kpl IKKUNAT 9*12, mäntyä, 
170 mm runko, kolminkertai-
nen lasi. Yksiruutuiset, erilli-
nen koristeristikko. Ilman he-
loja. Puh. 0405692852.

Uutena ostetut, vuoden käy-
tössä olleet SÄNKY/SÄILYTYS 
kokoonpano.  Lev. 95.5cm 
Pit. 206.5cm. Kork. 90.5cm. 
+ Saman sarjan LIPASTO Lev. 
45.5cm Syv. 50.5cm Kork. 
106.5cm. Väri: valkoinen/
vaahtera. Hp. 250 e.  Puh. 
045-1309402.

Vähän käytetty LUMILAUTA 
+ siteet 40 e (käy n. 170 cm:
lle) ja LUMILAUTAKENGÄT 
koko 41, 20 e., osta yhdessä 
tai erikseen. Puh. 040-573 
1381.

Myydään OMAKOTITALO/
MUMMONMÖKKI rauhallisel-
la paikalla Nivalan Karvosky-
lällä. Rak.v. -64, koko 75 m2, 
tontti 0,6 ha. Sähkölämmi-
tys + leivinuuni + kakluunit. 
Sisällä kylpyh., ulkosauna. 
Hp. 30.000 e. Puh. 040-531 
5723.

Myydään tai vuokrataan 
OSAKE liike/toimistokäyt-
töön. 95 m2, sisältää pesuti-
lat, saunat ym. 2 sisäänkäyn-
tiä, keskustassa. Puh. 08-442 
410, 0500-295 745.

SAMARA 1,5 ruisku vm-97, 
kats. lokak. Kunnossa, ajettu 
130 000 km. Hp. 600 euroa. 
Puh. 044-264 5012.

KUNTOPYÖRÄ Kettler. Uutta 
vastaava, takuu, tilanpuut-
teessa, n. 4kk käytetty. H. 
99€.. P. 0400-55 00 25

Ostetaan  

SOUTUVENE moottorilla tai 
ilman. Puh. 040-7061749.

Ostetaan latokuivattua HEI-
NÄÄ n. 12 tn erä. Puh. 045 
1370268.

Halpa LAVA-AUTO. Ei tarvi ol-
la rek. Mielellään käyntikun-
toinen. Soita: 040-411 0159.

Halutaan vuokrata  

YKSIÖ Nivalan keskustasta. 
Puh. 044-290 2583.

YKSIÖ tai kaksio Nivalasta. 
Heti. Puh. 0400 955 636.

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

Sekalaista  

Vaihtunut miesten HUO-
PAHATTU hautajaisissa 8.9. 
Nivalan seurakuntakodilla. 
Musta hattu meni, sininen 
pienempi jäi tilalle. Tarkis-
tatko, onko oma hattu ko-
tona. Vaihtunut hattu on 
seurakuntakodilla.

Kadonnut  

2.1.2008 harmaa KISSA Tiu-
kusaaresta, tuntee nimen 
CIMO (simo), kaulassa mus-
tapanta, johon raaputettu 
nimi CIMO.Vasemmassa pos-
kessa arpi.Puh. 0415761219 / 
0417707793.

Löydetty  

Talteen otettu AJOKOIRA 
(uros) Reisjärveltä. Ollut 
kauan liikkeellä. Puh. 06-885 
613.

Kodin kirpputori  

ILMOITA ILMAISEKSI
Yksityishenkilöt voivat ilmoittaa Kodin kirpputorilla aivan ilmaiseksi. 

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

Sähköpostilla: rivit@nivalanviikko.fi 

Ilmaisia ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse.

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

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:

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.

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

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.

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!!!

KINEVA
Demarien seututapaaminen

Haapajärvellä su 24.2 klo 14:00. Mm. Tulevaa kunnallisvaaliasiaa.

Kokoonnutaan Kinevalle klo. 13:00. 

KESKUSTA
Keskustan Nivalan kunnal-

lisjärjestön johtokunnan ja 

paikallisyhdistysten 

puheenjohtajien kokous
ti 26.2.-08 klo 19.00 Osuuspankin 

kokoushuoneessa.  Kunnallisvaa-

liasiaa, mukana Mikko Ruokola. 

Tervetuloa.

KARVOSKYLÄN
KYLÄYHDISTYS r.y.

VUOSIKOKOUS

Kylätalolla 17.2.2008 klo 15.00. Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvi-

tarjoilu. Tervetuloa!

METALLI
Nivalan 

Metallityöväen 

Ammattiosasto

353 ry

LIITTOKOKOUS 

VAALIEHDOKKAAT

Metallin Yhteistyön vaaliliitto:

Nro 65: Martti Ainassaari, 

työsuojeluvaltuutettu.

Nro 66: Pertti Karppinen, pää-

luottamusmies (sit.).

Nro 67: Isto Sornikoski, 

pääluottamusmies.

Metallin vaikuttajat:

Nro: 142: Jari Mehtälä, 

pääluottamusmies.

Nro: 143: Marko Vertanen, 

työsuojeluvaltuutettu.
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VIITAPAKKOJEN LOMA-ASUNTOALUE
KALAJOEN HIEKKASÄRKILLÄ

Pyydä esite, hakuaika 
31.3.2008 saakka.

Kalajoen kaupunki
puh. 08 469 11
www.kalajoki.fi

Golfkenttä

8-
tie

Tonttien koot 850 – 1.500 m², rakennusoikeudet 120 – 250 k-m², 
hinnat n. 10.000 – 17.000 euroa. 


