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Vahinkovakuutuspäivää

Ajankohtaista asiaa ja neuvontaa vahinkovakuutta-
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tavattavissa koko päivän
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POLAR-VAUNU.

KOTONA YMPÄRI VUODEN.

2008-mallit nyt meillä! 
Suomen suurin valikoima: www.carawall.fi
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Puh. 010 230 9000
ma-pe 9-17, la 10-14



2

Nimipäivät  

Sunnuntai  
24.2.2008

Kalenteri

Lukijan ajatuksia  

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Sunnuntai: Matti, Matias, 3. paas-

tonajan sunnuntai.

Maanantai: Tuija, Tuire.

Tiistai: Nestori.

Keskiviikko: Torsti.

Torstai: Kalevalan päivä, suoma-

laisen kulttuurin päivä, Onni.

Perjantai: Karkauspäivä.

Lauantai: Alpo, Alvi, Alpi.

Enkelit osaavat lentää, sillä ne 

suhtautuvat itseensä kevyesti.

G.K. Chesterton

Herra, nimesi kunnian tähden 

anna anteeksi suuret syntini. 

Se, joka Herraa pelkää, 

oppii valitsemaan oikean tien. 

Hän saa onnen ja rauhan, ja hä-

nen jälkeläisensä perivät maan.

Herra ilmoittaa suunnitelmansa 

palvelijoilleen,

ja he tulevat tuntemaan,

millainen on hänen liittonsa. 

Minun silmäni katsovat ala-

ti Herraan, hän päästää jalkani 

ansasta.

Käänny puoleeni ja ole minulle 

armollinen,

sillä minä olen yksin ja avuton. 

Lievitä sydämeni tuska, ota pois 

minun ahdistukseni. 

Katso minun kärsimystäni ja 

vaivaani 

ja anna anteeksi kaikki syntini. 

Katso, kuinka paljon minulla on 

vihollisia! Heidän vihansa on vä-

kivaltainen ja julma!

 Suojele minua ja pelasta minut, 

älä hylkää minua,

sinuun minä turvaudun.

Ps. 25: 11-20 

1. Minkä alan Nobel-palkinto 

on jaettu vasta vuodesta 1969 

lähtien?

2. Minkä perustamista valmis-

teli aikanaan ns. torviseitsikko?

3. Mihin Jugoslavian kansalli-

suuteen liittovaltion entinen pre-

sidentti Josip Broz Tito kuului?

4. Kenen kirjailijan syntymäkoti 

on Kuddnäsin kartano?

5. Kuka suomalainen nykykir-

jailija on tullut tunnetuksi myös 

television urheiluselostajana?

Vastaukset sivulla 4.

Kun Kiila divisioona lähti kesäl-

lä vuoden neljäkymmentä rajalta, 

niin eteenpäin mentiin. Etenim-

me Soanladen ja Suistamon kaut-

ta, välillä Laatokassakin kahlaten, 

kunnes tulimme Säämäjärvelle.

Minä kessun retale toimin 

tulenjohtueen viestissä. Jokai-

nen meistä tietää, että tulejoh-

tue toimii kuin siltana, etulinjan 

ja ampuvan patterin välissä. Jos 

viesti ei pelaa ei ammunnoista-

kaan tule mitään. Tuo puhelin, 

toiminnan aikana linja on aina 

poikki. Säämäjärvellekin tultaes-

sa se juoksutti viestimiehiä. Illan 

hämärtyessä pystytimme teltat 

ja oli toivoa päästä nukkumaan. 

Tunsin itseni todella väsyneeksi. 

Nukkumisesta ei kuitenkaan tul-

lut mitään, koska monet kotiasiat 

valvottivat. 

Iltayö meni jotenkin. Taisin jo 

nukahtaakin. Sitten aamuyöstä 

kello kaksi vaihtui vartiot. Koti-

pitäjästäni kotoisin oleva Isoah-

de lähti erään Lappalaisen kanssa 

kahdeksi tunniksi ulos. Isoahde 

tunnettiin kiireiseksi, mutta ei 

pelkuriksi ja Lappalainen meni 

käskystä vaikka mihin. 

Oli sydänyötä ja aivan pimeä. 

Heidän vartiopaikkansa sijait-

sivat teltan molemmissa päis-

sä, tosin muutamankymmentä 

metriä edempänä siitä. Kumpi-

kin seisoi tuijottaen pimeään ja 

kuunnellen. Teltan pohjoispääs-

sä seisova Isoahde tunsi itsensä 

turvattomaksi, koska pimeässä ei 

voinut nähdä. Täytyi vaan kuun-

nella luottaen korviinsa. Mutta 

voimistunut yötuuli sai metsäs-

sä aikaan monenlaista ääntä, joka 

aiheutti mielikuvia lähestyvästä 

vihollisesta. Hengitystään pidä-

tellen hän kuunteli:

-Aivan selvästi siellä kävellään 

- se pysähtyi nyt...montakohan 

niitä.

Isoahde päätti ampua ääntä 

kohden ja herättää telttakunnan. 

Samalla iski hänellä mieleen. En-

tä jos se onkin väärä hälytys, mitä 

miehet sanoisi. Niin hän päätti 

mennä vartiokaverinsa luo ja 

yhdessä kuunnellen ottaa selvää 

äänten aiheuttajasta.

Lappalainen, tietämättä hänen 

aikomuksiaan, seisoi omalla var-

tiopaikallaan. Hän ei keskittynyt 

kuuntelemaan siten kuin Isoah-

de, vaan nojaten kivääriinsä hän 

seisoi, ja ajatukset liikkuivat si-

viilissä kotiväen luona. Hänen 

mieleensä tuli sodan hulluus...

Seisoa täällä pyssy olalla - pime-

ässä yössä.

-Tuo tuulikin tohisee, ettei 

kunnolla edes kuule. Olisi mu-

kava vilkaista kelloakin...miten-

pä sitä...pimeässä, tupisee hän 

itsekseen.

Mutta äkkiä hän kuulee ään-

tä, joka lähestyy - on varovaisen 

tuntuista - hiipimistä. Kiväärin-

perä kohoaa maasta ja hän val-

mistautuu vastaanottamaan tuli-

jan - vihollisen. Askeleet läheni, 

niistä päätellen tulijoita on vain 

yksi. Lappalaisen Jussin mieleen 

pälkähtää ottaa vanki ja ansaita 

kotiloma. Hän päättikin mojaut-

taa kiväärinperällä tulijan tajut-

tomaksi ja raahata telttaan.

Pian kuusen alla seisovan 

Jussin eteen ilmestyikin miehen 

haamu, joka ei tietenkään nähnyt 

kiväärinperä koholla puuta vas-

ten seisovaa Jussia. Tämä keskitti 

nyt kaiken tarmonsa, jotta osui-

si haamua päähän. Voimakkaas-

ti Jussi iski. Mutta kuusen oksat, 

joita hän ei pimeässä nähnyt va-

roa, sai iskun viiraamaan ja se 

osui haamun olkapäähän, joka 

päästi suustaan kauhean karjai-

sun. Jussi, jonka lyönti epäon-

nistui, viskasi kiväärin ja päätti 

kuristaa ryssän.

Kun isku sattui Isoahteen ol-

kapäähän hän luuli joutuneen-

sa ryssän yllättämäksi, joka oli 

tehnyt jo selvän Lappalaisesta. 

Isku sai hänet parkaisemaan ki-

vusta. Tuntiessaan Lappalaisen 

sormet kurkullaan, parkui hän 

apua, mutta ääni tuli heikosti 

ja olikin kuin eläimen mölinää. 

Oikealla kädellään, hän yritti ir-

rottaa sormia kurkustaan, koska 

iskun saanut vasen ei suostunut 

liikkumaan.

Heräsihän telttakuntakin täl-

laiseen meteliin, jossa toinen 

yritti huutaa kuin pistetty sika. 

Kiiruusti kaikki sieppasivat aseet 

ja ryntäsivät teltanliepeiden alta 

ulos. Joku hoksaava otti tasku-

lampun mukaansa. Kun tappelu 

kuului Lappalaisen vartiopaikalta 

sitä valaistiinkin taskulampulla.

Nähtiin miten kaksi aseveik-

koa otteli. Lappalainen kuristi 

Isoahdetta, joka oli jo tukehtu-

maisillaan. Hänen äänensä oli 

enää syljen lärinää kieltä ja pos-

kia vasten. Nyt aseveikot puuttui-

vat asian kulkuun ja kiskaisivat 

Lappalaisen irti aseveikostaan. 

Selvisihän Isoahde siitä vie-

lä jotenkin henkiin, vaikka isku 

olkapäähän vaivasi häntä vielä 

pitkään. Tästä kokemuksesta me 

opimme: ettei sodassa pidä jättää 

vartiopaikkaansa, pieneksikään 

hetkeksi.

Sero

Pitäjällä kysellään, ketkä sen 

myynnin takana oikein olivat. 

Kotiseutuyhdistys jos mikään 

on avoin yhdistys, ainakin sään-

töjen mukaan. Kaikki kuntalai-

set eivät kuitenkaan tiedä, ketä 

kuuluu tuohon maineikkaaseen 

myyntijoukkoon. 

Se on johtokunta ja nimet vii-

me vuoden vuosikertomuksesta: 

“Puheenjohtaja Kim Oja, vara-

puheenjohtaja Tapio Uusitalo 

ja jäsenet Sari Gummerus, Eero 

Isomaa, Mauno Niemelä, Kaisa 

Pihlajaniemi, Matti Ruuttunen, 

Raija Taipale, Pekka Vilkuna, 

Irja Visuri ja toiminnanjohtaja 

esittelijä Hanna Järviluoma.”

Kokouksessa johtokunnan 

jäsenistä vain Pekka Vilkuna 

voimallisesti perusteli lehden 

myyntiä, koska julkaisutoimin-

ta ei kannata.

Kokoukseen oli runsaasti 

haalittu johtokunnan perheen-

jäseniä, sukulaisia ja myös os-

topuolen agentteja. Se oli tärkeä 

junttaus, sillä muutoin myynti-

päätös olisi kaatunut ja se olisi 

merkinnyt välittömästi johto-

kunnan ja toiminnanjohtajan 

eroa. Nyt taattiin johtokunnan 

säilyminen ja yhden suojatyö-

paikan säilyminen.

Elkää ainakaan uskoko sitä 

selitystä, että lehti ei kannata. 

Haapajärvellä tehdään lehteä 

kannattavasti seitsemän ihmisen 

voimin ja organisaatiolla, jossa 

päätoimittajan vastuulla on myös 

talous. Niinhän se oli silloin ai-

kaisemmin Nivala -lehdessäkin.

Nyt asiasta kiinnostunut

Lakeuden talvi

Yön varjot pimeyksiin heittää,

Jokilaakson lakeus. Niityt, pellot, metsät, maan,

lumi alleen jo peittää.

Talven tuimat pakkasviimat,

lumen lennot, törmäin siitat

antaa lakeuksien ladoille

ohjain aitaviitat.

Talven taittuissa Joulun juhlat

ovat ohi, menneet menojaan.

Joulukuusen palavat tuhkat

juhlisti juhlan Korkean.

Aherruksen arkipäivät

ovat tulleet tulojaan,

jääkukkaset kauniimmaks koristain

Salotorpan ikkunain,

ja askel on käynyt mittana sen,

että saisimme laaksoille kuitenkin,

tuon odotetun ajan keväisen.

5. pv. tammik. 1981

 V.M.

Äkillinen herätys

Onhan Nivala-lehden myyjillä kasvotkin
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Viimekertaisen Krypton aloitus-

sana oli prillit. Koska Nivalan 

murteessa silmälaseja sanotaan 

vain “rilleiksi”, aiheutti sanan 

ensimmäinen p-kirjain mietti-

mistuokion kokeneillekin ris-

tikkojen täyttäjille. 

Vastauksia tuli tälläkin kertaa 

runsaasti. Arvonnassa onni suosi 

Palkinto-Krypton
arvonta

Kaupungin Tekninen- ja ympä-

ristölautakunta sai Eino Kallion 

ja Erkkilän kylän ja kuntalaisten 

laajemminkin allekirjoittaman 

kirjeen, jossa pyydettiin teknis-

tä lautakuntaa pyytämään kun-

nostuslupaa Erkkisjärvelle Ou-

lun ympäristöpiiriltä. 

Erkkisjärven kunnostusasia on 

puhuttanut jo vuosia, mutta osa 

alueen omistajista ei ole kunnos-

tuksen kannalla. Pyyntö koskee 

3/5 Erkkisjärven pinta-alasta.

Kirjeen allekirjoittajia oli pe-

räti 167 henkilöä. Siinä oli toi-

sena asiana myös katuvalojen 

saaminen Vuolteenahon talo-

ryhmästä Erkkilän koulun kautta 

Nikulaan. Pyyntöä perustellaan 

turvallisuussyillä.

Tekninen lautakunta keskus-

teli asiasta 5.2. olleessa kokouk-

sessaan. Se antoi Erkkisjärven 

kunnostusasian teknisen johta-

jan Ari Nurkkalan selvitettäväk-

si. Katuvalaistusasia jätettiin kä-

sittelemättä, mutta se merkittiin 

tietoon saaduksi.

Erkkisjärven kunnostus taas esillä

Lukijan runo

Lea Paavolaa Karvoskylältä. Hän 

saa palkinnoksi Nivalan Yrittäji-

en 20 euron arvoisen lahjakortin, 

jolla voi ostaa useista nivalalaisis-

ta liikkeistä.
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Vanhojen päivää vietetään pe-

rinteisesti abiturienttien penkin-

painajaisia seuraavana päivänä. 

Abejen lopetettua koulutyönsä 

lukion toinen luokka jää koulun 

ylimmäksi. Vanhojen päivänä on 

tullut tavaksi pukeutua vanhah-

tavaan tyyliin sekä esittää tanssi-

aistansseja harjoitellun koreogra-

fi an mukaan.

Nivalan lukion oppilaiden 

tanssinopettajina ovat olleet lii-

kunnanopettajat Anna-Kaisa 

Järviluoma ja Sergei Samsonov.  

Perinteisten vanhojen salon-

kitanssien kuten poloneesin ja 

cicapon lisäksi oli ohjelmassa 

Th e Tennesee Wig Walk ja  pa-

ritansseina wienervalssi, tango 

ja polkka. 

Satumaa-tangon syvät  taivu-

tukset onnistuivat vanhoilta erin-

omaisesti. Kenraaliharjoituksis-

sa oli vielä nähtävissä hienoista 

jännitystä, mytta kuuden viikon 

uurastuksen tuloksena  tanssi-

en askelkuviot oli saatu hienosti 

kohdalleen. 

Viimeisenä tanssina oli it-

seoikeutetusti Wienervalssi, 

mutta tyylikkäästi  heiluivat le-

veät helmat myös diskotanssin 

jytkeessä.

Ritva Oja 

Ulla-Maija Nukarinen ja Miika Alpua tanssivat hienostuneesti. Wanhojen  tanssit Nivalan lukiolla vuosimallia 2008. Ensimmäiset tanssit pyörähdeltiin vuonna 

1990.

S
toora-Enso Kemijärvi ja Sum-

ma. Siinä viime kuukausien 

otsikot ja puheenvuorot. Kemi-

järvelle aikoinaan perustettu merkitsi 

tämän syrjäisen kauppalan taloudel-

lista nousua ja paikkakunnan ihmisil-

le työtä ja hyvinvointia. Nyt on jälleen 

havaittu, kuinka riskaapelia tällaisen 

yhden suuren tuotantolaitoksen mer-

kitys paikkakunnalle voi olla. Tänä 

kansainvälisen vapaan markkinata-

louden aikana vain raha ratkaisee ja 

rahalla ei ole kotimaata.

Kemijärveläisten tuskan ymmär-

tää, kun ajattelee niitä tuhatta perhettä 

ja heidän tulevaisuuttaan. On raken-

nettu omakotitalot ja asunnot ja nyt ne 

joutuvat monen osalta paniikkimyyn-

tiin ja hinnat romahtavat.

Katsoin joskus vuosia sitten televi-

siosta ohjelman. Teollisuuden Työnan-

tajaliiton edustajat keskustelivat avoi-

mesti siitä, miten SAK saatiin Suomen 

EU-jäsenyyden taakse taivuteltua. 

Siinä luvattiin SAK:lle kaikkea hyvää 

ja mm. vahvat puskurirahastot juuri 

tällaisia tapauksia varten kuin Kemi-

järvellä ja Summassa tällä hetkellä on. 

Missä on nyt nämä suuret puskurira-

hastot? Kyllä se vaan niin on, että aina 

työmiehelle käy köpelösti, kun lähtee 

herrojen kanssa marjaan.

* * *

Toinen puheenaihe on Venäjn puutul-

lit, joka on suoraan yhteydessä näihin 

paperitehtaiden lopettamiseen. Suo-

malaisten on näköjään vaikea ym-

märtää sitä, että Venäjällä on omat 

kansalliset ja ymmärrettävät etunsa 

valvottavana. Tähän asti suomalaiset 

ovat saaneet vapaasti hakata Karjalan 

metsiä ja tuoda raakapuuta tänne ja-

lostettavaksi. Ajatellaanpa niin päin, 

mikä olisi suomalaisten elintaso, jos 

Venäjä, Ruotsi ja Eurooppa hakkai-

si Suomen metsät ja veisi raakapuun 

muualle jalostettavaksi.

Suomi on saanut pitkään nauttia 

hyvistä valtiollisista suhteista Neu-

vostoliittoon ja nyt Venäjään. Kaup-

pavaihto on ollut Suomelle edullista 

ja vielä tänäkin päivänä Suomella 

olisi mahdollisuus saada edullisia so-

pimuksia, jos poliitikkomme olisivat 

viisaita. Nyt lyödään päätä Karjalan 

mäntyyn raskaasti.

Pitäisi lähettää Pekkarinen, puo-

lustusministeri Häkämies ja ulkomi-

nisteri Ilkka Kanerva Venäjälle puu-

tullineuvotteluun, ennen kuin heidän 

silmänsä avautuisivat. Sen verran he 

ovat tyhmyyttään ja suorastaan lap-

sellisuuttaan aukoneet päätään ja är-

syttäneet Venäjää. Kyllä suomalaiset 

liikemiehet ja yrittäjät ovat saaneet 

tuntea ymmärrettävästi suhteiden 

viilentymisen ja mahdollisuuksien 

kaventuneen näiden veitikoiden tai-

tamattomuudesta. Uhkaillaan Natolla 

ja kiireesti Kosovon tunnistamisella 

julkisesti. Miksi ei oteta oppia Ruot-

sista ja Sveitsistä, joiden valtiollinen 

asema on pienuudestaan huolimatta 

suvereeni ja koskematon Euroopassa 

ja maailmalla. Ei Ruotsi halua Natoon 

ja selkkauksia Venäjän kanssa, vaan 

hyötyy hyvistä kauppasuhteista.

Kyllä se Kokoomuskin on miehiä 

riveihinsä värvännyt. Viime eduskun-

nassa oli kaksi vuorineuvosta Martin 

Saarnikangas ja Jere Lahti, joka kil-

pailutilanteessa Keskon kanssa veti 

menestyksellisesti S-ryhmää. Näillä 

talousmiehillä ei ollut sijaa kokoo-

musjohdossa, vaan “Ile” Kanerva ja 

Häkämies pantiin remmiin ja millä 

seurauksilla. Nämä herrat käyvät jo-

ka käänteessä naskalilla pukkimassa 

ja ärsyttämässä Venäjän karhua vi-

haiseksi ja tekevät karhunpalvelusta 

Suomelle.

* * *

Joillakin on jalka jäänyt vielä pahas-

ti juoksuhautaan. Kekkosen aikana 

sotilailla ei ollut puhevaltaa ulko-

politiikkaan. Nyt puolustusvoimain 

komentaja puhuu julkisesti seminaa-

reissa Natoon liittymisestä ja omasta 

uskottavasta puolustuksesta. Ei tule 

enää ainakaan meidän elinaikana 

aseellista sotaa Venäjää ja muita mai-

ta kohtaan.

Miksi kukaan hyökkäisi Suomeen, 

koska heillä on jo Suomi hallussaan 

taloudellisesti. Ei amerikkalaiset tule 

tänne pommittamaan omaisuuttaan. 

Heillä on jo Suomi tiedonvälitysten 

osalta omistuksessaan. Koko Yleis-

radion ja television lähetystoiminta 

ja kalusto koko Suomea kattavine 

radiomastoineen on amerikkalaisten 

hallussa. Ei Saksa tai Ruotsi tule pom-

mittamaan omia voimalaitoksiaan tai 

nelostien ja Turku-Helsinki maantien 

siltoja. Ei saksalaiset halua menettää 

Pohjois-Suomen ja Lapin voimalai-

toksiaan vaan he haluavat Pekkari-

sen johdolla nyt upottaa Vuotoksen 

mukana Lapin kun kerran myös sen 

polttivat.

Ei Venäjän ole tarvinnut yhtään 

kutia laukaista, kun se on ostanut 

jo Päijänteen itäpuolen ja miehittää 

jo Aholansaarenkin hotelleineen. Ei 

Venäjä lähde ampumaan Suomen 

tuotantolaitoksia, kun se omistaa jo 

kanadalaisten kanssa koko Suomen 

malmivarat, kaivokset ja rikastamot. 

Ja eduskunta on antanut Häkämie-

helle laajat valtuudet panna loputkin 

lihoiksi, kun rahaa tarvitaan. Ei siinä 

ole ollut Natosta eikäPuolustusvoimis-

ta mitään apua kun Suomi on vallat-

tu. Niin on viety kuin Biafran lapsilta 

timantit. Olemme itsetunnoltamme 

hyvin heikko ja kaikkien ryövättävä 

kehitysmaa. Ainoastaan maanviljelys 

on pysynyt vielä sellaisella omistus-

tasolla, että se on vielä suomalaisten 

Jussien ja heidän kuokkiensa varassa. 

Siinä kun ei saa nopeita voittoja. To-

sin vankkoja pilviä on suomalaisenkin 

viljelijän tulevaisuuden yllä.

* * *

On kornia katsoa itsenäisyyspäivänä, 

kun valtionevosto ja eduskunta mars-

sii juhlavasti Suurkirkkoon juma-

lanpalvelukseen ja veisaa “Oi Herra 

varjele Suomen kansaa”. Sitten tans-

sitaan illalla iloisesti ja ei olla köyhiä 

eikä kipeitä.

Menkää kansalaiset katsomaan 

Smedsin uusi versio Tuntemattomas-

ta sotilaasta Kansallisteatteriin. Siellä 

Suomen sankarit apuvat vihollista, jo-

ka onkin oma hallitus ja presidentti.

Jansu

P.S. Viime pakinassani mainittu Pa-

lestiinan 30 milj. avustus oli toimi-

tuksen puhtaaksikirjoitusvaiheessa 

muuttunut 30 miljardiksi, mikä oli 

väärä tieto.

Ei Suomea vallata kalashnikovilla
vaan paksulla lompsalla

Toimittajan tuoliltaVanhan

Tanssia wanhaan malliin
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Koulu- ja nuorisotyöntekijät no-

kialaiset Riku Rinne ja Ari Palo-

heimo vierailivat luennoimassa 

Nivalassa  Kyösti Kallion ja Niva 

Kaijan kouluilla, Nivalan hellun-

taiseurakunnan kutsumana. He 

edustavat vuonna 1994 perustet-

tua Koulu- ja nuorisotyötä, mutta 

jo sitä ennen Riku on tehnyt työtä 

nuorten parissa oman insinööri-

työnsä ohella.

Koulu- ja nuorisotyö perus-

tuu luterilaiseen tunnustukseen 

ja toimii kristillisten arvojen 

pohjalta.

Rikun ja Arin päätehtävänä on 

vierailla eri paikkakunnilla  ym-

päri Suomea sekä pitää iltatilai-

suuksia ja vanhempainiltoja.

Koko perhe on 
tärkeä

- Viime vuosina vanhempai-

niltojen  määrä on lisääntynyt 

selvästi, mikä kertoo yhteisestä 

huolesta lasten ja nuorten puo-

lesta. Haluamme tukea koko per-

hettä. Päivällä kohtaamme lapset 

kouluissa ja illalla vanhemmat. 

Olemme saaneet avata vanhem-

pien silmät näkemään lastensa 

elämän todellisia uhkakuvia. 

Kun vanhempien tietoisuus kas-

vaa, voivat he paremmin varjella, 

auttaa ja rakastaa lapsiaan, ker-

tovat Riku ja Ari. Vaikuttaminen 

vanhempiin on iso haaste.

Ajankohtaisesti  
ajan virrassa

Päihteet, seksuaaliongelmat, 

masennus, koulukiusaaminen, 

väkivaltapelit, monenlaiset pelot 

ja ahdistukset uhkaavat nuorta 

sukupolvea.

- Lasten ja nuorten rakaste-

tuksi tulemisen kaipuu on jat-

kuvasti edessämme koulutun-

neilla. Monen oppilaan silmiin 

nousee kyynel huomatessaan, 

että joku huomioi hänet ja hä-

nen ahdistuksensa, kertoo Riku 

ja korostaa ennaltaehkäisevän 

työn tärkeyttä.

Kouluissa tehtävän työn lisäk-

si Riku ja Ari tekevät TV- ja ra-

dio-ohjelmia. Riku Rinteeltä on 

ilmestynyt kuusi omaa äänitettä 

ja hän on kirjoittanut seitsemän 

kirjaa. Levyjä on myyty yhteen-

sä noin 20.000 kappaletta. Levyt 

ovat saaneet positiivista palau-

tetta, mikä kertoo siitä, kuinka 

tärkeä tuki ja apu  Rinteen ja Pa-

loheimon musiikki on nuorten 

elämässä.

Riku ja Ari toimivat vapaaeh-

toisen kannatuksen varassa. Kou-

lu- ja nuorisotyö on mahdollista 

vain kannattajien tuen ja yksit-

täisten lahjoittajien kautta. He 

tekevät tärkeää ja pyyteetöntä 

työtä lasten ja nuorten hyväksi. 

Siunausta heidän työlleen.

Ritva Oja

Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Kirkolliset tapahtumat
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 sanajumalanpalvelus 

kirkossa, saarna T Aho, lit. Vilja-

nen, kanttori Katajala, Eläkeläis-

ten kuoro joht. I Nurmenniemi. 

Kolehti: Nivalan rauhanyhdis-

tyksen hyväksi. Klo 12 Ojalan 

kinkerihiihdot Hiitolassa. Klo 

12.30 seurat  jatkuvat Nivalan ry:

llä (S Kellokoski, S Göös). Klo  13 

Kaarlo Taanilan 75-vuotis synty-

mäpäiväseurat seurakuntakodis-

sa, A-L Häkkinen,  P Rautanen, 

Viljanen, Nivalan Virsikuoro, 

limppikeittotarjoilu alkaa klo 12. 

Klo 18 ehtoollispalvelus kirkossa 

(T Aho, J Isomaa). Klo 20 seurat 

Nivalan ry:llä.

Ma 25.2. klo 19  Aholansaari- ja 

lähetysviikko alkaa, kotiseurat 

Paavo Ojalehdolla, Pihlajatie 267 

(E Eerola, J Mantila, P Pihlajanie-

mi, M Viljanen).

Ti 26.2. klo 11-14 kohtauspaikka 

Ranni, Peltolan pappilassa, Ase-

matie 7. Tervetuloa juttelemaan 

kahvikupposen äärellä. Klo 12 

päiväveisuut seuratuvalla (A Sep-

pä). Klo 19 kotiseurat Aini ja Es-

ko Peräaholla, Niskakankaantie 

212 (A ja P Seppä, V Nuorva).

Ke 27.2. klo 18 virsipiiri seura-

kuntakodissa (Katajala). Klo 19 

hengellinen lauluilta Järvikylän 

kappelissa (L Hankkila, A Hai-

kara), kolehti Yhteisvastuulle. 

Klo 19  kotiseurat Auni ja Jarmo 

Vuolteenaholla, Vuolteenahon-

tie 25 (J Riipinen, S Jukkola, M 

Autio).

To 28.2. klo 17 lapsikuoron 

harjoitukset seurakuntakodissa 

(Katajala). Klo 18.30 Nivalan ry:

n ompeluseurat ompeluseurapii-

reissä.  Klo 19 kotiseurat Sinik-

ka ja Jouko Vuorella, Haapape-

räntie 384 (M Jyrkkä, J Mantila, 

Hurskainen).

Pe 29.2. klo 18 raamattupiiri seu-

rakuntakodissa. Klo 18.30 raa-

mattuluokka Nivalan ry:llä. Klo 

19 urkuvartti kirkossa (Katajala). 

Klo 19 kotiseurat Anna-Maija ja 

Mikko Kujalalla, Jaakolankuja 3 

(Hurskainen, A Marjakangas, S  

Junttila).

La  1.3. klo 9-11myyjäiset Aho-

lansaaren hyväksi seuratuvalla, 

myyjäistavaran vastaanotto al-

kaa klo 8.

Su 2.3. 4. paastonajan sunnuntai 

klo 10 messu kirkossa, Herättäjän 

päivä, saarna J Julkunen, lit. Junt-

tila, kanttori Hautamäki, avustaa  

Nivalan Virsikuoro joht. V Jär-

viluoma. Kolehti: Aholansaaren 

toiminnan hyväksi. Kirkkokah-

vit seuratuvalla ja n. klo 12 seurat 

seuratuvalla (J Julkunen, R Mui-

lu, P Pihlajaniemi). Klo 13.30 

Karvos- Ojakylän ja Jokikylän 

diakoniatoimikuntien ja kyläläis-

ten  vierailu Kotikeskukseen.

Diakoniatyö: Su 9.3.2008 näkö-

vammaisten rovastikunnallinen 

kirkkopyhä Haapavedellä.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen 

to 28.2 mennessä p. 442 063, 

040 532 5570.

Päiväkerhotyö: 21 – 22.2. Ei ole 

päiväkerhoja, koska ohjaajat ovat 

koulutuksessa.

Pyhäkoulutyö: Su 24.2.  klo 

12 Vilkunan alueen pyhäkoulu  

Stenrothilla,  Niskakankaantie 

49, klo 12 pyhäkoulu seurakun-

takodissa. Ke 27.2. klo 18.30 py-

häkoulunopettajien kokous seu-

rakuntakodissa. To 28.2. klo 10 

Kynttiläkirkko Nivalan kirkos-

sa päivähoidossa oleville lap-

sille ja heidän hoitajilleen sekä  

perheille.

Perhekerhotyö: To 21.2.  ei ole 

perhekerhoa, ohjaajat koulutuk-

sessa. Ma 25.2. klo 10-12  perhe-

kerho seurakuntakodissa, Ti 26.2. 

klo 10-12 perhekerho seurakun-

takodissa ja  to 28.2. klo 10-12 

perhekerho seurakuntakodissa.

Varhaisnuorten kerhot: Tyttö - 

poikakerho torstaisin  17-18 Kar-

voskylällä Kylätalolla. Tyttökerho 

torstaisin  16.30-17.30 Erkkilän 

koululla. Kokkikerho 1-3 luok-

kalaisille maanantaisin 17-18.30 

seurakuntakodilla nuorisotilassa. 

Puuhakerho tytöille ja pojille  tiis-

taisin 16.30-17.30 seurakuntako-

dilla  nuorisotilassa. Kokkikerho 

4-6 luokkalaisille torstaisin 17-19 

seurakuntakodilla nuorisotilassa. 

Poikien sählykerho torstaisin  4-

6 luokkalaisille  16-17 Tuiskulas-

sa. Tyttöjen voimistelukerho 1-6 

luokkalaisille perjantaisin 16-17 

Tuiskulassa. Tyttöjen ja poikien  

puuhakerho 1-4 luokkalaisil-

le torstaisin 16.30-17.30 Kyösti 

Kallion koululla luokassa 1 A. 

Musiikkikerho  4-6 luokkalaisille 

torstaisin 16-17 Niva Kaijan kou-

lun musiikkiluokassa Näytelmä-

kerho 3 – 6 luokkalaisille torstai-

sin 16 – 17.00 Niva Kaijan koulun 

auditoriossa. Poikien sählykerho 

perjantaisin klo 17.30-19.00 Ma-

lilan koululla. Lisätietoja Mauri 

Autio p. 040 539 1462

Nuorisotyö: Pe 22.2 klo 19-22 

avoimet ovet nuorisotiloissa. Ti 

26.2 klo 18-19.30 isoskoulutus 

nuorisotiloissa. Lisätietoja Reetta 

Nummela p. 040 532 5578

Rippikoulutyö:

22.-24.2 talvirippikoulua Vin-

nurvan leirikeskuksessa.

1-5.3 talvirippikoulua Vinnurvan 

leirikeskuksessa.

Lisätietoja Reetta Nummela p. 

040 532 5578

Kolehdinkantajat: Su 24.2. Jyr-

ki  Ollikainen, Joonas Palola, 

Elina Palola, Merja Parttimaa. 

Su 2.3.Maria Ahola, Niko-Mat-

ti Mantila, Aino Poikkimäki, 

Jarkko  Kylmäluoma. Su 9.3. Ere 

Korkiakoski, Jani Laulumaa, Elia 

Päivärinta, Saila Päivärinta. Su 

16.3. Heljä Oja, Sanna Ruostet-

saari, Saara  Ranta-Nilkku, Sara 

Ranta-Nilkku. Su 21.3. Jussi Var-

tiainen, Tommi Viljamaa, Sami 

Sikala, Joose Tölli

Su 23.3. Henri  Virtanen, Rasmus 

Vuolteenaho, Juha-Matti Tölli, 

Veikko Tölli

Musiikkityö: Urkuvartti kirkos-

sa joka kuukauden viimeinen 

perjantai klo 19 (huom! Aika 

muuttunut).

Lähetystyö: Lähetyksen  kirppu-

tori Kanttorilassa, avoinna ke ja 

la klo 9-13,  saatavana varastossa 

olevaa ilmaista vaatetavaraa.

Ystävänpäivän tempaus Yhteis-

vastuulle tempaus tuotti 1430,29 

€. Lämmin kiitos tuestanne!

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.

Nivalasta ollaan ja toimeen tul-

laan-historiakirja. Harri Turusen 

kirjoittama Nivalan historiakirja 

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.

Kanttori päivystää yleensä kes-

kiviikkoisin klo 11-12.30 kän-

nykkänumerossa: Liisa Katajala 

p. 044 344 2174 tai Paula Hauta-

mäki p. 040 532 9051. Vapaapäi-

vät ma ja ti.

Perheasiain neuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pi-

han puolelta) 84100 Ylivieska, 

puh. (08) 425 990.

Palveleva puhelin 010 190 071. 

Palveleva puhelin päivystää 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.

Lomalla: Martti Viljanen 

28.2.-9.3.2008, Liisa Katajala 

3.-12.3.2008.

Kastettu

Hannes Antero  Raappana, Os-

si Johannes Vähäsöyrinki, Riitta 

Emilia Kukkonen

Kuollut

Aira Annikki Kuki s Niskala  78 v.

Huoli lasten ja nuorten
hyvinvoinnista on yhteinen

Riku Rinne (vas.) ja Ari Paloheimo vierailivat Niva-Kaijan koululla ja pitivät erilaisen 

uskontotunnin. Vuosittain he kohtaavat noin 20.000 lasta ja nuorta.

Maanantai: Uunimak-

kara, perunamuusi, 

porkkana-pikkelssisalaatti.

Tiistai: Kanakeitto, tuore-/herk-

kukurkku, rouheleipä.

Keskiviikko: Capellijauhelihapas-

ta, tuoresalaatti.

Torstai: Porkkanapihvit, muusi, 

makaroni-kinkkusalaatti.

Perjantai: Hernekeitto, juusto, 

rieska.

Sunnuntai 24.2.: Stroga-

noff , perunat, perunasalaatti, 

luumukiisseli.

Maanantai: Jauhelihakasti-

ke, perunat, porkkanaraaste, 

mustikkakiisseli.

Tiistai: Uunikala, currykastike, 

muusi, punajuuri-raejuustosa-

laatti, hedelmävanukas.

Keskiviikko: Herkkuvuoka, 

puolukka, viili.

Torstai: Lihapullat, peru-

nat, kastike, kiinankaali-

mandariini-tomaattisalaatti, 

appelsiinikiisseli.

Perjantai: Sianliha-purjo-peru-

naviipalelaatikko, kruunukas-

vislisäke, huituvelli.

Lauantai: Kirjolohikeitto, juus-

to, mansikkakiisseli.

Sunnuntai: Riistakäris-

tys, muusi, italiansalaatti, 

mangorahka.

Vastataan pois  

1. Taloustieteen.

2. Vasemmistoliiton.

3. Kroaatteihin.

4. Sakari Topeliuksen.

5. Jukka Pakkanen.
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Nivalassa haja-asutusalueen lie-

tekaivojen tyhjennyksiä urakoi-

vat Sauli Saarimaa ja Kimmo 

Holopainen saivat tiistaina yllät-

tävän kirjeen Vesikolmio Oy:n 

toimitusjohtajalta. 

18.2. päivätyssä kirjeessä vel-

voitetaan urakoitsijat taanneh-

tivasti raportoimaan jokaisen 

tyhjentämänsä kaivon kiinteis-

tön omistajan, osoitteen, lietteen 

määrän ja toimituspäivän sekä 

lietteen laadun, eli onko kysees-

sä sakokaivo vai umpikaivo.

Selvitys puhdistamoille tuo-

duista lietteiden määristä pyyde-

tään toimittamaan kuukausittain 

seuraavan kuukauden puoleen 

väliin mennessä.

“Tarkkailu ei kuulu 
yrittäjälle vaan 
kunnalle”

Lika- ja viemärikaivoja Nivalassa 

tyhjentävä Kimmo Holopainen 

ihmettelee asiaa.

- Jos tällaista mahdollista 

vilppiä jätevesien osalta epäil-

lään, niin sen valvonta kuuluu 

kunnalle. Menneinä vuosikym-

meninä saattoi joku maanviljeli-

jä tyhjentää lietekaivonsa omil-

le pelloilleen tai jopa metsiin, 

mutta vuosiin se ei ole enää 

ollut mahdollista. Siitä pitävät 

huolen jo naapuritkin, että mi-

tään ympäristörikosta ei pääse 

tapahtumaan.

- Jotenkin tämä tuntuu siltä, 

että on siirrytty Neuvostoliiton 

aikaisiin menetelmiin. Joudum-

mehan jo nyt raportoimaan toi-

mistamme ja jätevesien määrä 

mitataan puhdistamolla ja siitä 

yrittäjät maksavat, toteaa Kim-

mo Holopainen.

“Menee vaikeaksi 
- paras lopettaa”
Likakaivojen tyhjennyksiä te-

kevä Sauli Saarimaa on myös 

tyrmistynyt. 

- Tämä herättää monia kysy-

myksiä. Onko Vesikolmion hal-

litus nyt harkinnut asiaa, mitä 

tämä merkitsee sivukylien asuk-

kaille. Heidät pannaan tavallaan 

epäilyksenalaisiksi ja urakoitsija-

kin joutuu erittäin kiusalliseen ti-

lanteeseen tilakohtaisia raportte-

ja laatiessaan.

- Sivukylien karjatilat mak-

savat jo nyt tarpeeksi korkeaa 

hintaa muuten halvasta vedes-

tä kaksinkertaisen organisaati-

on vuoksi. Nyt kun Vesikolmio 

ryhtyy vielä rakentamaan Haa-

pajärvelle ja Alavieskaan puh-

distamoita, niin Nivala on suurin 

maksaja. Onko tarkoitus tyhjen-

tää sivukylät asutuksesta, kun 

heidän kustannuksiaan lisätään, 

kertoi Sauli Saarimaa.

- Jo nyt jätevedenpuhdista-

molle viedyt kuormat menevät 

virtausmittarin läpi. Tällainen 

raportointi vie aikaa ja lisää pa-

perihommia, joita on muuten-

kin enemmän kuin tarpeeksi. 

Minusta tällainen valvonta kuu-

luu muille ihmisille eli kuntien 

viranomaisille. 

Epäilläänkö 
nivalalaisia 
epärehellisiksi

Vaaditun raportoinnin tarkoi-

tus herättää monia kysymyksiä. 

Nivalan Viikko yritti tavoittaa 

kirjeen lähettänyttä Vesikolmio 

Oy:n toimitusjohtaja Esa Har-

jua kysyäkseen, mikä yrittäjille 

asetetun tarkan raportointivaa-

timuksen takana oikein on. Toi-

mitusjohtaja Harju oli lomalla 

sekä matkoilla ulkomailla, eikä 

häntä tavoitettu ennen lehtem-

me painoon menoa.

Raportointivaatimus koskee 

Haapajärven, Nivalan, Ylivies-

kan, Alavieskan ja Kalajoen jä-

tevesipuhdistamoille tuotuja 

lietteitä, joista erittely pitää teh-

dä. Jo nyt tuotu liete mitataan 

puhdistamoilla, sillä se kulkee 

virtausmittarin läpi. Puhdista-

mot laskuttavat yrittäjiä tuodun 

määrän mukaan. 

Vesikolmion Oy:n hallituk-

sen puheenjohtaja, kaupungin-

johtaja Pasi Marjakangas oli 

tavoitettavissa.

- Täytyy sanoa, että en tie-

dä yksityiskohtien tausto-

ja. Toimiva johto osaa vastata 

kysymykseen.

Tekstarit  

Tämän putken päähän lietettä 

tuovat yrittäjät liittävät säiliön 

tyhjentämisen aluksi.

Seinässä olevasta valkoisesta katkaisijasta käynnistyy mittauslaite, joka ilmoittaa puhdistamolle 

tulleet kuutiot tyhjennyksen päätteeksi.

Lukijat voivat lähettää mielipi-

teitään ja havaintojaan teksti-

viestillä. Puhelinnumero on

044-945 3763.
Viestit edustavat lähettäjän nä-

kemyksiä - eivät lehden.

Mikä ihme tätä nivalaa vaivaa, 

kaikki pitäis myydä ja kaikki 

ostaa vieraalta paikkakunnalta. 

Itse olen ostanut kaikki Nivalas-

ta ja aina on tarvittava löytynyt. 

Onkohan se kateus, joka jyllää. 

Kannattais varmaan harkita ko-

ko Nivalan myyntiä, kait tämän 

joku ostais.

Pihapuilla on kaksi luotettavaa 

kaatajaa, jos ei itse saa aikaseksi. 

He ovat naapuri, joka kyllä kei-

not keksii ja myrsky joka parsii 

loput.

Vanhusten taksilaput myöhässä 

2 kuukautta.

Sinä joka veit lumilapion Säikkä-

tieltä porraspielestä! Mee vaikka 

töihin niin ei tarvi varastaa.

Onko tosi, että nivalalaiset niele-

vät mukisematta kotiseutuyhdis-

tyksen tekemän lehtimyynnin. 

Kyllä täältä ääntä luulis lähtevän, 

vaikka ennen kauppaa kovin hili-

jasta olikin. Ei muuta kuin mie-

lenosotukset pystyyn kuin Kemi-

järven sellutehtaalla.

Kyllä ihmettelen kun apteekkiin 

tehtiin muuan aika sitte iso re-

montti ja asiakkaan palvelutaso 

ei ainakaan parantunut yhtään! 

Henkilökunnan puhe kuuluu 

ja näkyy rivissä istujille oikein 

hyvin! Tiedetään se oleva perä-

huone, mutta ei tavallista resettiä 

haeta sieltä... Henkilökunnalta 

toivotaan hienovaraista käy-

töstä asiakkaita ja työkavereita 

kohtaan!!!

Jakkin omistaja pidä koirasi 

kiinni, se on vaarassa jäädä au-

tojen alle / latukoneen alle. T. 

Koiraihminen.

Tottakai Nivalan Osuuspankin 

johto oli myymässä Nivala-leh-

teä Kokkolaan, kun Kokkolan 

Osuuspankki on yksi Keski-

Pohjanmaan Kirjapaino Oy:n 

omistajista ja Nivala-Seuralla ja 

NOPilla on samaa johtoa.

Ei se ole ihme, jos Hesarin ja Il-

talehtien palstoille pääsee sam-

makoita, kuten mm. eduskunnan 

seksihäirintä, sillä sijaitseehan 

Hesarin konttori Suomen il-

mansaasteiden suhteen pahim-

malla alueella. Vasta tutkittiin, 

että ilmansaasteet vähentävät 

huomattaasti älykkyyttä. Mitä 

muuta kuin sammakoita voi sil-

loin sieltä odottaa.

Nyt on Aromayrtissä kudottuna 

lyhytvartisia villasukkia. Käy-

käähän katsomassa löytyykö 

sopivia!

Sivusta seurannut! Ole hyvä ja 

hanki oma elämä; jumppaa mu-

siikin tahdissa niin paljon kun 

haluat, mutta koeta kehittää it-

seäsi suvaitsemaan myös ihmisiä, 

jotka eivät pidä samoista asioista 

kuin sinä.

Haluaisin tietää, kuka nykyään 

vastaa päiväkotilasten turvalli-

suudesta. Myrskyn riepottelema 

puu muodosti vaaratekijän päi-

väkodin pihalla. Lapsia ei uskal-

lettu päästää pihalle leikkimään. 

Kaupungintalolla pyöriteltiin 

peukaloita, Kalliossa kuulemma 

vain pohditaan asioita työryh-

missä. Lopulta eräs ulkopuoli-

nen kävi kaatamassa vaarallisen 

puun. Kenelle tällaiset tilanteet 

kuuluvatja missä viipyvät ohjeet? 

Nim. Kenen on vastuu.

"Kallio" tuonut ongelmia ja seka-

sortoa!! Ei ole hyvä olla työnteki-

jä siinä pyörteessä. Palkanmaksut 

tökkii, papereita katoaa, työpai-

kat laitetaan ahtaalle...

Onpa typerää rakentaa uutta 

harrastuspaikkaa kun vanhat-

kaan ei ole kunnossa! Mites me, 

joilla on harrastuksena koirat? 

Onko tarkoituksena harrastaa 

vain kesällä ja silloinkin huo-

noilla välineillä? Koiraa kun ei 

voi jokapaikassa pitää irti, mutta 

sitä skeittilautaa voi kyllä ulkoi-

luttaa joka paikassa! Kaupunki 

hoi! Milloin koirapuisto kunnos-

tetaan?!!! Nimim. Joukko vihaisia 

koiranomistajia.

Sinä linja-auton kuljettaja 21.2.08 

siinä hieman ennen aamu seit-

semää olit linja-autolla käänty-

mässä Ruojantieltä vasemmalle 

Pidisjärventielle, on tosi röyhke-

ää kun sinuun nähden oli etuajo-

oikeutettuja tiellä liikkujia.

Onko Vesikolmio ottanut poliisitoimia?

Jätekaivojen tyhjentäjiltä vaaditaan
täydellistä raportointia tiloilta
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Kuvassa vasemmalta hallintoneuvoston puheenjohtaja Alpo 

Ruostetsaari, keskellä Järvikylän Osuuspankin tuhannes jäsen 

Heli Saarimaa ja toimitusjohtaja Eija Rajaniemi.

Nivalan SPR:n puuhanaiset oli-

vat järjestäneet mukavan ystä-

vänpäivän tapahtuman päivä-

keskuksella. Nivalan Peimannit 

soittivat ikivihreitä solisteinaan 

Sulevi Ojalehto ja Suvi Rajanie-

mi. Knuutinpuhdon esikoululais-

ten ryhmä esitti kolme hauskaa 

laululeikkiä, ”Punainen mökki ”, 

”Tule ystäväkseni ” ja ”Kaksi on 

paatissa soutajaa”. Yleisö innostui 

leikkimään mukana.

Ritva Oja

Nivalan keskustassa ja Ainasta-

lossa toimiva Nivalan Järvikylän 

Osuuspankki paransi tulostaan 

113,5 prosenttia ja liikevoitto yl-

si 439 tuhanteen euroon.

- Onnistuimme jälleen asia-

kashankinnassa hyvin, pankkim-

me sai uusia asiakkaita  vuoden 

2007 aikana 130 henkilöä. Vuo-

den päättyessä asiakkaita oli  

kaikkiaan 2710. Jäsenmäärä kas-

voi 213 henkilöllä ollen vuoden  

lopussa 989 henkilöä. Erityisen 

iloisia olemme siitä, että jäsen-

määrän kasvu jatkuu ja tuhannes 

jäsen liittyi joukkoomme tammi-

kuussa 2008.

Luottokanta kasvoi 20  pro-

senttia 24,2 miljoonaan euroon 

ja talletuskanta 2,6 prosenttia 

18,0 miljoonaan euroon. Uusia 

luottoja nostettiin vuoden aika-

na 13,1 miljoonaa euroa. Vuo-

den 2007 lopussa pankillamme 

ei ollut järjestämättömiä luottoja. 

Huolimatta osakemarkkinoiden 

haastavasta tilanteesta POP-ra-

hastojen kasvu jatkui hyvänä 

ja vuoden aikana lanseerattiin 

myös uusi rahastotuote POP-

Korkosalkku. Pankimme tase oli 

vuoden lopussa 22,3 miljoonaa 

euroa ja vakavaraisuus oli 22,84 

prosenttia. 

- Nivalan Järvikylän Osuus-

pankin hallitus esittää osuus-

kunnan kokoukselle, että lisä-

osuuden korkoa ja ylijäämän 

palautusta maksetaan jäsenille  

52.000,- euroa.

Olemme viime vuoteen erit-

täin tyytyväisiä ja uskomme 

tuloksen säilyvän hyvänä myös 

vuonna 2008, vaikka talouden 

turbulenssit lisääntyvätkin, toi-

mitusjohtaja Eija Rajaniemi 

kertoo.

Huippukuntoinen Nivalan Järvikylän
Osuuspankki kohensi tulostaan

Ystävänpäiväjuhla päiväkeskuksessa

Riitta Ainassaari 

lausui kirjoittamansa 

runon ”Ystävänpäivä 

päiväkeskuksessa”.

Knuutinpuhdon 

esikoululaiset saivat 

Ahteen koulun 

oppilaiden tekemät 

kortit.

(Yllä) Päiväkeskuksen 

valoisa sali loi 

viihtyisän tunnelman 

ystävänpäiväjuhlaan.

Ystävänpäivä 
päiväkeskuksessa

Me vietämme ystävänpäivää nyt

ilonpilke silmiin on syttynyt

se antaa voimia ystävälle

ja lämpimän tunteen näkevälle.

Me vietämme ystävänpäivää nyt

on käsi käden taas löytänyt

on kosketus hänetkin kohdannut

jonka silmäntuike on sammunut.

Joka päivä voisimme antaa sen

lähimmäiselle hymyn ja kosketuksen

silloin aina ois meillä ystävänpäiväjuhla

silmistä poistuis huolenhäivä.

Me olemme kaikki nyt ystäviä

ja toisillemme lähimmäisiä

kosketa häntä ken lähelläs on

siitä saa hän suuren nautinnon.

Riitta
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Nivalan kaupunki on hankkimas-

sa hallintaansa Tiilimaan alueelta 

hieman alle 18 hehtaaria maata, 

jonka se kaavoittaa liiketonteiksi. 

Allekirjoitetut sopimukset käsi-

tellään seuraavassa kaupungin-

hallituksen kokouksessa. 

”Tiilimaa-alueen rakenta-

mista palvelukeskittymäksi on 

suunniteltu jo pitkään. Tämän 

maan hankinnan myötä alueen 

rakentaminen käynnistyy lähiai-

koina. Alueelle tulevat yritykset 

tarvitsevat riittävästi tilaa liike-

toiminnoilleen. Nykyinen kau-

pungin omistuksessa oleva tontti 

Tiilimaalta on osoittautunut liian 

pieneksi houkutellakseen sinne 

tavoiteltuja yrityksiä. Käsittelyyn 

tulevat sopimukset turvaavat 

myös alueen kehittymisen mah-

dollisuudet jatkossa”, kertoo kau-

punginhallituksen puheenjohtaja 

Jarmo Vuolteenaho.

Tiilimaalle suunnitellaankin 

kaupallista keskittymää, joka tu-

kee jo olemassa olevia keskustan 

sekä asemanseudun palveluita. 

Koska Tiilimaa sijaitsee alle ki-

lometrin päässä kaupungin kes-

kustasta, on Nivalan kaupallisten 

palvelujen kehittämiselle koko-

naisuutena hyvät lähtökohdat. 

”Tiilimaan kehittäminen tuo 

merkittäviä investointeja Niva-

laan”, sanoo Vuolteenaho ja jat-

kaa: ”Rakennusvaihe tuo työtä ja 

tuloja yrityksille ja työntekijöil-

le. Tiilimaalle sijoittuvat uudet 

liikkeet ja yritykset tuovat eri-

tyisesti palvelualan työpaikkoja. 

Samalla Nivalan yritystoiminta 

monipuolistuu.”

Tiilimaa sijaitsee liikenteelli-

sesti erittäin hyvällä ja näkyväl-

lä paikalla Kokkola-Kajaani -tien 

(valtatie 28) ja Kalajoki-Iisalmi 

-tien (valtatie 27) risteyksessä. 

Risteys on yksi vilkkaimmista 

Oulun läänin eteläosassa. Tä-

män ajoneuvo- ja matkustajavir-

ran hyödyntäminen yhdistettynä 

kaupallisten palveluiden paran-

tamiseen nähdään Nivalassa tär-

keänä kehittämisen kohteena. 

Tiilimaasta tehtiin kauppa-

paikkaselvitys vuonna 2006. Sel-

vityksessä kävi ilmi, että Nivalan 

ensisijaiseen kaupalliseen vaiku-

tusalueeseen kuuluvat Nivalan 

kaupungin lisäksi sen lähikun-

nat. 15 minuutin ajoaikavyöhyk-

keen sisällä Nivalasta asuu lähes 

15 000 asukasta. Ja kun ajoaika-

vyöhyke ulotetaan 30 minuuttiin, 

on vyöhykkeen sisällä asuvia jo 

45 000. Selvityksessä nähtiin, että 

jos Nivalan kaupallinen tarjon-

ta olisi nykyistä kiinnostavampi, 

voisi se houkuttaa entistä useam-

pia lähikuntien asukkaita asioi-

maan Nivalassa.

Nordea on tarjonnut henkilöasi-

akkailleen kilpailukykyisiä va-

hinkovakuutuksia jo useamman 

vuoden ajan. Nordea Vahinkova-

kuutus on rakentanut oman val-

takunnallisen myyntiverkoston 

ja on palkannut vakuutusedus-

tajia eri puolille maata.

Nivala-Haapajärvi alueella 

on aloittanut helmikuun alusta 

edustajana Jaana Bäckman, pit-

känlinjan ammattilainen. Hän 

on työskennellyt sekä pankki-  

että vakuutusalalla. Jaana on 

tavattavissa Nivalan konttorissa 

torstaisin ja perjantaisin sekä 

tarvittaessa myös muina aikoina 

ajanvarauksella.

- Olen todella innokkaalla 

mielellä aloittanut ja mikä pa-

rasta meillä on kilpailukykyi-

set tuotteet, joita on mukava 

tarjota asiakkaille, toteaa Jaana 

Bäckman.

- Meidän vahvuutemme on 

vahva pankki takana. Saatuam-

me oman vakuutusedustajan, 

voimme tarjota tasokasta hen-

kilökohtaista palvelua asiakkail-

lemme. Myös Nordean yrittäjä-

asiakkaat ovat viime vuodesta 

lähtien saaneet yrityksensä tar-

vitsemat vahinkovakuutukset. 

Kehitämme ja laajennamme jat-

kuvasti palveluvalikoimaamme. 

Uutena asiakasryhmänä tulevat 

autoliikkeet mukaan. Haluam-

me vastata kilpailuun, mainitsee 

Pohjois-Suomen aluejohtaja Ris-

to Tuominen.

Syksyn markkinamyllerryk-

sen myötä asiakkaiden kiin-

nostus rahasto- ja osakesijoit-

tamisesta on siirtynyt erityisesti 

tilisäästämiseen. Suomalaisten 

suosituin säästämismuoto on 

edelleen pankkitilille säästämi-

nen  Säästötileissä on hyvä korko 

ja pääoma on kaikissa markkina-

tilanteissa turvattu.

-Viime vuoden suosituimpia 

säästämisen tilejä oli uusi Etutili, 

mainitsee konttorinjohtaja Jaak-

ko Lehtinen ja muistuttaa, että 

käyttötilille säästäminen kartut-

taa heikosti pääomaa.

Säästämisen kasvu oli Nivalan 

konttorissa viime vuonna 5,5 %. 

Tuotot kasvoivat n. 10,0 % kus-

tannusten pysyessä hyvin hallin-

nassa. Kulujen ja tuotojen suhde 

oli 55 %. Paikkakunnan vahva 

maatalous näkyy investointien 

kasvuna. Maatalouden luottojen 

kasvu oli 8,9 %.

Asuntolainakannan 
kasvu hidastunut
USA:sta liikkeelle lähtenyt 

subprime-kohina ei näytä hellit-

tävän, mikä epävakaus heikentää 

osaltaan kuluttajien uskoa omaan 

talouteensa.

Vaikka nämä ongelmat tun-

tuvat kaukaisilta, ne ovat saa-

neet uusien asuntolainojen 

ottajat miettimään elämänsä 

tärkeintä sijoitusta hieman pi-

dempään. Mielenkiintoista näh-

dä kuinka asuntolainamarkkinat 

kehittyvät.

Vuonna 2007 Nivalan Norde-

an konttorissa asuntolainakanta 

kasvoi 11,5 %. Asuntolainkanta 

oli vuoden vaihteessa 34,1 mil-

joonaa euroa. Markkinatilan-

teiden heilahtelut ovat lisänneet 

asunnonostajien kiinnostusta 

suojata lainankorko. Joka kol-

mas asiakas on suojannut uuden 

asuntolainansa koronnousun, 

useimmiten Korkokatolla.

Nordea 
yhdenmukaistaa 
puhelinpalveluja

Nordean konttoreihin tulevia 

asiakaspuheluita keskitetään 

asiakaspalveluun. Nivalan kont-

torissa tämä uudistus totetuu 

huhtikuun alkupuolella.

- Uudistuksen ansiosta kont-

torissa asioiville asikkaille taataan 

entistä parempi asiointirauha, 

koska puheluihin vastataan Asia-

kaspalvelusta. Myös puhelimitse 

asioivaa asiakasta voidaan palvel-

la häiriintymättä ja nopeasti asia-

kaspalvelussa, konttorinjohtaja 

Tiilimaan alueesta
Nivalan uusi vetovoimatekijä

Nordealla monta kasvun vuotta

Vahinkovakuuttaminen tehostuu Nordeassa. 

Jaakko Lehtinen kertoo.

Nordean Asiakaspalvelu laa-

jentaa konttorin aukioloaikaa. 

Se on arkisin auki kello 8 – 20. 

Asiakas ei joudu maksamaan yli-

määräistä soittaessaan Nordean 

0200 -alkuiseen numeroon.

- Pankki ei rahasta tällä pal-

velulla, vaan uudistuksen tarkoi-

tuksena on, että asiakas saa hyvää 

tasalaatuista ja häiriötöntä pal-

velua asioidessaan konttorissa, 

puhelimitse tai verkkopankissa. 

Panostamme henkilökohtaiseen 

palveluun, sama palvelu, samat 

hinnat, mainitsee hän.

Ritva Oja

Pohjois-Suomen aluejohtaja Risto Tuominen, Nordea Vahinkovakuutus (vas.), Nivala-Haapajärvi 

alueen vakuutusedustaja Jaana Bäckman ja konttorinjohtaja Jaakko Lehtinen.
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Suosittu lastenmusiikkiyhtye 

Fröbelin Palikat juhlii 20-vuotis-

ta taivaltaan esiintyen eri puolilla 

maata. Tämä neljän helsinkiläi-

sen lastentarhanopettajan muo-

dostama bändi toimii edelleen 

alkuperäisellä kokoonpanolla. 

Nivalassa bändi oli ensivisitillä 

esiintyen ystävänpäivän iltana 

Kyösti Kallion koululla satapäi-

selle yleisölle. Jokilaaksossa bän-

di on esiintynyt aikaisemmin ai-

noastaan Ylivieskassa. 

”Liikuttava” palikkamusiikki 

sai lapsiyleisön tempautumaan 

musiikin sykkeeseen täysillä. Ai-

kuisten konserttien jäykkyys oli 

tipotiessään, kun lapset innostui-

vat hyppimään, pomppimaan ja 

laulamaan rokahtavan musiikin 

tahdissa. Liikuntasalin lattiatila 

oli lasten vapaassa käytössä.

Palikat kohdalleen

Kolme tulevaa palikkaa, Ari 

Bergström, Mats Lillrank ja Han-

nu Mäkelä ovat valmistuneet las-

tentahanopettajiksi nyttemmin 

jo edesmenneestä Helsingin 

Lastentarhanopettaja-opistosta 

vuonna 1983. Valmistumisen jäl-

keen kaverukset tekivät kukin ta-

hollaan leipätyötä, mutta pitivät 

yhteyttä toisiinsa ja harrastivat 

jonkin verran yhteismusisointia 

erilaisissa kokoonpanoissa. Yksi 

heidän bändiprojekteistaan oli 

Henry Tiiliskivi ja Sementtipo-

jat, joka jo osittain suuntautui  

lastenmusiikin puolelle. Tuol-

loin yhtyeessä oli mukana myös 

”tarha-setä” Jukka Kosonen, mut-

ta hänen lähdettyä opiskelemaan 

Lastenmusiikkia  
fröbeliläisessä hengessä

Ensi kertaa suosikkiensa live-esitykseen olivat tulleet Marko ja Virpi Asunmaa yhdessä tyttäriensä 

Venlan ja Vilman sekä (oik.) Arja ja Joona Boren kanssa.

Perinteinen lastenkonserttien malli on heitetty romukoppaan. Musiikkielämyksiä tarjoillaan 

uudella reseptillä: leikkiä, liikuntaa, rokkia ja  huumoria.

Fröbelin Palikat on ”kummallinen rokkibändi”, jossa aikuiset miehet leikkivät ja loikkivat. Palikat 

vasemmalta laulusolisti Mats Lillrank, koskettimissa Ari Bergström, basso ja laulu ja Hannu Mäkelä 

rummut.

syntyi ryhmässä vakava miesvaje, 

jota paikkaamaan löytyi sopivasti 

läheisestä päiväkodista miesope 

Timo Nuutinen. Soittotaitoinen 

kaveri saatiin ympäripuhuttua 

yhtyeeseen. Oikeat Fröbelin pa-

likat oli saatu kohdalleen.   

– Esiinnyimme aluksi pie-

nimuotoisesti lähinnä naapuri-

päiväkotien tapahtumissa, leik-

kipuistoissa ym., missä vaan 

vihjaistiinkin elävää musiikkia 

tarvittavan.

– Kesällä -88 saimme kiinni-

tyksen  muutamaksi viikonlo-

puksi Linnanmäen Satulaakson 

pikkulavalle esiintymään, mutta 

todellinen onnenpotku tapahtui 

vuoden -90 elokuussa, jolloin 

pääsimme suoraan televisiolähe-

tykseen Linnanmäen 40-vuotis-

juhlassa. TV-tähteydestä seurasi  

se, että saimme pian sen jälkeen 

levytyssopimuksen, kertoo Mats 

Lillrank, bändin laulusolisti ja 

lauluntekijä.

 Ensimmäinen levymme il-

mestyi vuonna -91.  Esiintymiset  

Pikku Kakkosessa ja Essi Vuore-

lan Harlekiini-ohjelmissa toivat 

tunnettuutta valtakunnallisesti. 

Suosio ja levymyynti yllättivät. 

Keikkapyyntöjä alkoi sadella 

siihen malliin, että vuoden -95 

lopulla uskaltauduimme jäädä 

virkavapaalle ja heittäytyä päätoi-

misiksi muusikoiksi. Viisi vuotta 

kului keikkaillessa ja uusia levyjä 

tehden. Levy levyltä yhä enem-

män omia ideoita ja sanoituksia. 

Teimme koko sydämestämme 

musiikkia lapsille, jatkaa Mats.

Fröbeleiden konsertit ovat 

olleet menestys. Bändi on levyt-

tänyt ahkerasti ja tehnyt useita 

DVD:tä. Viime elokuussa heiltä 

ilmestyi jälleen uusi DVD ”Uu-

det kujeet”.

 Juhlakiertueelle lähdimme 

lokakuussa. Viimeiset konsertit 

ovat huhtikuussa. Keikkatahti on 

ollut tällä kertaa hieman verkkai-

sempi, noin kymmenen keikan 

kuukausitahdilla on menty. Niva-

lan konsertin jälkeen palaamme 

kotisedulle ja vietämme perheit-

temme kanssa hiihtolomaa, lisää 

Mats Lillrank lopuksi.

Ritva Oja
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Parhaat palvelut  

EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ
TÄLLÄ SIVULLA

Ilmoitus Nivalan Viikon
Parhaat palvelut -palstalla

maksaa vain 5,50 €/viikko + alv!
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Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

CITROEN AX 11 TRS vm. 
90, katsastettu 19.1, pieni-
ruokainen, vaihdettu kat-
sastukseen uutta osaa 
mm.takaiskunvaimentimet, 
ajettu 165000, hp.500 euroa, 
puh.0407427943.

Myydään Ora Duoletto-KAK-
SOSTEN/SISARUSVAUNUT. Jo 
useamman vuoden vanhat, 
mutta edelleen hyväkuntoiset 
ja siistit. Molemmat selkänojat 
taittuvat erikseen alas. Valjais-
sa 5-pistelukitus. Mukaan tulee 
pehmeä kantokassi, jalkapei-
te ja sadesuoja. Puh.044-291 
4074
u8232 
Tumma, sälepohjainen 160 
cm leveä Seesami-PARISÄN-
KY, kuin uusi, ollut käytössä 
vajaan vuoden. Hp. 200 e. puh. 
040-7335388.

Myydään MÄNTYHUONEKA-
LUJA mm. kirjahylly, vitriini-
kaappi, laatikostoja, matalia 
kaappeja, 2kpl. 80x200cm sän-
kyjä patjoineen, mökkisänky+ 
2 vuodevaatelaatikkoa, koulu-
pöytä, pyöreitä tarjoilupöytiä. 
Kotiin tai kesämökille! Soita! 
P.040-706 4497.

Tehokas puulämmitteinen 
KAMINA, ei vesitilaa, soveltuu 
autotalliin, vajaan ym. Puh. 
050-3726994.

KOIVUHALKOJA 12 m, ulkokui-
vaa, 25 euroa/m. SAMARA -97 
kats. lokak. Hp. 600 e. Soittele 
puh. 044-264 5012.

Lasten SÄNKY, koivua, valkoi-
nen, lev. 75 cm, pituus jatket-
tuna 180 cm, patjat. Kuin uusi. 
Hinta 100 euroa. P. 044-344 
5285.

Hyväkuntoinen, 3 istut-
tava VUODESOHVA. P. 
044-2902583.

NISSAN Sunny 95/96, 2-ren-
kaat, vetokoukku, juuri kat-
sastettu, erinom. kunto (tästä 
"raketti" alle.) Hp. 2300 e. P. 044-
535 1087.

HUONEKALUJA sekä muuta 
taloustavaraa. Puh. 044-937 
0565.

TOYOTA Corolla 1.6 FX. vm-89 
kats. 1/08 ajettu 311 tkm 2x 
hyvät renkaat, lohkol+sisäp. 
1-omistaja 
puh. 0400-490 006.

Nokian KITKARENKAAT, ajet-
tu yksi talvi ja moottorikelkan 
PARIREKI. Renkailla hinta 100 
euroa, parireestä voi kysyä tar-
kemmin. Puh. 040-577 0698.

Ostetaan  

KUNTOPYÖRÄ. Puh. 050-559 
6260.

Halutaan vuokrata  

OMAKOTITALO / mummon-
mökki Nivalan Sarjakylältä. 
Puh. 050-263836. 

Halutaan vuokrata MOOT-
TORIKELEKKA 1-2 päiväksi 
makkaranpaistoreissulle puh 
0400647375.

Naishenkilö haluaisi vuokra-
ta pienenk. OMAKOTITALON. 
Mukavuuks. Hyväkuntoinen, 
siisti, varma vuokra. Puh. 044-
937 0563.

Halutaan vuokrata iso YKSIÖ 
tai pieni kaksio. Puh. 040-573 
4469.

Vuokrattavana  

YKSIÖ 30m2 Aittoperällä, Ni-
valassa. Vuokra 220€/kk sis. 
veden ja sähkön. 
Puh. 040-7367874.

Annetaan  

Uuteen kotiin pentu-KISSA 
(tyttö). Viimekesäinen Vilma-
kissa tarvitsee uuden kodin 
emännän sairastumisen takia. 
Valkea-harmaa-musta-kuvioi-
nen. Puh. 044-706 3505.

Löydetty  

Löytynyt Halpa-Hallin koh-
dalta tieltä siniharmaa MIES-
TEN HATTU, Fredrikson koko 
60.Omistaja voi noutaa hat-
tunsa Halpa-Hallista.

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 tai 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

Maliskylän nuorisoseura järjestää koko perheen

 TEATTERIMATKAN   "KOLME ILOISTA ROSVOA

esityksen ensi-iltaan Kokkolan kaupunginteatteriin  LA 5.4.2008.

Hinta: aikuiset 30€, lapset 20€ , (sis. kyydin, teatterilipun sekä 

ruokailun)Linja-auto lähtee Maliskylän Nuorisoseurantalon, 

Liittolan pihalta klo 10.15, Nivalan matkahuolto klo 10.30, 

matkalla kahvitauko Kokkolan ABC:llä, teatteriesitys klo 13.00, 

ruokailu Ravintolan Nukku-Matissa n. klo 15.30. Takaisin 

Nivalassa klo 18.00.  SITOVAT ILMOITTAUTUMISET ke 

12.3.2008 mennessä Eevalle p. 0440-918667.

Järj. Maliskylän nuorisoseura

SPR Nivala

TULE YSTÄVÄKSI!

 Ystävätoimintaan   kaivataan li-

sää reippaita ja innostuneita ystä-

viä. Jos sinulla on aikaa ja kiinnos-

tusta, tule rohkeasti mukaan!

Lisätietoja Elina 0400-915 665 

/iltaisin. 

METALLI

Nivalan Metallityöväen 

Ammattiosasto 353 

Yhteystiedot 

 Puheenjohtaja

Jari Mehtälä     

Pidisjärventie 42 B 6

85500 Nivala

p. 050-3265678

e-maili  nivalaluottamusmies@

nordicaluminium.fi 

Sihteeri

Sami Kourujärvi

Järvennöntie 8

85500 Nivala

p. 0440-550392

e-maili sami.kourujarvi@luuk-

ku.com

Taloudenhoito,  Jäsenasiat

Pertti Karppinen

Kytölänpuhto 15

85500 Nivala

p. 044-5241919

e-maili  taloudenhoitaja.ao353@

omanetti.fi 

Kotisivut osoitteesta

www.nivalanmetalli353.net

HALLITUKSEN KOKOUS

su. 2.3.2008 klo 15.00 Toivolas-

sa (vanhan meijerin toimisto). 

Muista!

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

nyt myös muuttovalmiina!
Suomen suosituimmat talot

MUUTTOVALMIS KOTI MARKKINAJOHTAJAN TAPAAN

ww.kastelli.fi

Muuttovalmiit talot
hinta alkaen

129900€

KASTELLI TALOT Pajalankatu 3, Ylivieska
ValmisKastelli kauppias Pekka Palokangas

wTilaa ValmisKastelli-esite!

s


