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Inkeri Kangas os. Kiviniemi tuli 

kansakoulunopettajaksi Malisky-

lälle vuonna 1947. Heti opetta-

jaksi tultuaan hän perusti kylälle 

sekakuoron ja toimi sen johtaja-

na yli neljä vuosikymmentä ai-

na vuoteen 1994 saakka. Hän oli 

vaativa ja tinkimätön kuoronjoh-

taja ja hänen päämääränään oli 

korkea laatu.

Kuoron alkuaikoina Inke-

ri Kangas sai paljon tukea isäl-

tään Kustaa Kiviniemeltä, joka  

tunnettiin erittäin vaativana ja 

joskus jopa ankaranakin per-

soonana ja pedanttina musiik-

kimiehenä. Kustaa Kiviniemen 

osuus kuoroteosten sovittajana 

on ollut merkittävä.

Vuodesta 1995 lähtien kuoroa 

on johtanut Juhani Latvala.

Pekka ja Pirkko 
Kangas muistelevat 
kuoron vaiheita 

- Olimme tuolloin vuonna -47 

viisi- ja kuusitoistavuotiaita nuo-

ria, kun meistä tuli kuorolaisia. 

Siihen aikaan ei ollut  valmiita 

nuotteja, vaan Inkeri-johtaja har-

joitutti äänet kerrallaan harmoo-

nin säestyksellä. Laulujen sanat 

kirjoitettiin koulun taululle. En-

simmäinen laulu, jonka opette-

limme oli ”Sua kohti Herrani”. 

Aluksi kuoron ohjelmisto koos-

tuikin etupäässä hengellisistä ja 

isänmaallisista lauluista.

-Kuoromme aivan ensimmäi-

nen esiintyminen oli 7.2. 1948, 

jolloin Maliskylän koulun pitkä-

aikainen opettaja Maria Alhovaa-

ra täytti kahdesankymmentä 

vuotta. Lauloimme  ”Kiitos sulle 

Jumalani” opettajan ikkunan alla. 

Opettaja Alhovaara tarjosi meille 

kuorolaisille kahvit ja kiitteli hy-

västä esityksestä.

- Vuonna 1949 Maliskyläl-

le valmistui uusi urheilukent-

tä, jonka vihkiäistilaisuudessa 

esiinnyimme.

- Viisikymmentä luvulle tul-

taessa voisi mainita vuoden 1950 

Piippolan herättäjäseuroissa 

esiintymisen ja kuusikymmen-

tä luvulta vuoden 1965, jolloin 

kylällemme valmistui uusi siu-

nauskappeli, jonka vihkiäistilai-

suudessa myös kuoromme lau-

loi. Pidimme myös konsertteja   

urkurahaston kartuttamiseksi.                                                                                    

  - Seitsemänkymmentä luvun 

mieliinpainuvin ja jännittävin 

esiintyminen oli Helsingin yli-

opiston juhlasalissa vuonna 1973 

Kyösti Kallion syntymän satavuo-

tisjuhlassa, jonne oli saapunut 

mm.  tasavallan presidentti Ur-

ho Kekkonen ja muuta korkeaa ja 

arvovaltaista kuulijakuntaa. Lau-

loimme Finlandian. Vuosi -73 oli 

kuoromme kiireisin vuosi. Meillä 

oli kaikkiaan kolmekymmentä-

kahdeksan esiintymistä,  kun 

keskimäärin esiinnymme noin 

kaksikymmentä kertaa.  Juma-

lanpalveluksissa laulamme kes-

kimäärin neljä kertaa vuodessa.

- Vuosi 1976 on jäänyt erityi-

sesti mieleen. Lauloimme Lapuan 

kirkossa silloisen kanttorin Arvi 

Lemposen kutsumana. Vuosi -76 

on jäänyt siksi erityisesti mieliin, 

koska viikkoa myöhemmin Lapu-

an patruunatehtaalla tapahtui jär-

kyttävä räjähdysonnettomuus.

- Vuodesta -77 lähtien olem-

me esittäneet Adventtivesperin. 

Viime adventtina oli jo kolmas-

kymmenesyhdes kerta. Toivom-

me, että traditio jatkuu.

- Vuonna 1981 meiltä ilmes-

tyi levy, ”Maamies meni pel-

lolle kylvämään”. Levy sisältää 

kahdeksantoista laulua. Äänitys 

tehtiin Kyösti Kallion koulun 

juhlasalissa kahdessa päivässä. 

Vuonna 1982 meillä oli tilaisuus 

esiintyä kuuluisassa Temppeliau-

kion kirkossa

- Yhdeksänkymmentä luvul-

ta voisi mainita yhden meidän 

mielenkiintoisimmista ja vai-

herikkaimmista matkoistamma 

yhdessä Maliskylän torvisoitto-

kunnan kanssa, matkan Petros-

koihin vuonna -90. Lahjoitimme 

Petroskoin kirkolle sähköurut, 

jotka oli meillä mukana, mutta 

Venäjän tullissa tuli ongelma, 

uruista piti maksaa tullimaksu 

yllättäen. Matkalaisten täytyi 

kerätä ”kolehti” keskuudestaan. 

Näin saimme rahat kasaan ja urut 

kirkkoon.

 -Vuonna 2006 meillä oli yh-

teisesiintyminen alueen kuoroja-

en kanssa Ylivieskan herättäjäjuh-

lilla ja saman vuonna lauloimme 

Oulun Tuomiokirkossa.

 -Kuoroharrastus on rikastut-

tanut kaikin tavoin elämäämme. 

Olemme saaneet tehdä mielen-

kiintoisia matkoja ja retkiä yh-

dessä ja olla myös jakamassa 

toistemme murheita ja huolia. 

Toivomme, että kuorotoimin-

ta jatkuu meidänkin jälkeen 

ja saadaan nuoria, varsinkin 

nuoria miehiä kiinnostumaan 

kuorolaulusta.

Juhlat viikon päästä 

Maliskylän sekakuoron 60-vuo-

tisjuhla on sunnuntaina 16.3.2008 

Seurkuntakodilla alkaen kello 

13.30. Ohjelmassa on mm. Oskar 

Merikannon, Markku Kilpiön ja 

Pekka Simojoen sävellyksiä sekä 

Aino Veteläsuon, Kerttu Saalas-

tin ja Eeva Eerolan teksteihin sä-

vellettyjä teoksia.

Ritva Oja

Nimipäivät  

Sunnuntai  
9.3.2008

Kalenteri

Lukijan ajatuksia  

Ajassa  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Onnittelut

Paljon Onnea

kuvan henkilölle 

täyttäessäsi vuosia 5 ja 0.

Toivoo isä ja Sirkka-Liisa

No, jo on levijän luontonen mum-

mu ku ei sovi laatikoijen välistä 

kulukemmaa, elä mee kauppaa 

ruuhka-aikana jos et kerraa oo 

ennää työelämässä mukana.

Nykyaikana on kaupat sem-

mosija että ei oo ku kassat, loput 

henkilökunnasta on niitä hyllyn 

täyttäjiä millonpa ne muullon 

niitä täyttää ku työ aikana. Se 

on niijen työtä koko päivän. Mi-

nä oo sopinu kulukemmaa kär-

ryjen kaas, eikä oo ollu mittää 

vaikkeuksia. Se on palavelutyö-

tä, jaksavat hymmyillä ja tule-

vat kahtelemmaa jos mummu ei 

löyvä sitä mitä haluaa. Kassojen 

työ on kaas semmosta että siihe 

ei kaikista mummuista ookaa. 

Isommissa paikossa ku Nivala 

on koko päivän tungos kassoil-

le, että siinä kyllä hymy hyyttyy 

ja tiettää tienanneesa leipäsä kun 

päivän isttuu kassalla.

Se oo hyvä että jokkaine saa 

valita kauppasa missä käy, vie-

lä, "yhdel mummul" vihijeeksi, 

jos pyytäsit että tuovat kaupas-

ta pientä maksua vasttaa tavarat 

koti ovelle, ettei tartte kaupassa 

kärryihi eikä roinnii törmätä, 

tai jos vaikka pyyvät että pane-

vat postiloovaa nii eivät turhhaa 

soita ovikelluva.

Nim. Mummu minäki

Sunnuntai: Auvo,  Marian 

ilmestyspäivä.

Maanantai: Aurora,  Aura, Auri.

Tiistai: Kalervo.

Keskiviikko: Reijo, Reko.

Torstai: Erno, Ernesti, Tarvo.

Perjantai: Matilda, Tilda.

Lauantai: Risto.

Ajatus  

Elämä on sipuli, kuorit sitä kerros 

kerrokselta ja välillä itket.

Carl Sandsberg

Tiistai 11.3. 

Suomalaisen musiikin päivä.

Ylistäkää Herran nimeä,

ylistäkää, te Herran palvelijat!

Siunattu olkoon Herran nimi 

nyt ja aina! Idän ääriltä kaukai-

seen länteen saakka kaikukoon 

Herran nimen ylistys!

Herra on korkea, kaikkien 

kansojen valtias, yli taivaitten 

kohoaa hänen kirkkautensa.

Onko ketään Herran, meidän 

Jumalamme, vertaista?

Hän istuu valtaistuimellaan 

korkeuksissa mutta näkee alas 

maan syvyyksiin.

Ei ole taivaassa, ei maassa 

ketään hänen vertaistaan!

Hän nostaa köyhän tomusta, 

hän kohottaa kurjan loasta

ja asettaa hänet ylhäisten 

joukkoon, kansansa ylimysten 

vierelle.

Ps. 113: 1-8 

1. Mikä suku hallitsi Ruotsia en-

nen Bernadotteja?

2. Missä vuoden 1989 kotimai-

sessa uutuuselokuvassa oli Jussi-

patsaat jakaneen raadin mielestä 

paras musiikki?

3. Mitä ovat ”Henkien työ”, 

”Usko”, ”Tulevaisuus”, ”Raivaaja” 

ja ”Sadonkorjuu”?

4. Mikä oppilaitos toimi vuodet 

1939 – 45 Niinisalossa?

5. Eduskuntavaalit ja presiden-

tin valitsijamiesvaalit on vain 

kerran itsenäisen Suomen histo-

riassa pidetty samana vuonna. 

Milloin?

Vastaukset sivulla 4.

Maliskylän sekakuoro  60 vuotta

Pekka ja Pirkko Kangas ovat edelleen vireitä ja aktiivisia kuorolaisia.

Yhdel mummul
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Viideskymmenes Kyöstinhiihto 

aloitti juhlavasti hiihtolomavii-

kon liikunnalliset tapahtumat. 

Alpo Haikaran johdolla lauletun 

Maamme-laulun jälkeen Tuomo 

Haikola lähetti matkaan sekä kil-

pasarjalaiset että harrastajahiih-

täjät. Laturetkelle kirjautuneita 

oli kolmisensataa, mutta liikun-

taneuvoja Ari Ohtamaa arvelee 

kaikkiaan osallistujia olleen rei-

lusti yli kolmesataa. 

Ilmanhaltijakin oli suosiol-

linen. Lauantain tuulinen sää 

oli vaihtunut sunnuntaiaamun 

valjetessa pikkupakkaseen ja 

pilvipoutaan, ja kuin tilaukses-

ta pilviverho väistyi ja aurinko 

paistoi iltapäivällä keväthangille 

pilvettömältä taivaalta.  Puhdas,  

uusi lumi lisäsi sään ja luonnon 

kauneutta.

- Hiihtotapahtuman erinomai-

sista järjestelyistä olemme saa-

neet  paljon positiivista palautet-

ta ja erityiskiitos Juha Miedolta, 

hyvin järjestetystä tapahtumasta, 

hienoista puitteista ja erinomai-

sista latureiteistä ja maastosta, 

Ari Ohtamaa mainitsee.

- Tulemme jatkossakin satsaa-

maan perheliikuntatapahtumiin 

ja pyrimme lisäämään niiden 

vetovoimaisuutta.

Juha Miedon 
terveiset kouluille
Kun Juha Mieto avaa sanaisen 

arkkunsa, tulee painavaa asiaa 

rehevällä eteläpohjalaisella mur-

teella höystettynä. Niin nytkin, 

tärkeää puhetta lasten ja nuor-

ten liikunnasta tai pikemminkin  

liikkumattomuudesta.

-Lisää liikuntatunteja koului-

hin, oli Juhan selkeä viesti.

-On satsattava terveysliikun-

taan. Kilpailuhenkisyys pois 

kouluista. Urheiluseurat ovat kil-

pailuja varten, jyrisi Juha Mieto 

persoonalliseen tyyliinsä. Nuo-

rena hankittu hyvä peruskunto 

kantaa läpi elämän. Kahteen-

kymmeneen ikävuoteen asti li-

haksisto ja motoriikka kehittyvät 

voimakkaasti.

Muistoja Nivalasta

Juha Miedolla on Nivala entuu-

destaan tuttu paikka. Hän kertoi 

hauskan muiston armeija-ajal-

taan vuodelta 1970. Hän pal-

veli Kainuun Prikaatissa ja oli 

menossa Kajaanista kotiseudul-

leen. Nivalan kohdalla virkaval-

ta yhytti hänet ja napsautti kah-

deksan markan ylinopeussakot. 

Hiihtokilpailumuisto on samal-

ta vuodelta, jolloin hän osallistui 

kymmenen ja kahdenkymmenen 

kilometrin matkoille. Juha muis-

taa  yhden kerran hiihtäneensä 

varalaskupaikalla "pirunmoises-

sa” pakkasessa avokäsin. 

Tuloksia

Miesten sarjan (46 km) voitti 

Ismo Parkkonen ajalla 2.19,20,   

M20  (23 km)voittaja oli Antti 

Ypyä ajalla 1.06,55,  toiseksi tuli 

Teemu Häkkilä aika 1.18,17.

 M45 voittajaksi hiihti Arto 

Läspä ajalla 2.24,20. Naisten sar-

jan voitti Tuulia Ahola (23 km) 

1.21,15.  N35 voittaja oli Satu 

Brax 1.22,55 ja toinen Päivi Las-

sila 1.38,24.

Ritva Oja 

Valtakunnallinen Sotiemme Ve-

teraani 2008 -keräys käynnistyy 

maaliskuun alussa perinteisellä 

varusmiesten lista- ja lipaskerä-

yksellä. Emerituspuhemies Paavo 

Lipponen on Sotiemme Veteraa-

nit 2008 keräyksen suojelija.

Rahainkeräyksellä kertyneet 

varat käytetään sotainvalidien, 

muiden sotiemme veteraani-

en, sekä miesten että naisten, 

elinolojen parantamiseen. Tä-

hän kuuluvat mm. kuntoutus, 

asuinolojen parantaminen, eri-

laisten apuvälineiden hankin-

ta ja muu kotona selviytymistä 

tukeva toiminta. Tavoitteena on, 

että kaikki sotiemme veteraanit 

ja sotalesket voisivat elää itsenäi-

sesti omissa kodeissaan mahdol-

lisimman pitkään.

 Suomen sotiin vuosina 1939-

1945 osallistuneita veteraaneja 

on elossa 75.000 henkilöä. Heis-

tä 12.500 on sodissa vammautu-

neita. Eri tehtävissä rintamalla 

olleita naisia on 28000 ja sota-

leskiä 1200.

 Veteraanikeräys suoritetaan 

Nivalassa torstaina maaliskuun 

13. päivänä klo 16.00 – 20.00 vä-

lisenä aikana. Keräyksen suorit-

tavat varusmiehet ja keräyksellä 

saadut varat jäävät kaikki Niva-

laan ja ohjautuvat Nivalassa asu-

van veteraaniväestön hyväksi.

Keräysorganisaation yhteis-

henkilönä Nivalassa on Jari 

Pikkarainen.

Alueellinen nuorisotiedotus kir-

jattiin osaksi Pohjois-Pohjanmaan 

hyvinvointiohjelmaa hyvänä käy-

tännön mallina. Oulun Eteläisen 

alueen Nuorisotiedotuskeskus 

Settinetin toiminta nostettiin yh-

deksi kehittämishankkeeksi liitty-

en osallisuuteen ja syrjäytymisen 

ennaltaehkäisyyn.*

Pohjois-Pohjanmaan hyvin-

vointiohjelman käsittely jatkui 

viime viikon lopulla Oulun seu-

dun ammattikorkeakoulun terve-

ysalan Oulaisten yksikössä järjes-

tetyssä toisessa aluetilaisuudessa. 

Tilaisuuteen osallistui päättäjäta-

hoja jokaisesta kolmesta seutu-

kunnasta Oulun Eteläisen alueelta. 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoin-

tiohjelmaa käsiteltiin tilaisuuden 

puheenvuorojen lisäksi erillisissä 

työryhmissä. Monialainen yhteis-

työ kaikkien toimijoiden kesken, 

kuten järjestöjen, kunnan eri toi-

mialojen ja yritysten välillä on tär-

keää hyvinvoinnin edistämisessä 

ja ohjelman toteutumisessa.

Alueellinen nuorisotiedotus 

kirjattiin osaksi Pohjois-Pohjan-

maan hyvinvointiohjelmaa hy-

vänä käytännön mallina. Oulun 

Eteläisen alueen Nuorisotiedotus-

keskus Settinetin toiminta nostet-

tiin yhdeksi kehittämishankkeeksi 

liittyen osallisuuteen ja syrjäyty-

misen ennaltaehkäisyyn. Alueel-

linen nuorisotiedotuskeskus tuot-

taa palveluja ja neuvontaa nuorten 

tarpeisiin useilta eri osa-alueilta, 

kuten vapaa-aikaan, terveyteen, 

hyvinvointiin, opiskeluun, asumi-

seen ja muihin arkipäivän tilan-

teisiin liittyen. Yhtenä asiantunti-

japalveluna Settinetissä on muun 

muassa kouluterveydenhoitajien 

kysy - vastaa palvelu, josta nuoret 

saavat vastauksia esittämiinsä ter-

veyteen liittyviin kysymyksiin.

- Usein ajatellaan terveyden 

edistämisen olevan ainoastaan 

sosiaali- ja terveyspuolen asian, 

kuitenkin olisi otettava huomioon 

hyvinvoinnin ja terveyden edistä-

minen joka sektorilla, eri aloilla, 

sillä terveydenhuollon toimenpi-

teiden vaikutus ihmisten tervey-

teen on vain noin 15 prosenttia. 

Kaikkien muiden toiminnalla on 

hyvinvointiimme paljon enem-

män vaikutusta, *Merja Haapa-

korva-Kallio *Oulun seudun am-

mattikorkeakoulun terveysalan 

Oulaisten yksiköstä kertoo.

Esimerkiksi järjestötoiminnas-

sa voidaan tukea ihmisten osalli-

suutta tarjoamalla monipuolisia 

harrastus- ja toimintamahdolli-

suuksia niin, että mahdollisim-

man moni ihminen löytää niis-

tä omansa. Eri tahoilla voisi olla 

myös yhteisiä tapahtumia, toi-

mitiloja ja välineitä, niin samalla 

kustannuspuolella säästettäisiin ja 

palvelut monipuolistuisivat. Yri-

tyksissä työhyvinvoinnilla on suu-

ri merkitys; tulisikin miettiä esim. 

millaisia houkuttimia ja palkkioita 

yritykset voivat tarjota, että työn-

tekijät huolehtivat kunnostaan. 

Tilaisuuden keskustelun tulokse-

na lapset ja nuoret ja ikääntyvät 

ovat avainryhmä, joihin huomio-

ta pitäisi kiinnittää. Terve lapsuus 

luo vahvan perustan myös ter-

veemmälle aikuisuudelle.

- Alueen väki on ollut hyvin-

vointiohjelmatyössä vahvasti 

mukana ja osallistuminen tähän 

aluetilaisuuteen vahvisti Oulun 

Eteläisen hyvinvoinnin kehittä-

misen tahtotilaa. Tilaisuudesta 

jäi kaiken kaikkiaan hyvä kutina, 

Haapakorva-Kallio kiittelee.

Juhlakyösti hiihdettiin 
aurinkoisessa kevätsäässä

50. Kyöstinhiihto oli  onnistunut massaliikuntatapahtuma. Sivakoijia oli reilut kolmesataa.

Antti Ypyä, nuori nivalalainen hiihtolupaus, jolle on kertynyt 

kilpailukokemusta  nelivuotiaasta saakka. 

Nivalan kaupunki palkitsi Kirsti Huippulan pokaalilla. 

Palkintojen jakajina toimivat raamikkaat kansanedustajat Pekka 

Vilkuna ja Juha Mieto.

Hiihtomestarit kohtasivat ennen starttia.

Sotiemme veteraanien
varainhankinta 2008
käynnistyy Nivalassa

Nuorisotiedotus osana 
hyvinvointiohjelmaa

Maliskylän Sekakuoro 60 v.

MUSIIKKIJUHLA
Seurakuntakodissa sunnuntaina 16.3. klo 13.30.

Mahdolliset muistamiset voi osoittaa kuoron tilille OP Nivala 

529125-53670.

Tervetuloa!
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Vastataan pois  

La 8.3. klo 19.30 seurat Nivalan 

ry:llä (O Tölli), järj. Korpiran-

nan ry.

Su 9.3. Marian ilmestyspäivä 

klo 10 messu kirkossa, Jukkola, 

Hautamäki, H Halmetoja, laulu. 

Kolehti: Opiskelijatyöhön, Herät-

täjäyhdistys ry.  Messun jälkeen 

seurakuntakodissa  ruokailu 7 

euroa  ja naisten päivän tilais-

uus. Päivän teema: Ilon ja ro-

hkeuden lähteellä, taiteilija Maija 

Paavilainen, viulunsoittoa Venla 

Närhi, laulua Merja Piiroinen.  

Klo 13 seurat Nivalan ry:llä (K-

P Myllykoski). 

Klo 14 seurat Korpirannan ry:llä. 

Klo 18.30 seurat Nivalan ry:llä 

(K-P Myllykoski, R Österberg).

Ma 10.3. klo 18.30 SRK:n lähe-

tysseurat Uuden hautausmaan 

kappelissa (J Haverinen, O 

Leppänen).

Klo 19 Uusheräyksen lähetys-

seurat Esteri Junttilalla, Maitotie 

1 B 9 (Viljanen, R Junttila).

Ti 11.3. klo 11-14 kohtaamis-

paikka Ranni Peltolan pappila, 

Asematie 7. Aiheena kukat ja nii-

den hoito; Laurilan kukkakauppa. 

Klo 12 päiväveisuut seuratuvalla 

(A Seppä). Klo 18.30 sisarkerhon 

äidit ja tytöt ilta Nivalan ry:llä.

To 13.3. klo 17 lapsikuoron har-

joitukset seurakuntakodissa 

(Katajala). Klo 19 opistomyyjäi-

set Sisko ja Jouko  Saarimaalla (R 

Österberg).

Pe 14.3. klo 18.30 raamattuluok-

ka Nivalan ry:llä.

La 15.3. klo 12 Porvoon ry:n 

myyjäiset Nivalan ry:llä. Klo 

18.30 seurat ja iltakylä Nivalan 

ry:llä, Porvoon puhuja.

Su 16.3.Palmusunnuntai  klo 10 

perhemessu kirkossa, rippikou-

lupyhä, II-ryhmä, Jukkola, Kata-

jala, seurakunnan lapsikuoro. 

Kolehti: Israelissa ja palestii-

nalaisalueilla tehtävään työhön, 

Suomen Lähetysseura ry. Radio-

inti Pookissa. Klo 12 kyläkirkko 

ja myyjäiset Välikylän koululla,  

kahvit alkaen klo 11.30 (Viljanen, 

Rautio). Klo 13 seurat Nivalan ry:

llä, Porvoon puhuja.  Klo 13.30 

Maliskylän Sekakuoron 60- vuo-

tisjuhla seurakuntakodissa. Klo 

17 gospelkuoron harjoitukset 

seurakuntakodissa (Rautio). Klo 

18.30 SRK:n julkaisujen tarjous-

myynti-ilta ja seurat Nivalan ry:

llä (T Oikarinen, 

P Eskola). Klo19 Herättäjän 

seurat seuratuvalla, hiljaisen vi-

ikon toivotut virret.

Päiväkerhotyö: Hiihtolomavi-

ikolla päiväkerhot eivät toimi. 

Viikolla 11 kerhot jatkuvat 

normaalisti.

Pyhäkoulutyö: Su 9.3. klo 12 

Vilkunan alueen pyhäkoulu  

Kukilla, Hanketie 5,  klo 12 py-

häkoulu seurakuntakodissa.

Perhekerhotyö: Ma 10.3. klo 10 

Perhekerho seurakuntakodissa 

nuorten tiloissa, ti 11.3. klo 10 

perhekerho 

seurakuntakodissa  ja to 13.3. klo 

10 perhekerho seurakuntakodin 

päiväkerhotiloissa.

Diakoniatyö: Su 9. 3.  klo 9 lähtö  

seurakuntakodin pihalta Rovas-

tikunnalliseen näkövammaisten 

kirkkopyhään Haapavedelle.

Rippikoulutyö: Kolehdinkanta-

jat: Su 9.3. Ere Korkiakoski, Jani 

Laulumaa, Elia Päivärinta, Saila 

Päivärinta. Su 16.3. Heljä Oja, 

Sanna Ruostetsaari, Saara  Ran-

ta-Nilkku, Sara Ranta-Nilkku. 

Su 21.3. Jussi Vartiainen, Tom-

mi Viljamaa, Sami Sikala, Joose 

Tölli. Su 23.3. Henri  Virtanen, 

Rasmus Vuolteenaho, Juha-Matti 

Tölli, Veikko Tölli. Ma 24.3. Niko 

Vähäsarja, Aate  Vähäsöyrinki, 

Marjut Vähäsöyrinki, Henrik 

Leinonen

Musiikkityö: Urkuvartti kirko-

ssa 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.

Tulossa: Palmusunnuntain 

toveripäivät 15.-16.3.2008 Kala-

joen Kristillisellä Opistolla

Toivotamme kaikki opistolaiset, 

kurssilaiset ja opiston ystävät 

tervetulleiksi toveripäiville.

Erityisesti kutsumme 1947-48, 

1957-58,1967-68,1977-78,1987-

88,1997-98 verestämään opis-

tomuistojaan ja juhlimaan 

”pyöreitä vuosia”. Lisätiedot ja 

majoitusvaraukset 10.3.2008 

mennessä p. (08) 4639 200.

Ke 12.3.2008 klo 12 Oulun 

eteläisen sotaorpojen vu-

osikokous Haapaveden 

seurakuntakeskuksessa.

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.

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.

Kanttori päivystää yleensä ke-

skiviikkoisin klo 11-12.30 kän-

nykkänumerossa: Liisa Katajala 

p. 044 344 2174 tai Paula Hau-

tamäki p. 040 532 9051. Va-

paapäivät ma ja ti.

Perheasiain neuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pihan 

puolelta) 84100 Ylivieska,

puh. (08) 425 990.

Palveleva puhelin 010 190 071. 

Palveleva puhelin päivystää joka 

päivä, su-to klo 18-01, pe ja la 

klo 18-03. Palvelevaan nettiin 

voit lähettää viestin (evl.fi /pal-

velevanetti.fi ), joihin vastataan 

viiden päivän kuluessa.

Kastettu:   

Eetu Juhani Haikara, Eeli Matias 

Sikala, Joonas Jari Mikael Rajanie-

mi, Helmi Olivia Vähätiitto, 

Lauri Ahti Kalervo Pääkkö

Kuollut:     

Aili Maria Erkkilä s. Hannila         

89 v

Aili Johanna Mehtälä s. Rautoja    

79 v

Kirkolliset tapahtumat

Helmikuun 
säätilastoja

Helmikuu 2005 2006 2007 2008

arvo pv klo arvo pv klo arvo pv klo arvo pv klo

ylin lämpötila Cº 1,3 5 21:33 0,9 22 11:46 0,1 2 20:17 2,4 22 14:38

alin lämpötila Cº -25,5 16 7:22 -30,0 5 6:24 -33,8 7 5:21 -18,4 16 4:53

keskilämpötila C° -8,3 -11,8 -14,9 -3,4

jääpäivät 24 25 27 17

pakkaspäivät 27 28 28 27

ylin ilmanpaine mb 1037 23 9:51 1027 5 4:56 1033 22 14:30 1033 16 2:53

alin ilmanpaine mb 982 11 3:15 997 9 8:11 989 3 3:44 959 22 11:32

ylin tuulenpuuska m/s 12,9 5 2:35 7,7 17 12:51 8,2 17 7:11 16,0 13 11:35

Jääpäivänä vuorokauden ylin lämpötila on alle nollan.

Pakkaspäivänä vuorokauden alin lämpötila on alle nollan.

www.kotinet.com/jamsat © Jouko Jämsä

Tekstarit  

Sunnuntai 9.3.: Chigetti, pe-

runat, kastike, kaisersalaatti, 

boysenmarjakiisseli.

Maanantai: Sianlihakastike, 

perunat, kaali-puolukkasalaatti, 

aprikoosikiisseli.

Tiistai: Silakkapihvit, muusi, 

punajuuri-raejuustosalaatti, 

puolukkakiisseli.

Keskiviikko: Broileriperunasui-

kalelaatikko, porkkanaraaste, 

ananaskiisseli.

Torstai: Kinkkukastike, peru-

nat, jäävuori-kartanosalaatti, 

marjakiisseli.

Perjantai: Hernekeitto, juusto, 

ohukaiset ja hillo.

Lauantai: Uunimakka-

ra, muusi, kurkkusalaatti, 

ruusunmarjakiisseli.

Sunnuntai: Karjalanpais-

ti, perunat, perunasalaatti, 

luumukiisseli.

Maanantai: Broileririsotto, 

kaali-tuorekurkkusalaatti.

Tiistai: Suikalepaisti, perunat, 

vihersalaatti.

Keskiviikko: Lohi-kasviskeitto, 

pehmeäleipä.

Torstai: Kinkku-pe-

runasoselaa-tikko, 

punakaali-punaherukkasalaatti.

Perjantai: Riisipuuro, mehukeit-

to, kinkkuleikkele, ruispalat.

Perhepäivähoitajia, LVI-asentaja, 

teollisuusputkiasentaja, hitsaajia, 

kokki, baaritarjoilija, myyjä, yksi-

kön päällikkö (myyntityö), mak-

satusvalmistelija, suunnittelija.

Työvoimakoulutus

Yrittäjän ammattitutkinto, ko-

neistajan ammattitutkinto - cnc-

koneistus, kone- ja metallialan 

perustutkinto, levyseppä-hit-

saaja, kone- jametallialan perus-

tutkinto - koneistus, metallialan 

valmentava jakso - metallin pe-

rustiedot ja taidot, levytekniikan 

ammattitutkinto, kuljetus- ja lo-

gistiikka-alan koulutus, hitsaajan 

pätevöitymiskoulutus, hygienia-

passi, työhön ja koulutukseen 

ohjaava koulutus nuorille, teol-

lisuusrobotin ohjelmointi ja käyt-

tötaito, puualan perustutkinto, 

puusepänalan ammattitutkinto 

/ puutuotteen valmistus, puuse-

pänalan ammattitutkinto /CNC/

CAD/CAM -tekniikka.

1. Hollstein-Gottorpin suku ( 

vuodet 1751 – 1818).

2. Elokuvassa ”Talvisota”.

3. Wäinö Aaltosen veistoksia 

eduskunnan istuntosalissa.

4. RUK.

5. Vuonna 1962.

Lukijat voivat lähettää mie-

lipiteitään ja havaintojaan 

tekstiviestillä. Puhelinnumero on 

044-945 3763.
Viestit edustavat lähettäjän nä-

kemyksiä - eivät lehden.

Kuntayhtymä Kallio voi säästää 

jättämällä Suomenmaa-lehden 

tilaamatta terveyskeskukseen. 

Tällaisilla ehdotuksilla me kan-

salaiset voidaan kaikki osallistua 

säästötalkoisiin.

Kyllä on mukava aamulla pyö-

räillä kouluun ku on tiet aurattu 

lumesta. Kiitoksia vaan raskasta 

yötyötä tekeville lumiauraajille!

Hienoa elämää, Kalliossa oltu 

pari kuukautta, lastenlääkäri 

lähtee, laskujen maksu yrittäjille 

tökkii, eräälle viranhaltijalle olen 

soittanut kolme viikkoa asiasta, 

ko:n sairasloma jatkuu, kukaan 

ei tiedä mitään? Nimim. Jos las-

tenlääkäri lähtee meidän perhe 

muuttaa kirjat Hyrynsalmelle.

Kyllä se olut on mavullansa.

Lastenlääkärimmekö joutuu 

lähtemään! Hirveää! Kuka sit-

te hoitaa astmalapsemme yhtä 

kokeneesti ja pätevästi? Tehkää 

päättäjät vaikka mitä että saam-

me pitää hänet!

Skeittipariklle on kyllä käyttäjiä, 

monet ovat odottaneet sitä jo 

vuosia. Homeongelma on myös-

kin hoidettava. Kaupungin her-

roja puolta vähemmäksi ja pois 

matkustelu veronmaksajien ra-

hoilla (ulkomaita myöten). 

Kuntayhtymä Kalliolla on iloinen 

ilme! Tuli hyvä mieli, kun kaik-

ki työntekijät toivottivat hyvät 

huomenet, kun jonotin aamulla 

labrakokeisiin.

Jos ei Järvikylällä eräs koiran 

lenkittäjä lopeta koiran ulostut-

tamista toisten tielle niin kohta 

on postilaatikossa yllätys. Tiede-

tään kuka olet.!

Kaupunki teki päätöksen että 

lietettä saa levittää kaava-alu-

eella ja pohjavesialueella! Us-

komatonta! Haisemaan tulee 

keskustassa edelleen, siinä on 

kylliksi vetovoimaa kaupungin-

hallituksen mielestä! Voi pyhä 

yksinkertaisuus.

Minua hämmästyttää ku Niva-

lassa yrittäjät syövät ja haukku-

vat toista yrittäjää ja toisiaan. 

Ei ymmärtää millään! Missä 

se ns. yrittäjähenki piileksii ja 

se kuuluisa "yksi hiili" mihin 

puhallettaan???

Töihin on kahlattava jo aikasin 

aamulla. Tien varrella on palve-

lutalot, vanhainkoti ja terveys-

keskus sekä paljon asukkaita. 

Pitääkö lykätä lumikolaa edellä 

kun menee aamulla töihin?

Kyllä on hyvä Nivalan liike-elä-

mälle kun saadaan Lidl. Onko 

tontti Nordean takana pieni? 

Linja-autoasema lähellä, joten 

kauempaa tulevilla ostajilla lyhyt 

kävelymatka. Vetää väkeä Haapa-

järven suunnastakin, mikä piris-

tää keskustan muitakin yrityksiä. 

Nim. Entinen yrittäjä.

Jaa päivvää! Olimma tuosa py-

häiltana emännän kanssa ajelulla 

ja minua siinä rupes riepomaan 

niin julmetusti semmonen asia, 

että mihin nuilla nykyajan nuo-

rilla on niin kiire ettei voi etes 

töitään tehä kunnolla. Tehtaan 

pihallaki oli lumityöt tehty niin 

vasemmalla käjellä hutasten, että 

ihan hirvitti kahtua... terv. Juntti-

kankaan julma ruoppaaja

Kallioon siirtyminen on valtava 

muutos, ei kaikki suju yhteen kä-

den käänteessä. Antakaa aherta-

jille työrauha, ei päätöksestä enää 

mihinkään pääse. Yritetään so-

peutua ja olla optimistisia. Kyll se 

siitä... Karavaani kulkee ja koirat 

räksyttää...

Olisihan se meistäkin koululai-

sista tosiaan mukava jos home-

ongelma saataisiin pois tuolta 

yläasteelta. Ja skeittiparkista sen 

verran, että eikös siinä Kyösti 

Kallion koulun  vieressä, ihan 

kössihallin vieressä ollut skeitti-

parkki? Mutta näinhän siinä kävi 

että siinä ne lähellä olevat naapu-

rustoihmiset alkoivat valittaa kun 

siinä nuoriso pörräsi sun muuta. 

Turhaksi tuli sekin paikka, asval-

tointikin maksaa aika reippaasti, 

ja veronmaksajien kukkarollehan 

se eniten käy. T: Yläkoululainen

Tattis kaikille tahoille Nivalaan 

hienosti järjestetystä hiihtolo-

maviikon ohjelmasta!
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Parhaat palvelut  

EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ
TÄLLÄ SIVULLA

Ilmoitus Nivalan Viikon
Parhaat palvelut -palstalla

maksaa vain 5,70 €/viikko + alv!

Nivalan Metallityöväen  Ammattiosasto 353

Järjestää kuljetuksen METALLIN TALVIPÄIVILLE VUOKATTIIN la 5.4.2008

Lähtö: Haapajärven Matkahuolto klo 6:45, Nivalan Matkahuolto klo 7:15.Paluumatkalle lähdetään noin 

klo 15:30

Ohjelma:pilkkikisa 4 hlön joukkueittain, hiihtokilpailu, karaoke, seinäkiipeily, härvelilaskettelu, tikas-

nousu/lasku 20 m korkeudesta, laturetki, makkaranpaisto, lapsille moottorikelkka-ajelu, lounas ja tu-

lokahvit, tarkempia tietoja saa työpaikan luottamusmieheltä tai ammattiosastosta.

Uintiliput: urheiluopiston uimahalli 4 e/aik. ja 2,5 e/alle 16 v, alle kouluikäiset ilmaiseksi vanhempien 

seurassa. 

Katinkullan kylpylä: 6 e/aik. ja 6 e/lapsi, alle 4 v ilmaiseksi.

Lasketteluliput: 25 e/päivä, 20 e/3h, alle 6v ilmaiseksi. Vuokravälineet, paketti 20 e/pv tai 16 e/3h. Lu-

milauta ja kengät 27 e/pv tai 23 e/3h

Omavastuu: jäsen 0 euroa, puoliso ja yli 4 v lapset 5 euroa. 

Sitovat ilmoittautumiset su 16.3. mennessä työpaikan luottamusmiehelle tai Jari 040 3544711

Metallin vaalit – äänestä ja vaikuta!

Toimikunta

METALLI

Nivala toimii
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Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

PYÖKKILAMINAATTIA 27 ne-
liöä. Puh. 0405780562.

Ilmaiseksi SÄLEKAIHTIMIA 
uusia lev. ruman värisiä. Pys-
tylamellikaihdin. Muita säle-
kaihtimia n. 50 kpl esim. n. 
100x100 alk. 9 euroa. TERAS-
SIMARKIISI talvihinta 398 eu-
roa. Puutaiteovi. Ilm. mittaus 
150 km. P. 08-415 69085.

TOYOTA Hiace pick-up -84 
diesel. Uudet talvirenkaat, 
hyvät kesärenkaat. Ajoaikaa 
kesäk. loppuun. H. 780 e. 
Puh. 040-551 7321.

TONTTI Aittoperällä kes-
keisellä paikalla. Määräala 
n. 0,624 a. P. iltaisin 040-
4604843. Kannattaa kysyä.

PYYKKIKONE Blomberg Di-
gitronic, PÖYTÄ lankapuhe-
limelle istuinpenkki, puhelin-
taso, 2 laatikkoa. P. 040 835 
3593.

PAKASTEMANSIKKAA, tyr-
niä, pensasmustikkaa ja me-
humansikkaa. Myös mehuja, 
hilloa ja marjajauheita. Aro-
lan Marjatila, Nivala, soittele 
Soinille puh. 040-539 7838.

Isover 60 mm PALOVILLAA. 
Verkkopääl. 600x4000. 3 pkt. 
Yht. 7,2 m2. Nyt alle puoleen 
hintaan, yht. 50 eur. Puh. 
045-1219857.

MB C 250 D 20 v. siisti, nah-
kasisustus. Hp. 6500 e. Puh. 
040-596 9461.

Kaunis ranskalainen HÄÄPU-
KU, n:o 38, yläosa helmikirjai-
lu, pitkä laahus ja vannealus-
hame. Luonnonvärinen. Puh. 
050-355 6669.

HENKILÖAUTO Ford Mondeo 
vm-97, ajettu 106 000 km. 
Läh. Pekka Kangas, Malisky-
lä, puh. 044-344 5245.

Myydään vanha HÖYLÄ-
PENKKI. Puh: 044 343 0626. 

SKI-DOO Formula s 380. To-
della hyväkuntoinen kelkka 
uudella matolla. Hp. 1200 e. 
Soita 0404110159.

Farmi JUONTOVINSSI + sak-
set, hp. 150 euroa. PARIPYÖ-
RÄT 34 x 18.4, hyväkunt. 1000 
euroa. Puh. 0400-198 358.

HONDA Civic 1.4 `95, h-kir-
ja, sähk.lasit, sähk.peilit, hä-
lytin, kesk.lukko, 2xrenkaat 
aluilla, alustasarja, katsas-
tettu 10/07, hp 2650,- Puh. 
0456774038.

Ostetaan  

MÖNKIJÄ Suzuki tai Hon-
da 50-350cc 2/4veto. Puh: 
050-5596260.

Halpa TELEVISIO. Puh: 
040-7061749.

Ostetaan mersu 124:n VAN-
TEET. Puh. 044 343 0626.

Halutaan vuokrata  

KESÄMÖKKI järven rannal-
ta. Vaatimatonkin käy. Ensi 
kesäkaudeksi. Puh. 050 308 
9009.

LÄMMINTÄ TILAA autojen ra-
kenteluun n. 100m2 Nivalas-
ta. Puh 044-2523647.

Äiti ja pieni tytär etsii 60-
75 m2 ASUNTOA rauhal-
liselta alueelta. Max 3 km 
säteellä keskustasta.Yh-
teydenotot klo 10 jälkeen 
p.044-2628555.

Vuokrattavana  

RT-pääty YKSIÖ Nivalas-
sa, pienellä makuuhuo-
neella + saunalla. Vapaa 
1.4.-08. Kaukolämpö. Puh. 
040-8466983.

Vuokralle tarjotaan vasta re-
montoitu YKSIÖ 39m2 hyväl-
lä paikalla Nivalan keskustas-
sa. Soittele 0405817459!

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 
Punainen postilaatikko löytyy toimiston ikkunanpielestä.

Ilmaisia ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse.
Tori-, marjanmyynti- ym. ammatti-ilmoitukset maksavat 5 euroa.

00€€
Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

Päätoimittaja
Maritta Raudaskoski
Puh. 040-841 9213

Ilmoitusmyynti
Mika Moilanen
Puh. 040-416 8958

Kaarina Puusaari-Niemelä
Puh. 050-439 2900

Osoite
Kalliontie 25, 85500 Nivala

Sähköposti
toimitus@nivalanviikko.fi 
ilmoitukset@nivalanviikko.fi 

Internet
www.nivalanviikko.fi 

Ilmoitushinnat
Etusivu 1,00 €/pmm

Takasivu 0,95 €/pmm

Sisäsivut 0,85 €/pmm

Nivala toimii
-yhdistyspalsta 95 €/vuosi

Kodin kirpputori
yksityishenkilöille ilmainen

Kustantaja
Nivalan Paikallismediat Oy

Painopaikka
Pyhäjokiseudun Kirjapaino

Jakelu
Suorajakelu Korkiakoski
puh. 040-541 9767Jaetaan lauantaisin jokaiseen kotiin Nivalassa

Hinnat ilman arvonlisäveroa

YSIKAKS' NIVALA RY

       Tuiskulan sisäharjoitukset kaudella 2008

        P-00-02 Ma 18.30-20.00

T-93-94           Lukiolla vk. 2 alkaen La 13.00-14.30

P-97 Ke 18.30-20.00

Ammattikoulun sisäharjoitukset kaudella 2008

T-95-96 La 11.30-13.00

 T-97-98          La         11.30-13.00

 P-98-99           Su         13.30-15.00

Naiset Su 15.00-16.30

P-93-94 ja Edustusjoukkue Su 16.30-18.30

Harrastejalkapallo Su 18.00-20.00

P-95-96 Ke 16.30-18.00

T-93-94   Ma 19.00-20.30

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

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

16670 ja Sari Hautamäki 050-4007743.

 Antti Hautakoski, puh. 045-125 3349  www.fc-92.sporttisaitti.com

     Pesäpalloharjoitukset alkavat seuraavasti: 

ti   klo  18.30 – 20.00     Tuiskula      T 96-97 + T/P 98-99

ti   klo  17.30 – 18.30     Amis           T 92-93 + naiset

ke klo  18.00 – 19.30     Amis           P 96-97

to  klo  16.15 – 17.30    Amis       T 94-95

pe klo  17.30 – 19.00        Amis           P 94-95 

la  klo   13.00 – 14.00    Amis           T 92-93 + naiset

la  klo   14.00 – 15.30    Amis           Miehet

Sählymailat mukaan!

Punttisali ammattikoululla ma klo  19.00 – 20.00    miehet ke 

klo   19.00 – 20.00    naiset. 

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

kulassa. Tervetuloa mukaan.

  Tiedustelut: Satu Kontiola puh. 040 – 5311 713

LYHTY r.y.

   NIVALA-PESIS

 PÄIVÄKAHVIT

tiistaisin klo 12-14. 

Pappilantiellä.

Huom! Jäsenille euron (1€) 

alennus Uikkoon kerta/viikko.

   SPR Nivala
SPR:n Nivalan Osasto

Tule sinäkin hyvän harrastuksen 

pariin, me olemme jo! Paritto-

milla viikoilla torstaisin klo 19 

Toivolassa (toimistomme van-

halla meijerillä) ENSIAPURYH-

MÄN HARJOITUKSET! Kysy 

lisää 040-7656350/Antero.

KINEVA

Nivalan Sos.Dem. Ty ry.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN

KEVÄTKOKOUS

Pidetään Kinevalla su. 

16.3.2008 klo 16.00. Tervetuloa!

KOTISIVUMME

aukesivat!!! osoite on: www.tie-

totori.fi /nivalandemarit. Käy 

kotisivuillamme ja ilmoittaudu 

ehdokkaaksemme syksyn 2008 

kunnallisvaaleihin!

Muistathan!

KANTRITANSSI

JATKUU

Kinevalla tiistaisin 18.30-19.30 / 

helpommat tanssit ja 19.30-21.00 

/ haastavammat tanssit. Opetta-

jana MattiMolis!!! Huom. vain 

18.3.2008 asti!

Keskustan Nivalan kunnallijärjestön ja paikallisyhdistysten

PUHEENJOHTAJIEN KOKOUS ti 11.3.-08 klo 19.00 Tupalan ko-

koustilassa. Kunnallisvaaliasiat. Tervetuloa!

Koko perheen

ULKOILUPÄIVÄ

Pyssymäellä 15.3.-08 klo 11.00 alkaen. Lasten hiihtokilpailu, pai-

kallisyhdistysten liukurikisa. Mukavaa yhdessäoloa. Kahvia, mehua, 

makkaroita, arpoja. Mukana Antti Rantakangas

Järjestää Nivalan Keskusta

KESKUSTA
Asuntovelkaisille

helpotusta

Asuntovelkaisten lainakoron ko-

rontarkistukset ovat alkuvuodesta 

keventyneet jyrkästi parin vuoden 

kovan nousujakson jälkeen. 

Suomalaisten yleisin asuntolai-

nojen viitekorko on 12 kuukau-

den euribor. Tällainen lainakor-

ko tarkistetaan kerran vuodessa. 

Tarkistuksen ajankohta riippuu 

päivämäärästä, jolloin laina on 

otettu. 

Taloustaito.fi  -palvelussa jul-

kaistujen laskelmien mukaan 

helmikuun puolivälin korontar-

kistuksissa korko nousi enää va-

jaat 0,3 prosenttiyksikköä. Tätä 

ennen asuntovelkainen oli parin 

vuoden ajan joutunut varau-

tumaan noin prosenttiyksikön 

vuosikorotuksiin.

Mikäli 12 kuukauden viitekor-

ko säilyy tämänhetkisellä 4,4 %:

n tasollaan (27.2.2008), korotuk-

set tarkistusten yhteydessä hii-

puvat kokonaan toukokuuhun 

mennessä ja loppuvuoden ko-

rontarkistuksissa on asuntovel-

kaisille odotettavissa jopa pieniä 

helpotuksia. 
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