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www.nivalanviikko.fi 

Onnittelut kaikille koulunsa päättäneille.
Aurinkoista kesälomaa kaikille!
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Nimipäivät  

Sunnuntai  
1.6.2008

Kalenteri

Lukijan ajatuksia  

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Mitä henkilöstöjaoston päätös 

todella tarkoittaa?

Peruskunnassa työpaikalla 

hyväksi todettujen käytäntö-

jen murentamista. Byrokratian 

lisäämistä.

Todellista ansionmenetyksen 

lisäämistä työntekijälle.

Valaisenpa asiaa hiukan. Olen 

siis hoitotyötä tekevä kolmivuo-

rotyöläinen. Työvuoron vaihta-

minen illasta aamuun aiheuttaa 

joka kerta jo lisien vähenemisen 

palkasta. Kokouksen ajankoh-

dasta riippuen työpäivän lyhen-

täminen aiheuttaa toisen päivän 

pidentymisen, tai palkka vähen-

nyksen viikonloppu/iltalisistä. 

(Kallion edeltäviä päätöksiä).

Ansionmenetyksen hake-

minen palkkatoimiston kautta 

muuttaa palkan päiväpalkaksi, 

joka on alempi kuukausipalk-

kaan laskettuna. Palkasta pidä-

tettävä vero on korkeampi. Eikä 

siinä vielä kaikki. Palkan saa vas-

ta kolmen tai kuuden kuukauden 

päästä, koska sitä ei lasketa ”oike-

aksi palkaksi”. 

Mitkä lienevät yhteydetkään 

Hetasta peruskuntiin?

Pientähän tämä tietenkin on, 

varsinkin jos sattuu olemaan 

ainoa pääansio, jolla perhettä 

elättää.

Työnantaja ilmeisesti hankkii 

sijaisen työvuoroihin. Päätök-

sen mukaan kunnalliset luotta-

mustoimet on hoidettava täysin 

omalla ajalla.

Katson henkilöstöjaoston 

päätöksen olevan myös poliit-

tisen. Vaikeutetaan aktiivisten 

työelämässä olevien, pääasias-

sa naisten, luottamustoimien 

hoitamista.

Päätös koskee neljän kunnan 

aktiivista naisvaltaista työntekijä-

joukkoa, ei yksin minua. Tarvi-

taan todellista jaksamista ja kiin-

nostusta, jos tämän jälkeen enää 

toimii mukana. Kenen etu on, jos 

valtuustoissa ja luottamuselimis-

sä istuu vain miehiä, eläkeläisiä, 

yrittäjiä/ viljelijöitä?

Kalliossa liikkuu meidän 

kaikkien maksama suuri vero-

raha! Me itse olemme Kallio ja 

Sote-piiri on olemassa vain meitä 

varten. Luottamuselimissä toimi-

en, koulutuksiin osallistuen, pi-

detään huolta yhteisistä asioista, 

siis myös Kalliosta.

KVTES:n tarkoituksenmu-

kaista harkintaa olisi ollut mah-

dollisuus tulkita toisin. Onko 

Kalliosta muodostumassa heti 

alkajaisiksi Pohjois-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiirin kaltainen 

”mammuttiyhteisö”? Vaikutta-

vuus unohtuu päätöksissä tuot-

tavuuden nimissä.

Mitkähän ovat nivalalaisten 

todelliset vaikutusmahdollisuu-

det, uusien tuulien tuomisessa 

entisiin Ylivieskan terveyskun-

tayhtymän malleihin? Onko 

tahtotila tätä?

Ajatuksia ja kysymyksiä he-

rättävät henkilöstöpoliittiset 

päätökset muutenkin, ei vain nyt 

tehty päätös.

Sirpa Heiska, Nivalasta
SDP,12 vuotta 

luottamustoiminnassa.

Kunnallisiin luottamustoimiin osallistuminen Kalliossa

Korkeudestaan hän ojensi kä-

tensä ja tarttui minuun,

hän veti minut ylös syvistä 

vesistä. Hän vapautti minut 

vihollisteni väkevistä käsistä, 

vihamiehistäni, jotka olivat 

minua vahvemmat. He kävivät 

kimppuuni onnettomuuteni 

hetkellä, mutta tuekseni tuli 

Herra. Hän avasi minulle tien 

ja päästi minut vapauteen, sillä 

hän oli mieltynyt minuun.

Herra, sinä olet uskollinen 

uskolliselle, vilpitöntä kohtaan 

sinä olet vilpitön. Puhtaat ovat 

tekosi puhdasta kohtaan, mutta 

kieron sinä johdat harhaan.

Nöyrät sinä pelastat, mutta yl-

peiden katseen painat alas.

Sinä, Herra, sytytät minun 

lamppuni, sinä, Jumala, tuot 

pimeyteeni valon.

Ps. 18: 17-20, 26-29 

Sunnuntai: Teemu, Nikodemus, 

3. sunnuntai helluntaista

Maanantai: Venla.

Tiistai: Orvokki, Viola.

Keskiviikko: Toivo.

Torstai: Sulevi.

Perjantai: Kustaa, Kyösti, 

Kustavi.

Lauantai: Suvi, Roope, Robert.

Keskiviikko 4.6. 

Puolustusvoimain lippujuh-

lapäivä.

Lauantai 7.6.

Suomalaisen saunan päivä.

Ajassa  

Jos ihmiset rakastaisivat toisiaan 

yhtä paljon kuin koiriaan, maa-

ilma olisi paratiisi.

James Douglas

1. Mikä erioikeus tapulikaupun-

geilla oli Ruotsi-Suomessa?

2. Kenen kanssa Katharina von 

Bora oli naimisissa?

3. Mille soittimelle suurin osa 

Franz Lisztin tuotannosta on 

sävelletty?

4. Minkä elokuvan keskeisiin 

roolihahmoihin kuuluu Martti 

Hakala?

5. Mitkä kaksi pohjoismaata ei-

vät saaneet Soulin olympialaisis-

sa yhtään kultamitallia?

Vastaukset sivulla 4.

Nivala-Haapajärven seutukun-

tavaltuusto valitsi Haapajärvellä 

27.5. pitämässään kokouk-sessa 

seutukuntavaltuuston puheen-

johtajiston sekä seutukuntahal-

lituksen jäsenet toi-mikaudeksi 

2008 - 2009. Seutukuntavaltuus-

ton uudeksi puheenjohtajaksi 

valittiin Sanna Isola Haapajär-

Sanna Isola Nivala-Haapajärven
seutukuntavaltuuston puheenjohtajaksi

veltä, joka seuraa tehtävässä 

kuntien välisen rotaatioperiaat-

teen mukaises-ti kärsämäkistä 

Eila Niinikoskea. Varapuheen-

johtajiksi tulivat valituiksi Väi-

nö Wassholm  Haapajärveltä (1. 

vpj.), Pauli Sutinen Pyhäjärveltä 

(2. vpj.) ja Tapio Paalavuo Reis-

järveltä (3. vpj.). Varapuheen-

johtajavalinnoissa noudatettiin 

vakiintunutta käytäntöä, jonka 

mukai-sesti valinnoissa otetaan 

huomioon kaikkien puolueryh-

mittymien tasapuolinen edustus 

pu-heenjohtajistossa.

Hallituksen jäseniksi valittiin 

(suluissa henkilökohtainen va-

rajäsen): Maija-Liisa Veteläinen 

Haapajärveltä (Risto Hauta-

kangas), Riitta Hokkanen Kär-

sämäeltä (Kaisu Junttila), Pasi 

Marjakangas Nivalasta (Päivi 

Karikumpu), Pekka Pietiäinen 

Pyhäjärveltä (Päivi Ruotois-ten-

mäki), Pekka Leppänen Reis-

järveltä (Teuvo Nyman), Veik-

ko Ekman Haapajärveltä (Seija 

Kukkola), Jarmo Vuolteenaho 

Nivalasta (Tapio Uusitalo), Paa-

vo Leskinen Pyhäjär-veltä (Juk-

ka Tikanmäki),  Heimo Karsikas 

Kärsämäeltä (Marjatta Seppä) 

sekä Jyrki Halo-nen Reisjärveltä 

(Ilkka Niskanen). Valinnat olivat 

yksimielisiä. Hallitus valitsee pu-

heen-johtajan ja varapuheenjoh-

tajan keskuudestaan rotaatiope-

riaatteen mukaisesti.

Yhdistyksillä on hyvin pieni 
maksuhäiriöriski

Yhdistysten keskimääräinen riski 

saada vuoden kuluessa maksu-

häiriömerkintöjä on lähes puolet 

pienempi kuin yrityksillä. Suomen 

Asiakastieto Oy on äskettäin alka-

nut luokitella myös yhdistyksiä ja 

säätiöitä. Rating Alfa- ja Riski-

mittari-luokitus on nyt jo noin 

500 000 yrityksellä, yhdistyksellä 

ja säätiöllä.

Suomessa on noin 129 000 

rekisteröityä yhdistystä ja 2 700 

säätiötä, jotka ovat oikeustoimi-

kelpoisia eli niillä on mm. oike-

us omistaa ja tehdä taloudellisia 

sopimuksia sekä laatia anomuk-

sia ja hakemuksia. Noin 15 000 

yhdistystä harjoittaa aktiivisesti 

taloudellista toimintaa. Suomen 

Asiakastieto Oy on äskettäin al-

kanut luokitella yritysten lisäksi 

yhdistyksiä ja säätiöitä, jotta luo-

tonantajien ja yhteistyökumppa-

neiden olisi helpompi varmistua 

niidenkin luottokelpoisuudesta. 

Samalla Asiakastieto pystyy entistä 

paremmin vastaamaan ns. Basel II 

-säännöksiin, joiden mukaan pan-

kit voivat myöntää rahoitusta vain 

luottoluokitelluille asiakkaille.

Asiakastieto luokittelee yh-

distykset ja säätiöt ensisijaisesti 

tuoreimpien käytettävissä olevi-

en tilinpäätöstietojen perusteella. 

Luokitukseen vaikuttavat lisäksi 

yhdistyksen ikä sekä tiedot mak-

sutavasta ja mahdollisista mak-

suhäiriöistä. Asiakastiedon yh-

distysrekisteriraportin osana on 

yhdistysrekisteriote, josta selviää 

muun muassa se, kenellä on oike-

us tehdä sitoumuksia yhdistyksen 

nimissä.

Aiemmin tänä vuonna Asia-

kastieto lisäsi palveluihinsa noin 

100 000 toiminimen sekä kiinteis-

töyhtiön luokittelun. Rating Alfa- 

ja Riskimittari-luokitus on nyt jo 

noin 500 000 yrityksellä, yhdistyk-

sellä ja säätiöllä.
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Niva-Kaijan koululla palkittiin 

maanantaina valtakunnalliseen 

Metsävisaan osallistuneista luok-

kansa parhaat sekä koulun paras.  

Yhdeksäsluokkalaisille suunnattu 

Metsävisa järjestettiin 27. kerran 

ja koko maassa siihen osallistui 

noin 30.000 nuorta Suomen eri 

kouluista. Metsävisan järjestävät 

Suomen Metsäyhdistys sekä Bio-

logoian ja maantieteen opettajien 

liitto. 

Metsävisan kysymykset kä-

sittelevät metsäekologiaa, ym-

päristöasioita, metsäteollisuutta 

ja metsätaloutta. Kysymysten 

tarkoituksena on mitata nuor-

ten tietämystä metsäasioista ja 

toisaalta herättää kiinnostusta 

metsää kohtaan.

Karsinta tapahtuu kolmessa 

vaiheessa. Ensin ratkotaan kou-

lun paras, joka kilpailee maa-

kuntatasolla ja loppukilpailussa 

maakuntien parhaat kisaavat 

keskenään metsäasioiden tietä-

myksestä ja taidoista.

Niva-Kaijan koulun paras 

metsätietäjä oli Kyösti Tölli. Hän 

jäi vain neljä pistettä jälkeen maa-

kunnan parhaasta ja siten valta-

kunnallinen loppukilpailupaikka 

oli aivan lähellä.

Luokkien parhaat

9 a Riika Tyhtilä, 9 b Marian-

na Mehtälä, 9 c Milla Pietilä, 9 

d Jenni Tölli, 9 e Timo Kuki, 9 f 

Kyösti Tölli, 9 c Ville Junttila, 9 h 

Lassi Kivioja, 9 i jaettu sija Marita 

Kalaoja ja Tuomas Pajukoski, 9 k 

Jimi Laurila, 9 l Mika Palola.

Tukijoina Metsävisassa on 

koko metsäsektori. Niva-Kai-

jalla palkintoja olivat jakamassa 

Nordeasta Seppo Seppälä, Met-

sänhoitoyhdistyksestä Arto Tas-

kila, Metsäkeskuksesta Juhani 

Sammalkangas, Stora-Ensosta 

Teuvo Laitinen sekä apulaisreh-

tori Martti Joensuu.

Palkitsemistilaisuuden lopuk-

si kaikki ysiluokkalaiset katsoivat 

metsäaiheisen videon ja kaikki 

Metsävisaan osallistujat saivat 

lahjan muistoksi.

Metsävisan voittajat palkittiin

Metsävisan palkitut ja palkitsijat sekä apulaisrehtori Martti Joensuu yhteiskuvassa. Martti Joensuun edessä oleva Kyösti Tölli oli koulun 

paras metsätietäjä ja aivan lähellä maakunnallista voittoa.

Pasi Marjakangas on lopettanut 

työnsä Nivalan kaupungin pal-

veluksessa viime keskiviikkona. 

Hän ehti työskennellä Nivalassa 

noin neljän ja puolen vuoden 

ajan. Ohessa sekä kaupunginhal-

lituksen että Pasi Marjakankaan 

medialle lähettämät tiedotteet:

Sopimus 
kaupunginjohtajan 
virkasuhteen 
purkamisesta
Nivalan kaupunginhallitus on 

kokouksessaan 28.5.2008 hyväk-

synyt kaupunginjohtajan virka-

suhteen purkamista koskevan so-

pimuksen syksyllä 2004 tehdyn 

kaupunginjohtajasopimuksen 

mukaisesti. Sopimuksen mukaan 

kaupunginhallitus ja kaupungin-

johtaja ovat päätyneet ratkaisuun 

hyvässä yhteisymmärryksessä ja 

riidattomasti. Pasi Marjakangas 

on luopunut virastaan 28.5.2008 

alkaen.

Nivalan kaupunginjohtajan 

virka tullaan mahdollisimman 

nopeasti julistamaan haettavaksi. 

Hallintojohtaja Päivi Karikum-

pu hoitaa oman toimensa ohella 

kaupunginjohtajan tehtäviä sii-

hen asti, kunnes uusi kaupungin-

johtaja ottaa tehtävät vastaan.

Kaupunginhallitus

Tiedote medialle 

Olen 28.5.2008 lopettanut Ni-

valan kaupunginjohtajan viran-

hoidon kaupunginhallituksen 

kanssa tekemäni johtajasopi-

muksen mukaisesti. Syynä tä-

hän on minun ja kaupunginhal-

lituksen välisen työilmapiirin 

heikentyminen.

 Aloitin Nivalan kaupun-

ginjohtajana joulukuussa 2003. 

Kauteni aikana Nivala raken-

si voimakkaasti kuntien välistä 

yhteistyötä. Merkittävin ratkai-

su oli peruspalvelukuntayhtymä 

Kallion perustaminen vuoden 

2008 alusta alkaen. Nivala siirtyi 

virkaurani aikana kasvukuntien 

joukkoon, väkiluku on kasvanut 

30-50 asukkaalla vuosittain vuo-

desta 2005 alkaen. Myös yritysten 

ja työpaikkojen määrä on kasva-

nut. Sen sijaan kunnallistalouden 

kohentamisessa työ jäi kesken.

 Katson kuitenkin tavoitteeni 

Nivalassa pääosin täyttyneen ja 

nyt on aika etsiä uusia haasteita.

 

Pasi Marjakangas
Nivalan kaupunginjohtaja

 

Kaupunginjohtaja
lopetti 

viranhoidon

Syksyllä kouluun menevät eka-

luokkalaiset siunattiin koulu-

tielle viime perjantaina Nivalan 

kirkossa. Kirkko täyttyi nuorista 

lapsiperheistä. Nivalassa aloit-

taa tulevana syksynä opintiensä 

liki kaksisataa ekaluokkalaista ja 

heistä suurin osa oli saapunut ti-

laisuuteen vanhempineen ja su-

kulaisineen. Kappalainen Sirkku 

Junttila puhui kauniisti lapsille 

Taivaan Isän huolenpidosta ja 

kuinka  evankeliumissa Jeesus 

antoi lapsille siunauksen. Tilai-

suuden jälkeen seurakuntakodil-

la tarjoiltiin kahvit ja mehut.

  

Ritva Oja

Tulevat ekaluokkalaiset 
siunattiin koulutielle

Tulevat ekaset sekä marssivat reippaasti kulkueena seurkuntakodilta kirkkoon.
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Ateriapalvelun ruokalista  Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

Kirkolliset tapahtumat

1. Oikeus

käydä ulkomaankauppaa.

2. Martti Lutherin.

3. Pianolle.

4. Talvisodan.

5. Ruotsi ja Islanti.

Sunnuntai 1.6.: Ananas-pos-

supata, perunat, kaisersalaatti, 

boysenmarjakiisseli.

Maanantai: Sianlihakastike, 

perunat, kaali-puolukkasalaatti, 

aprikoosikiisseli.

Tiistai: Silakkapihvit, muusi, 

punajuuri-raejuustosalaatti, 

puolukkakiisseli.

Keskiviikko: Broileri-peruna-

suikalelaatikko, 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.

Vauvauutisia  

NIVALASSA

Rakennusmestari / insinöö-

ri, ilmoitusmyyjä, torimyy-

jä, lehdenjakaja, TIG-hitsaaja, 

tuotantotyöntekijä (metalli).

Työvoimakoulutus
Koneistajan ammattitutkinto - 

cnc-koneistus, kone- ja metal-

lialan perustutkinto - koneistus, 

levytekniikan ammattitutkin-

to, kuljetus- ja logistiikka-alan 

koulutus, hitsaajan pätevöity-

miskoulutus, teollisuusrobotin 

ohjelmointi ja käyttötaito, työ-

turvallisuuskorttikoulutus, tuli-

työkorttikoulutus, ohutlevytek-

niikka, teollisen pintakäsittelijän 

ammattitutkinto / puutuotteiden 

pintakäsittely.

Su 1.6. 3. sunn. helluntaista klo 

10 sanajumalanpalvelus kirkossa, 

Jukkola, Katajala. Kolehti: Hiip-

pakunnallisen toimintaan nuori-

so- ja kasvatustyön, lähetystyön ja 

diakoniatyön saralla Oulun hiip-

pakunnassa. Kirkkokahvit seura-

kuntakodissa, samalla Yhteisvas-

tuukerääjien kiitoskahvit. Klo 13 

Sannan yo-seurat Seija ja Timo 

Rönköllä, Peltopuhto 1 (Jukkola, 

Viljanen, Matikainen).

Klo 13.30 Ypyän ry:n Kotikeskus-

vierailu (P Mehtälä). Klo 18 seurat 

Nivalan ry:llä (T Mehtälä, K Töl-

li), kolehti kiinteistömenoihin.

To 5.6. klo 18.30 nuotioilta Ni-

valan ry:llä. 

La 7.6. klo 19 seurat Nivalan ry:

llä, Nivalan ry:n kesäseurat (J 

Tervo, M Lääkkö). 

Su 8.6. 4. sunn. helluntaista klo 

10 messu kirkossa,  Nivalan en-

simmäisten ylioppilaiden 45- 

vuotisjuhla, saarna K Halme, lit. 

Jukkola, kanttori Katajala, avus-

taa S Järviluoma. Kolehti: Niva-

lan Rauhanyhdistyksen hyväksi.  

Kirkkokahvit seurakuntakodissa, 

Klo 12.30 seurat Nivalan ry:llä (J 

Tervo, M Lääkkö, T Poikkimä-

ki). Klo 18 seurat Nivalan ry:

llä (J Tervo, M Lääkkö). Klo 19 

Herättäjän seurat seuratuvalla (J 

Riipinen, S Jukkola).

Diakoniatyö

Ma-to 2-5.6. diakoniatoimisto  

on suljettu.

Lämpimät kiitokset vapaaehtoi-

sille avustajille, laitosten hen-

kilökunnille, Mieslaulajille ja 

Rotareille onnistuneesta kirk-

kopäivästä 22.5.2008!

Lapsityö

Avoimet ovet perheille

Kesäkuussa avoimet ovet perheil-

le päiväkerhotiloissa ti 3.6, to 5.6, 

ti 10.6 ja to 12.6. Sinne voi jo-

kainen perhe tulla oman aikatau-

lunsa mukaan klo 10-15 välisenä 

aikana. Omat eväät mukaan.

Lähetystyö

Lähetyksen  kirpputori Kantto-

rilassa, avoinna ke ja la klo 9-13,  

saatavana varastossa olevaa il-

maista vaatetavaraa.

Yhteisvastuukeräys 2008

tuotti 13.849.34 €, vuoden 2007 

tuotto oli 13.225.57€. Lämmin 

kiitos tuestanne!

Kanttori päivystää yleensä kes-

kiviikkoisin klo 11-12.30 kän-

nykkänumerossa: Liisa Katajala 

p. 044 344 2174 tai Anu Rautio 

p. 040 532 9051. Vapaapäivät ma 

ja ti.

Perheasiainneuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pihan 

puolelta) 84100 Ylivieska,

puh. (08) 425 990.

Palveleva puhelin 010 190 071. 

Palveleva puhelin päivystää jo-

ka päivä, su-to klo 18-01, pe ja 

la klo 18-03. Palvelevaan nettiin 

voit lähettää viestin (evl.fi /pal-

velevanetti.fi ), joihin vastataan 

viiden päivän kuluessa.

Kirkolliset on luettavissa myös 

Nivalan seurakunnan kotisivuil-

ta, www.nivalansrk.fi /kirkolliset 

ilmoitukset.

Seurakunnan kotisivujen osoite: 

www.nivalansrk.fi 

Sähköpostiosoite: nivalan.seura-

kunta@evl.fi 

Lomalla: Sanna Jukkola  17.-

24.6.2008, Liisa Katajala 11.-

17.6.2008,Viljanen Martti 

9.-27.6.2008

Kastettu:

Jose Henry Manuel Järvikuona, 

Joanna Jade Daniela Ainasoja, 

Veeti Aleksi Vähäsöyrinki.

Avioliittoon 
kuulutettu:

Jani Olavi Malila ja Miia. 

Karoliina Kähkönen.

Lukijat voivat lähettää 

mielipiteitään ja havaintojaan 

tekstiviestillä. Puhelinnumero 

on 044-945 3763.

Viestit edustavat lähettäjän nä-

kemyksiä - eivät lehden. 

Nivalan poliisit voisivat ajaa use-

ammin tätä sarjanahteenki tietä 

ku täälä ajetaan ku reikäpäät 

viritetyillä mopoilla ja autotki 

ajaa 60 km tunnisa vaikka rajoi-

tus on 40 kmh. T. huolestunut 

kansalainen. 

Omituista vastustaa jonkun liik-

keen tuloa paikkakunnalle! Pel-

käätkö, että joku tuttu näkisi si-

nut siellä ostoksilla?

Auton, omakotitalon tai osak-

keen omistajakin voi joutua 

työttömäksi, pienelle työkyvyttö-

myyseläkkeelle, kansaneläkkeelle 

tai syrjäytyneeksi, "suvaitsevai-

suutta" kaikki ei näy päällepäin.

Rekkakuskille. Hevosihmiset 

menevät isoille teille monesta 

eri syystä. Useimmiten kuiten-

kin päästäkseen paikkaan, johon 

muuta kautta ei pääsisi. Joskus 

opettaessaan hevosta kohtaa-

maan liikennettä turvallisemmin. 

Usein myös siksi, että lähi hiek-

kateiden käyttö usein kielletään, 

jolloin on kuljettava kauemmas 

hevosia reenaamaan. Hevosen 

päivittäisen lenkin tarve voi olla 

reilusti yli 20 km. Silloin on kurja 

kulkea edestakaisin pientä tien-

pätkää. Kaikki eivät myöskään 

ajele vain huvikseen. Monet yrit-

tävät pitää maaseudun vilkkaana 

ja hankkivat elantonsa hevosten 

avulla. Kysymys rekkakuskeille: 

Miksi aikatauluja ei tehdä sen 

mukaan, että vaaran tullen voisi 

hidastaa. Tällä tarkoitan eniten 

lapsia ja jotka kulkevat isoilla teil-

lä ja usein ovat vaarassa jäädä yli-

nopeuksia ajavien rekkojen alle. 

Työkseen ajavan olisi ymmärret-

tävä, että tiet ovat tehty monen-

laista kulkijaa varten. Näin ollen 

tulisi kunnioittaa myös "turhan-

päiväisiä" lenkkeilijöitä. Tv. He-

vosella kuntoaan kohottava.

Pienen osakkeen omistajakin voi 

joutua työttömäksi, työkyvyttö-

mäksi, kansaneläkkeelle tai suu-

ret sairauskulut, silti on asunto-

laina maksettava. Eikä saa edes 

asumistukea omaan (lue pankin 

omistamaan) asuntoon. Tuskin 

siellä kukaan huvikseen jonot-

taa näkkileipää!

Vai ajellaan hevosilla huvikseen? 

Ei meillä ainakaan. Rekkakuskien 

tiukempi aikatauluko on ratsasta-

jan hengen arvoinen, siltä alkaa 

tuntua pikkuhiljaa. Sanokaa mun 

sanoneen että vielä sattuu pahas-

ti jonkun kuskin kanssa. Mietti-

täänpä asiaa sitten uudelleen. T. 

Kahden lapsen äiti ja kahden he-

vosen omistaja.

Miksi isännöitsijä ei anna varoi-

tusta asukkiaalle, joka ei osaa 

jättää parkkipaikalle autoa? 

Toistuvasti jotkut asukkaat aja-

vat toisten porrasedestä yömyö-

hällä niin ettei nukuttua saa. On 

se kumma jos ei 10 metriä jaksa 

kävellä!

Hyvää kesälomaa vain teillekkin 

yläasteen kosseille jotka rikoitte 

polkupyörän välitunnin aikana. 

Meilläkin ois jos tiedettäisiin 

laskutusosoite.

Iso kiitos Artolle ja Terolle op-

pilaiden ikimuistoisesta leirikou-

lusta 26.-28.5.!!! Mahtavaa, että 

jaksdatte kaiken tohinan lisäksi 

antaa oppilaille vielä elämyksiä.

Eikö Nivalan Lidl kannattaisi 

siirtää Haapajärvelle rakennetta-

vaan uuteen kauppakeskukseen. 

Nivalassa Lidliä vastustetaan, 

rakennusoikeudesta on valitet-

tu ja boikottiakin kuulemma 

suunnitellaan.

Lastenlääkärimme Annikki ja 

hoitaja Sari. Laittakaa yksityi-

nen vastaanotto pystyyn, teitä 

tarvitaan. Näyttää että Kallio ei, 

vastaanottotilatkin annettu neu-

volan käyttöön. Missä aiheeseen 

liittyvä nimilista on?

Miksi Nivala-Haapajärven seu-

tukuntavaltuuston puheenjoh-

tajistoon ei valittu yhtään niva-

lalaista ja hallitukseenkin vain 

yksi nivalalainen. Nivala sentään 

suurin kunta. Nim. Onko Nivala 

myyty.

Katso ihmistä! Hänen silmiinsä, 

älä menneisyyteen eikä tulevai-

suuteen vaan inhimillisyyteen!

Peruspalvelukuntayhtymä Kal-

lion yhtymähallitus 31.3.2008 

kokouksessa päätti supistaa 

1.6.2008 alkaen omaa virka-ajan 

ulkopuolista terveyskeskuspäi-

vystystä siten, että viikonlop-

puisin ja juhlapyhisin päivystys 

järjestetään klo 8-16 Nivalan 

terveyskeskuksessa.

Muina aikoina päivystys kes-

kitetään Oulaskankaan yhteis-

päivystykseen, jonne potilailla on 

oikeus hakeutua myös Nivalan 

päivystyspisteen aukioloaikoina. 

Arki-iltojen päivystysjärjestelyt 

säilyvät toistaiseksi ennallaan 

(Nivala klo 16–18).

Tänä viikonloppuna 31.5–

1.6.2008 päivystys toimii vielä 

Ylivieskassa 8-16. 

7.6.08 alkaen viikonloppupäi-

vystys keskittyy Kallion alueella 

Nivalaan klo 8-16. Arkisin päi-

vystys toimii Nivalassa 8-18 ja 

Ylivieska ma-pe klo 8-16, Sievi 

ja Alavieska ma-to klo 8-16 ja pe 

8-14. Päivystyksellä tarkoitetaan 

päivystävän lääkärin ja päivystä-

vän sairaanhoitajan toimintaa.

Kiireettömän hoidon ajanva-

raus tehdään keskiviikkoisin kel-

lo 11-13 puh. 4491 593.

Kesäkautena osin 
supistetaan
Yhtymähallitus totesi, että ter-

veydenhuoltohenkilöstön sijais-

ten saaminen kesälomakaudeksi 

ei ole yrityksistä huolimatta on-

nistunut riittävästi. Asiakkaiden/

potilaiden välttämättömien tar-

peiden turvaamiseksi päätettiin 

vähentää eri terveyden ja sai-

raanhoidon alueiden toimintaa 

kesällä 2008.

Ylivieskan vastaanotolla sulje-

taan toinen vastaanottoyksikkö 

14.7.–27.7.2008.

Ylivieskan vuodeosastolta sulje-

taan 6-8 akuuttia hoitopaikkaa 

16.6.–29.6 ja 4.8.–10.8.2008.

Nivalan vuodeosastolla sul-

jetaan 10 vuorohoitopaikkaa 

14.7.- 3.8.2008.

Alavieskan päivystys ja vastaan-

otto suljetaan 7.7.–20.7.2008, 

paitsi äitiysneuvola on 

toiminnassa.

Sievin päivystys ja vastaanot-

to suljetaan 21.7.- 27.7.2008, 

paitsi äitiysneuvola toimii sinä 

aikana.

Hammashuolto suljetaan 

Alavieskassa 7.7.–20.7.2008 ja 

Sievissä 21.7.–27.7.2008.

Terapiakeskus on suljettuna 

Alavieskassa 7.7.–20.7.2008 ja 

Ylivieskassa 14.7.–20.7.2008.

Työterveyshuolto sulkee 

Nivalan työterveyshuollon 

14.7.–27.7.2008.

Kallion 
viikonloppupäivystys 

Nivalan 
terveyskeskuksessa

Ulla-Riikka ja Vesa-Matti Terva-

mäki saivat 21.5. Kokkolassa poi-

kavauvan. Pienokaisen paino on 

3830 g ja pituus 52,5 cm.

Kaija-Maarit ja Mikko Leppikan-

gas saivat 24.5. Oulaisissa poika-

vauvan. Pienokaisen paino on 

4335 g ja pituus 52 cm.
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Oopperan harjoitukset alkoivat 

toden teolla toukokuun puoli-

välissä, jolloin ohjaaja ja säveltä-

jä, Juha Hurme ja Jorma Panula 

olivat tulleet seuraamaan kesä-

kuussa ensi-iltansa saavan Jouti-

las mies - oopperan harjoituksia 

Haapaveden koulukeskukseen. 

Kesäkuun alussa harjoitukset 

siirtyvät ”oopperan lavalle” Ni-

valan jäähalliin. 

Ensi-ilta häämöttää

Yhteistyö säveltäjän kanssa al-

koi vuonna 2003.  Tekstin sain 

valmiiksi vuoden 2005 aikana. 

Oopperan musiikki valmistui 

vuonna 2006, jolloin Panula 

sai  sävellystyönsä päätökseen 

myös solistimiehitys oli tehty, 

kertoo teatterimies Juha Hur-

me lyhykäisyydessään oopperan 

syntyvaiheita.

Joutilas mies -ooppera oli 

tarkoitus esittää jo kesällä 2007, 

mutta edellisen oopperan epä-

selvyydet siirsivät hanketta  

vuodella.

Lisävuosi on tehnyt oopperalle 

vain hyvää. Nyt alkavat oopperan 

”palaset” loksahdella kohdalleen 

ja oopperan kokonaisuus 

hahmottua. Jännittää vietävästi, 

mutta hyvässä mielessä. On ollut 

hieno tehdä työtä asiansa osaavien 

ja innostuneiden ihmisten kanssa. 

Täällä on tekemisen meininki, 

kehuu teatterimies Hurme. 

Tosi mielelläni tulen Nivalaan, 

on hieno tehdä oopperaa. 

Ensi-illassa tavataan, huikkasi 

ohjaaja ilosesti pikahaastattelun 

lopuksi ja kiiruhti Oulun 

kaupunginteatteriin seuraamaan 

ohjaamansa Vaara-näytelmän 

kevätkauden viimeistä esitystä.

Maestro on 
kiireinen mies
Panula harmitteli, ettei pääse 

oopperan ensi-iltaan. Kesäkuun 

alussa hän nimittäin osallistuu 

Amsterdamissa pidettäville uu-

den musiikin festivaaleille, josta 

hän ehtii piipahtaa Nivalaan seu-

raamaan oopperan 8. kesäkuuta 

pidettäviä harjoituksia. Tuolloin 

hänellä on mahdollisuus nähdä 

ooppera kokonaisuudessaan. 

Panula uskoo kansanooppe-

ran voimaan. Paikalliset aiheet ja 

selkeäkielinen teksti ovat hänen 

reseptejään oopperan tekoon. 

Sivistyslautakunnan avustukset il-

moitettiin haettaviksi huhtikuun 

loppuun mennessä. Hakemuksia 

saapui kaikkiaan 25.280 euron 

verran. 

Talousarviossa avustuksiin oli va-

rattu 12500 euroa, joista yleisavus-

tuksina jaettiin 9500 euroa ja koh-

deapurahoina 1200 euroa. 1800 

euroa varattiin nuorten konsertti-

tapahtuman tukemiseen. Sivistys-

lautakunta päätti jakaa kulttuuritoi-

men apurahat seuraavasti:

Yleisavustukset:

Kyösti ja Kalervo Kallion museo-

säätiö 3 000 (euroa), Nivala Seura 

ry. 1 000, Nivalan Karjalaiset ry. 

200, Nivalan Puhallinorkesteri ry. 

500, Nivalan Pelimannit ry. 500,  

Nivalan Sekakuoro ry. 200, Niva-

lan Mieslaulajat ry. 300, Malisky-

län Sekakuoro ry. 300, Eläkeläisten 

kuoro 200,  Nivalan Virsikuoro 200, 

Jokilaaksojen Jouset, Vanhempien 

tukiyhdistys 1000,  Pyhäsalmen 

Tanssi ry. / Tanssiopisto Uusikuu 

2000, Ylivieskan alueen kuvante-

kijät ry. 100. Yhteensä 9500 euroa.

Kohdeavustukset

Haapajärven Tanssikerho Kavaljee-

ri ry. tanssikurssien järjestämiseen 

200,  Meidän tuotanto: Rehevä kau-

nis Kalajokilyhytelokuvan

tuottamiseen 500, Kala- ja Pyhä-

jokilaakson Epilepsiayhdistys ry., 

Nukketeatteritoiminnan käyn-

nistämiseen 500, yhteensä 1200 

euroa.

Puutteellisia hakemuksia tulee täy-

dentää ennen maksatusta. Avus-

tukset maksetaan avustuksen saa-

jan toimittamia kuitteja vastaan.

Nuorisopalveluiden 
avustukset
Vuoden 2008 talousarviossa on 

nuorisopalveluiden avustuksiin 

varattu 17 000 euroa. Määrärahasta 

on varattu 8 000 euroa 4H-neuvo-

jan palkkausavustukseen.

Nivala on liittynyt Oulun Eteläisen 

nuorisotiedotus ja neuvontapalve-

luverkkoon, jonka käyttökustan-

nukset 1 000 euroa/vuosi on va-

rattu avustusmäärärahoista.

Paikallisten nuorisoyhdistysten 

avustuksiin kohdennetaan 8 000 

euroa.

Määräaikaan  mennessä ovat avus-

tuksia haettiin 24 202,55 arvosta. 

Sivistyslautakunta jakoi nuorisotoi-

men avustukset seuraavasti:

Maliskylän Nuorisoseura ry. 700 

(euroa), Nivalan 4H-yhdistys ry. 1 

500, Nivalan Vesaiset ry 400, Niva-

lan Nuorisoseura ry 900, Nivalan 

Sos. Dem. Ty. Ry 800,  Nivalan Par-

tio ry 2 300, Laaksojen Radioama-

töörit ry 200,  Niva-Kaijan koulun 

vanhemmat ry 100.

Kohdeavustukset:

Th e Deator 200, Nivalan lukion 

toisen luokan Saksaa opiskelevat 

100,  Nivalan Sos. Dem. Ty. Ry 

200, Th omas Whiskey 300, Nivalan 

Helluntailähetys ry 300. Yhteensä 

8000 euroa.

Sivistyslautakunta jakoi avustukset

Mahtavat puitteet
rentoutua luonnon helmassa!

Rauhallinen ja lapsiystävällinen
Valkeisjärven leirintäalue

Lestijärvellä
• Kirkasvetinen lohijärvi
 • Runsaat istutukset
• Mahtava uimaranta
•Turvesauna hoitaa ja virkistää
• Baari ja kesäterassi
• Asuntovaunualue
 • Myös kausipaikat
• Vuokraamme
 • Mökkejä ja veneitä
 • Viihtyisää kokoustilaa ryhmille 

www.valkeisjarvenleirintaalue.fi
06-863 8331 • 040-536 6931

Meillä vietät
mukavan

 juhannuksen

Lapsille vesiliukumäki

TERASSIKARAOKE

perjantaisin

UUTUUTENA luksushuvilat

Joutilas mies hahmottuu

Panulaa eivät ikävuodet paina. 

Kapellimestaria viedään 

opetustehtävissä ympäri 

maailmaa. Nivalasta tie 

vie Milanoon ja Taiwaniin. 

Syksyllä Bulgariaan, Kiinaan ja 

Meksikoon.

Juha Hurme on vastikään vastaanottanut Taiteen keskustoimikunnan myöntämän Taiteen 

valtionpalkinnon. Palkitsijoiden mukaan hän on houkutellut teatteriin uutta yleisöä tinkimättömillä 

suomalaisten klassikkotekstien tulkinnoillaan. 

Hän haluaa katsojia teoksilleen. 

Panula kertoo pyrkineensä teke-

mään Joutilas mies -oopperasta 

kevyemmän kuin Pula!, jota hän 

on aikoinaan arvostellut raskaak-

si ja synkäksikin.

Joutilaan miehen tekstiä Panu-

la kehuu ja pitää Juha Hurmetta 

todellisena Haanpään asiantunti-

jana. Oopperan toisen nimihah-

mon Viina-Matin tarinoita hän 

sanoo tuntevansa jonkin verran 

ja pitää hahmoa ”mieluisena 

virnuilijana”, jonka esittäjällä on 

loitava tilaisuus improvisointiin. 

Viina-Matin roolin esittää Lassi 

Virtanen, joka on Kansallisoop-

peran käytetyimpiä tenoreita ja 

tunnetaan monista erikoisista 

rooleistaan.

Jorma Panula on ehtinyt sä-

veltää Nivalan oopperan jälkeen 

oopperan Toivo Kuulasta ja vii-

meistelyvaihessa on pienoisoop-

pera  Madam, jossa on vain kol-

me roolia, ikääntyvä näyttelijätär, 

hänen kamarineitinsä ja lääkäri. 

Oooppera perustuu Walentin 

Chorellin tekstiin.

Ritva Oja
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Runnin Kylpylä 
 Iisalmessa kutsuu lomalle!

Sis. Majoitus Kylpylä- tai
Kartanohotellissa, aamiaiset,
vapaat kylpyläkäynnit sekä
sisäänpääsy tansseihin ke,
pe ja la-iltoina (ei tähtitanssit)

Sis. Majoitus 2hh:ssa,
puolihoitoateriat, vapaat
kylpyläkäynnit sekä sisään-
pääsy tansseihin ke, pe 
ja la-iltoina (ei tähtitanssit).

Kesätarjoukset voimassa 31.8 saakka.

Tutustu netissä myös muihin
lomatarjouksiin sekä kesätapahtumiimme!

Suven Taikaa
149  /  hlö  /  3 vrk

Kesähuone
79 / 2hh  / vrk

Runnintie 407 A, 74595 Runni 
Puh. (017) 768 751, faksi (017) 768 7521 

myyntipalvelu@runni.fi 
www.runni.fi

www.nivalanviikko.fi 



Nivalan Urheilijat ry:n tiedotuslehti Kesäkuu 2008

Taas on pitkä ja pimeä talvi 
takana ja on siirrytt y kesäai-
kaan. Herätt elemme nyt hen-
kiin Tuisku-lehteä näin liitt een 
muodossa.

Syksyn huvikausi alkoi 
1.9.2007 esiintyjänä tällöin oli 
Chorale ja Dacia. Syksyn muita 
esiintyjiä olivat Gotham O.D, 
Lovex, Agonizer, Anna Ab-
reu, Th omas Whiskey, Dark 
the Suns, Beyond the Dream 
ja Before the Dawn, Manzana, 
For Selena and Sin ja Ironica. 

Aikuisten tansseissa esiinty-
jinä olivat Henri Stenroth, T.T 
Purontaka ja Ässät. Joulukuul-
la järjest ett iin Itsenäisyyspäi-
vän konsertt i, jossa esiintyjänä 
oli Jukka Kuoppamäki. Johto-
kunnan päätöksellä heikosti 
menneen alun jälkeen vedet-
tiin henkeä.

Johtokunnan sisäisten eri-
mielisyyksien takia pakka 
meni sekaisin ja osa porukas-
ta irtisanoutui tehtävistään. 
Nuorten huvit jatkuivat hel-
mikuun alussa discolla. Kevään 
ainoana esiintyjänä oli Nort-
her ja lämppärinä heillä toimi 
Dark the Suns. Loppukevääs-
tä pidett iin muutama disco ja 
päätt äjäiset olivat 24.5. Kesän 
aikana selvitt elemme Tuisku-
lan syksyn ohjelmistoa.

Seura on toiminut johto-
kunnan alaisuudessa ilman pu-
heenjohtajaa, joten paikka on 
jaossa pyyteetöntä talkootyötä 
tekevälle ja seuramme pinnalle 
nostajaksi, ett ei Tuiskulamme 
uppoa. Seuran maksuvalmius 
heikko.

Salivuorot ovat olleet ah-
kerassa käytössä. Kokeilimme 

varainhankintana käsityö- ja 
puutarhamessuja yhteistyössä 
Reino Marjakankaan kans-
sa. Messut onnistuivat hyvin, 
joten ensi keväänä seuraa jat-
koa hieman myöhempänä 
ajankohtana. 

Urheilupuolella on seu-
rallemme tullut menestystä 
eri lajeissa SM-mest aruuksia 
myöten ja jaostot ovat toimi-
neet kiitett ävästi, joskin pää-
seura on jäänyt unohduksiin. 
Tsemppiä! 

Seuraan on perustett u uusi 
salibandyjaosto, jolla on pari 
poikajoukkuett a kasassa.

Kiitos kaikille ilmoitt ajille ja 
tukijoille. Hyvää liikunnallista 
kesän jatkoa kaikille! 

Nu:n puolest a
Unto ja Tarja

Tuiskulan 
kuulumisia



En tiedä, tuleeko mieleen 
iäisyyskysymykset tuota ky-
symystä heitt äessäni. To-
dennäköisesti olen tämän ky-
symyksen keskipisteessä.

Vertailu menneeseen aikaan 
ei monenkaan mielest ä ole ai-
heellista, mutt a aina se vain 
tulee mieleen nykyistä menoa 
seuratessa. Ne urheiluseurat, 
joissa olen toiminut aktiivisesti 
vapaaehtoisuuteen nojautuen 
ja myöhemmin ammatt imai-
sesti palkatt una. Ne olivat elä-
mäni suuria oppivuosia. Opin 
oma-aloitt eisuutt a, sillä kaikki 
ympärilläni olevat henkilöt oli-
vat aatt een läpilyömiä vapaa-
ehtoisia toimijoita. Pyyteetön 
työ oli heidän tavoitt eensa yh-
teisön hyväksi.

Poikavuosilta saakka olin 
urheiluseurassa sen erilaisissa 
tehtävissä. Hyvin nuorena jo 
johtokunnassakin. Urheilu-
kärpänen puri ja harrastin sitä 
täysillä sisarusten ja varsinkin 
vanhimman veljeni askeleita 
seuraten. Telinevoimistelu oli 
kaiken harrastuksen perusta. 
tuloksia saavutett iin aika suu-
rella urheilukaartilla vähäisillä 
taloudellisilla uhrauksilla. Pä-
temisen tarve ja ehkäpä kun-
nianhimokin sai meidät ennen 
aikaa harrastuksiin ja varsin 
monipuolisesti.

Miten toimintaan on 

vaikutettu nykyään
Jo takavuosina yleisseuroihin-
kin tuli ajatus - erotetaan ur-
heilumuodot omiksi yksiköik-
si! Niin alkoi tapahtua tälläkin 
alueella. Piirikin suositt eli tätä 
uutt a toimintamallia. Yleisseu-
rat, jotka olivat aikojen alusta 
kehitelleet toimintojansa pe-
rinteisen kaavan mukaan jou-
tuivat vaikeaan tilanteeseen. 
Kovalla työllä rakennetut ur-
heilutalot ja muut urheiluun 
liitt yvät kiinteistöt joutuivat 
pulaan.

Urheilumuotojen kerä-
tessä varoja täysin itselleen 

pääseuran harteille jäi kiin-
teistöjen hoito ja huolto. Pää-
seuran eteen tehdystä työstä 
urheilumuodot saivat korva-
uksen. Johtokunnan vastuul-
le jäi näin ollen hallinnolliset 
ja kiinteistöihin kohdistuvat 
kulut. Monesti kävi niin, ett ei 
luott amushenkilöiden ammat-
titaito riitt änyt taloustoimin-
tojen hoidossa.

Miksi näin on käynyt
Yleensä yhdistysten korkeim-
pana hallintoelimenä on vuo-
sikokous ja sen päätösten toi-
meenpanijana johtokunnat. 
Emme voi syytt ää yksityisiä 
seuran jäseniä siitä, ett ei ole 
onnistutt u tehtävien hoidossa. 
Johtakunta on se, joka kantaa 
vastuun. 

On kuitenkin huomioita-
vaa, ett ä tekivätpä urheilu-
muodot mitä tahansa, juridi-
nen vastuu on aina yhdistysten 
hallituksilla tai johtokunnilla. 
Valvonta kuuluu johdolle ja 
yhteiskunnan sääntöjä on 
noudatett ava.

Yleisseuran periaate
Kerätään varoja toimintoihin 
yhteisesti ja ylimääräinen tuot-
to jaetaan yleisen kokouksen 
päätösten mukaan, joihin on 
yleensä laaditt u omat sään-
tönsä. NU jakautui aikanaan 
jaostopohjaiseksi, mutt a naa-
puriseuramme HK ei heidän 
onnekseen siihen lähtenyt.

Mielest äni oikea tapa eriy-
tyä on perustaa oma rekiste-
röity seura ja näin tehtiin NU:
ssa jääkiekon kohdalla hyvässä 
hengessä.

Aatteellisuus - onko 

sitä enää?
Suomi on yhdistysten luvatt u 
maa ja niitä on paljon. Suurin 
osa niistä toimii puhtaasti aa-
tepohjalta. Monet järjest öt 
tähtäävät toiminnoillaan eri 
ikäisten ihmisten hyvinvoin-

tipalveluihin sen kummem-
paa tavoitett a hakematt a. 
Urheilussa on aina tulosta-
voitt eet, joka usein murentaa 
aatt eellisuuden.

Kilpaurheilu
Jokainen meistä tietää, ett ä 
kilpailuihin lähdetään aina 
voitt o mielessä. Miten siihen 
päästään, on valtavan työn ta-
kana ja se vaatii suuria uhrauk-
sia ja valtavaa kunnianhimoa. 
Normaalista työssäkäyvän 
ihmisen elämästä on luovut-
tava. Vapaa-ajan harrastukset 
pyörivät lajikohtaisten harjoi-
tusten ympärillä. Tietoakin 
on saatava, miten tavoitt eisiin 
päästään. Terveet elämäntavat 
ovat kaiken pohjana.

Urheilun lajikirjo on li-
sääntynyt valtavasti, jos sitä 
verrataan vuosiin 1950-1970. 
Maaseudulla yksilölajit oli-
vat pääosissa. Hiihto ja yleis-
urheilu ehkä voimakkaim-
min. Kaikki osasivat hiihtää 
ja juosta, joista sitt en kehitt yi 
kilpailumuotoja.

Seurat kehitt yivät! Kilpai-
luorganisaatioita kehiteltiin 
ensin seurakohtaisesti ja siitä 
edelleen piiritasolle. Seuraott e-
lut jamyöhemmin piiriott elut 
olivat eritt äin suositt uja piirin-
mest aruuskilpailujen lisäksi. 
Ne olivat tavoitt elemisen ar-
voisia urheilijoille. Haikeudella 
muistelen niitä aikoja.

Taistelu Keski-Pohjanmaan 
maljasta kävi kiivaana koko 
kilpailukauden ja sen voitt a-
minen oli tärkeää koko seu-
ran kannalta. Seurahenki oli 
korkealla. Pisteitä kerätt iin ja 
uusia urheilijoita värvätt iin 
niitä hankkimaan.

Yhteiskunnassa 

tapahtuneet 

muutokset
Ne vaikutt avat myöskin seura-
toimintoihin, eikä vältt ämätt ä 
positiivisesti. Vapaaehtoisuus 

katoaa ja syitä siihen löytyy 
monest a asiasta.

Järjestysmieheksi ei pääse 
entiseen tapaan, vaan siihen 
on käytävä “koulu”! Makka-
ranmyynnin hoitamiseen pitää 
olla ainakin yhdellä “tulityö-
kurssi”! Grillimyyjäksi kelpuu-
tetaan aina elintarvikepassin 
omaava ja kaikkien kortt ien 
saaminen maksaa koulutuk-
sen myötä.

Toista oli ennen! Jokainen 
kansalaisluott amusta ja seu-
ranhyväksyntää nautt iva pääsi 
hoitaaan edellämainitutja teh-
täviä ja sanoisimpa yhtä hyvin. 
Enää en kelpaa järjestystä val-
vomaan, vaikka niitä tehtäviä 
olen hoitanut vuosikymmeniä 
sen aikaisilla korteilla ja luvilla. 
Onko tässä havaitt u yksi kou-
lutusmuoto lisää, josta joillekin 
maksetaan palkkaa?

Vapaaehtoistöihin on ase-
tett u yhteiskunnan toimest a 
rajoituksia, joka ei palvele yh-
teistä hyvää. Kultt uuria, ur-
heiluelämää, nuorisotyötä ja 
monenlaisia muita eri järjest ö-
toimiin liitt yviä tehtäviä. Vielä 
puutt uu se, ett ä vapaaehtois-
työstä saatu etu pantaisiin ve-
rolle - siitäkin on eduskunnas-
sa jossain vaiheessa väläytett y. 
Aika on muutt unut ja siihen on 
vain sopeudutt ava.

Voidaanko sanoa, ett ä me 
"ruohonjuuritasolla" elävät 
otamme kaiken vastaan nurku-
matt a ja "isokenkäiset" tekevät 
rötöksiä, heitt äytyvät sairaslo-
mille ja kultaisen kädenpuris-
tuksen myötä eläkkeelle?

Tässä yhden eläkkeellä ole-
van vapaaehtoistyötä palkal-
lisesti tehneen mielipiteitä 
vapaaehtoistyöhön liitt yvistä 
est eistä.

Hyvät ystävät! Älkää vaa-
tiko liikaa vapaaehtoistyötä 
tekeviltä tässä muutt uneessa 
yhteiskunnassa - he yritt ävät 
parhaansa.

Mauno Niemelä
Ex-Tj

Martt iinan 2 kultamitallia 
nostivat hänet toiseksi valta-
kunnallisessa rankingissa.

Ja muita sijoituksia:

H21  sija 77 Järviluoma Tuo-
mas pisteet 65.34
H50 sija 41 Taanila Mauno  
46.25
H60 sija 18 Virkkula Unto  
51.41

Onko aate

kuollut urheiluseuroissa?
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Hiihtosuunnistuksen

rankinglista

2008/1 NivU

H60 sija 50 Joensuu Martt i  
42.45
H65 sija 14 Oja Reijo 48.62
H65 sija 20 Linna Esko 47.13
H65 sija 24 Koskenkorva 
Lauri 46.25
D21 sija 2 Joensuu Martt iina 
99.25
D45 sija 14 Taanila Sisko 
46.96

+ kirjanpitopalvelut
+ isännöintipalvelut / IAT-isännöitsijä

Toripiha 1, 85500 NIVALA



Pari vuotta sitten Reima oli 

maamme ykkösurheilija omassa 

sarjassaan kuulantyönnössä ja 

kiekonheitossa.

Hänelle tuli urheilussa reilun 

parin vuoden tauko kilpailumie-

lessä. Hän pelasi kuitenkin mm. 

jääkiekkoa, joka oli näin vantte-

ralle pojalle haastava laji. Hyvin 

hän menestyi siinäkin. Louk-

kaantumisiakin tuli, joka osal-

taan vaikutti negatiivisesti omien 

yksilölajien harrastamiseen.

Kaikilta ei välttämättä onnistu 

aloittaa uudelleen intensiivinen 

harjoittelu ja tuloksiin pyrkimi-

nen. Reimalta se on onnistunut. 

Oppia on haettu Suomen huip-

putyöntäjiltä ja heittäjiltä yhdessä 

isä Pentin kanssa. Henkilökohtai-

nen valmentaja taitaa olla vielä 

haussa, mutta oppeja on kyllä 

saatu eri tahoilta.

Kilpailukautensa Haapakos-

ki aloitti hallikaudella ja sieltä 

tulikin heti kuulassa hopeaa tu-

loksella 15.84. Sivulajissaan kie-

konheitossa hän sai pronssia yli 

50 metrin tuloksella. Hyvin on 

lähtenyt tavoitteisiin pyrkimi-

nen. Tyyli on kuulantyönnössä 

muuttunut pakittamisesta pyö-

rähdykseen, joka vielä nostaa 

mitalin arvoa kuulassa.

On erittäin mielenkiintoista 

seurata, miten tuleva kausi al-

kaa luonnistua tulosten suhteen. 

Hallissa se on onnistunut lähes 

täydellisesti. Reima Haapakoski 

aloittaa kilpailukautensa Nivalan 

Urheilijoitten Nuoriso Kansalli-

sissa 10.6.2008 ja toivomme siellä 

onnistumista. Voidaan vain to-

deta, että Reima on tällä hetkellä 

NU:n ykkösnimi. Toivomme hä-

nelle hyvää, tulosrikasta kesää!.

M.N.
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Reima Haapakoski 

tähtää Suomen huipulle

Kuvasatoa Hippo-kuntorasteilta

Ohjeidenantoa ennen metsään lähtöä.

Kartt ojen jakopaikalla ruuhkaa.

Kalliontie 27
Nivala
0200-3000
nordea.fi

Raha-asiat hallinnassa?

Soita ja varaa aika palveluneuvotteluun.

Se kannattaa!

A
Kalliontie 27
Nivala
0200-3000
nordea.fi

Teemme sen mahdolliseksi
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VAPAA-AIKAPALVELUT
Kalliontie 15

PL 10
85501 NIVALA

www.nivala.fi

Liikunta- ja nuorisopalvelut
p. 040 3447 314

ari.ohtamaa@nivala.fi

Kulttuuripalvelut
p. 040 3447 321

anita.ohtamaa@nivala.fi

yhteydet kunnossa – tulevaisuus työn alla



Nivalassa junioritkin voivat har-
rastaa salibandya, vaikka ikuinen 
sopivien tilojen puute haitt aakin 
toimintaamme.

Helmikuussa Nivalan Urheili-
jat saivat  ”uutt a verta” joukkoon-
sa, kun juuri perustett u salibandy-
jaosto aloitt i toimintansa. Koolla 
oli lukuisa  joukko pelaajia ja hei-
dän vanhempiaan päätt ämässä 
seuraan liitt ymisest ä.

Toiminta olikin jo epäviral-
lisesti alkanut edellisenä syksy-
nä Tuiskulan Salibandykerhon 
puitt eissa. Aluksi ajatt elimme 
kokoontua kerran viikossa,mutt a 
harrastus veikin koko käden,eli 
otett iin toinen vuoro täytt ämään 
alkanutt a harjoitt eluintoa.

Lajia oli harrastett u Nivalas-
sakin kahden aikuisjoukkueen 
voimin, mutt a varsinaista junio-
rityötä ei aikaisemmin oltu tehty. 
Nopeasti havaitsimme, ett ä uusia 
pelaajia tuli siinä määrin run-
saasti, ett ä jako kahteen joukku-
eeseen, ikärakenne huomioiden, 
oli tehtävä.

D-95 joukkue harjoitt eli kah-
desti viikossa Tuiskulan salissa. 
C-92 harjoitt eli sekä Tuiskulassa 
,ett ä Ammatt ioppilaitoksen lii-
kuntasalissa Kaudelle kirjatt iin 
100 harjoitusta ja 17 peliä.

Pelien aikaansaaminen oli 
aluksi hankalaa,kun sopivia vas-
tustajia oli vaikea  löytää naapu-

rikunnista. Niinpä välillä pelatt iin 
aikuisjoukkueita vastaan.

NU on nyt siis lajiliiton 
jäsen,joten voimme ensi syksynä 
pelata liiton sarjapelejä ja järjes-
tää omia turnauksia. 92-joukkue 
aikookin lähteä tahkoamaan lii-
ton pohjoista sarjaa B-junioreihin. 
Nuorempi ikäryhmä päätt ää syk-
syllä, mitkä ovat sen urheilulliset 
tavoitt eet ensi kautt a ajatellen.

Kausien välissä harjoitellaan 
tulevaa katusählyturnausta var-
ten, joka pidetään Liikuntakes-
kuksen avustuksella jäähallil-
la heinäkuussa Kapina -viikon 
aluksi 5-6.7.2008. Aikuisille on 
omat sarjat lauantaina ja junio-
risarjat sunnuntaina. Ilmoitt au-
tua voi Liikuntakeskukselle tai 
allekirjoitt aneelle.

Turnausta varten olemme 
kunnostaneet vanhat salibandy-
laidat ja näin saadaan pelistä vie-
läkin mielenkiintoisempi.

Nyt porukka pystyyn ja 
pelaamaan!

Tässä kohtaa kiitämme kaikkia 
toimintaamme tukeneita henki-
löitä ja yrityksiä sekä toivomme 
teidän olevan mukana myös ensi 
kaudella. Muistakaa: SALIBAN-
DY ON SIISTIÄ !

NU/Salibandyjaosto
Matt i Meett eri 040-7718760

matt i.meett eri@kotinet.com
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Nivalan Urheilijat 

Salibandyliiton 

jäseneksi

Tässä kuva SM-hiihtosuunnistus-viestistä Kiuruvedeltä 16.3.2008. SM-hopeaa: Lauri Koskenkorva, Esko Linna ja Reijo Oja.



Sisulisäkilpailut

Tuiskulassa

Sampo Pankki Oyj, www.sampopankki.fi 

Ylivieskan konttori 
Rautatiekatu 3 
puh. 010 546 1130

Tervetuloa 
uudistuneeseen 
Sampo Pankkiin
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Kartta hukassa

(Jatkoa).
Olimme päivän alueella, jonne 

karttammekaan eivät yltäneet.  

Yksi karttalehti puuttui. Poh-

jois-Lappia ei oltu vielä täysin 

valmiiksi kartoitettu, joten varsi-

naista vaelluskarttaakaan ei ollut 

käytettävissä.  

Meillä oli eräänlaiset kartto-

jen raakaversiot, joista puuttuivat 

mm. koordinaattiviivat.  Mitta-

kaava oli kylläkin vaeltajalle so-

piva 1:20000.  Kompassin luvusta 

huolehtivat nyt Kalle ja Sauli, sil-

lä Esko ei ollut reissulla mukana 

lainkaan selkävaivojensa takia.  

Kartattomasta taipaleesta oli 

tulla yllättävän pitkä.  Karttojen 

piti oli putkessa Kallen repus-

sa, mutta putki olikin tippunut 

matkan varrelle. Sauli oli kui-

tenkin joukon hännillä sattu-

malta huomannut pudonneen 

karttaputken ja ottanut talteen.  

Kotvan marssittuamme Sauli 

kyseli muina miehinä Kallelta, 

että koskahan tullaan jälleen ta-

kaisin kartalle.  Kalle hätääntyi, 

kun karttoja ei löytynytkään mis-

tään.  Tilanne selvisi, kun Sauli 

antoi karttaputken ja oikea kartta 

löytyi.  Pääsimme jälleen kartalle. 

Karttojen hukkaantuminen olisi 

voinut aiheuttaa paljon ylimää-

räistä patikointia.

Tavoitteenamme oli Kama-

johkan latvoilla oleva Kuivin 

tunturimaja.  Karttapuuttees-

ta huolimatta suunnistajamme 

onnistuivat hyvin.  Väsyneinä, 

mutta onnellisina saavuimme 

kämpälle.  Mukanamme ollut 

askeltamiseen perustuva mat-

kamittari osoitti päivän urakan 

olleen 43 kilometrin mittainen, 

joten väsymykseen oli täysi syy.  

Lisäksi päivä oli erittäin hel-

teinen ja maastossa oli väliin 

kuin aurattuja ojia.  Niiden yli 

pomppiminen rinkat selässä ot-

ti voimille.  Rymdiä kului päivän 

kuluessa runsaasti.  Pelkän veden 

nauttiminen veisi voimat nope-

asti.  Mukanamme oli veteen se-

koitettavaa Rymd-jauhetta.  Se 

oli hyvää aidon marjamehun 

makuista juomaa. Lisäenergiaa 

saimme suklaasta ja rusinoista 

sekä hedelmäsokeripastilleista.  

Siistin tunturituvan suojissa 

vietimme rattoisan illan ja lave-

reille selvisimme vasta puolen 

yön jälkeen.  Herätys oli seu-

raavana aamuna hyvissä ajoin.  

Sääkin oli tuntuvasti lämmen-

nyt viikon kuluessa.  Taipaleelle 

selvittiin kymmenen paikkeilla, 

sillä seuraava etappimme oli 

suunniteltu vain 20 kilometrin 

mittaiseksi.

Korpunmurusia 
purotaimenille
Taivalluksemme puolivälissä, 

Maddjoen latvoilla oli turveko-

ta.  Siellä lepäilimme hetken.  

Matkatessamme pienen Madd-

joen rantaa kohtasimme sellai-

sen ihmeen, että pienessä puron 

suvannossa oli kiehumalla tam-

mukoita.  Tällä kertaa meillä 

kenelläkään ei ollut kalastusvä-

lineitä matkassamme, joten kyl-

lä harmitti.  Kaloja ei myöskään 

paljain käsin kiinni oteta, joten 

tyydyimme ruokkimaan niitä 

korpunmurusilla.

Suunnistimme puron latvoilla 

olevalle Maddjoen tunturimajal-

le.  Täällä majat näyttävät säily-

vän siisteinä ja hyvässä kunnossa.  

Vaeltajia ei ole tungokseen saak-

ka, kuten niin usein Saariselällä.  

Vieraskirjan mukaan edelliset 

kävijät olivat olleet toista kuu-

kautta meitä aikaisemmin.  Tal-

vella näillä kämpillä on enemmän 

käyttöä.  Edellistalvena näytti 

käyneen edustushiihtäjiämme 

mukanaan myös Juha Mieto.  

Geologit olivat pitäneet majaa 

tukikohtanaan.  Pari isoa, lukit-

tua puulaatikkoa sisälsi heidän 

tavaroitaan.  Tästä muodostui-

kin tämänkertaisen retkemme 

viimeinen yö tunturissa.  Kiusaa 

pelaten ja vettä keittäen valvoim-

mekin aamupuolelle.

Hikirinne

Aamulla puoli seitsemän korvilla 

Martti herätteli porukan aamu-

kahville.  Tukevan aamupalan 

jälkeen varttia vaille yhdeksän 

lähdimme viimeiselle taipa-

leellemme kohti Kenespahdan 

leirintäaluetta. Tästä taipalees-

ta muodostuikin matkamme 

vaikein etappi.  Korviimme al-

koi kuulua kova kosken kohi-

na.  Uteliaisuudesta lähdimme 

vaeltamaan ääntä kohti reittiä 

sen kummemmin kartasta valit-

sematta.  Jouduimmekin sellai-

siin rinteisiin, ettei tahtonut yli 

päästä.  Rinne oli varmasti yli 45 

asteen kulmassa, sillä ajoittain sai 

itseään kiskoa juurakoista kiinni 

pitäen ylöspäin.  

Levähdystaukoja tarvittiin 

tiheään.  Rusinoita ja suklaata 

kului, mutta ylös päästiin.  Vii-

mein selvisimme kosken rantaan 

ja sehän täytyi ylittää.  Kosken 

alapuolelta löysimme suvanto-

paikan, jossa kovassa virrassa 

kepillä tukien pääsimme vasta-

rannalle.  Vettä ei onneksi ollut 

kuin polviin saakka.  

Iltapäivällä neljän aikoihin 

pääsimme autoille Kenespahdan 

leirintäalueelle.  Ensikertalaisel-

le vaelluskokemus oli opettava.  

Olin lainannut työkaverini rin-

kan, sillä ajattelin ensin kokeilla 

lainavarusteilla.  Rinkka oli liian 

kapea, joten ”ronkat” olivat veril-

lä vaelluksen päätteeksi.  Lapin-

kuume kuitenkin tarttui, joten 

ensi kesänä uudelleen.

Lähdimme ajelemaan kohti 

etelää.  Sauli oli varannut Hank-

kijan omistaman saunan Inarin 

eteläpuolelta ja siellä huuhdottiin 

viikon rasitukset taivaan tuuliin.  

Täällä odotti Heinon yllätys, 

konjakkinapanterit muille pait-

si kuskeille.  Heino jakoi myös 

alpakkalautaset itse kullekin 

osanottajalle muistoksi vaellus-

reissustamme.  Sauna oli mai-

nio ja Inarinjärven vesi kylmää.  

Saunan jälkeen jatkettiin matkaa 

Saariselän retkeilykeskukseen, 

jossa nautimme kunnon päi-

vällisen oikein jalat pöydän alla.  

Soittoruokalassa kun oltiin, niin 

pitihän sitä myös panna jalalla 

koreasti.

Kevon reissun 
päätös
Tämän matkan loppusuora alkoi 

lauantaina heinäkuun 12. päivä-

nä yhdeksän aikoihin.  Jo pitkin 

matkaa yllättivät ukkossateet ja 

Ouluun saapuessamme tuli vettä 

kaatamalla.  Oulun eteläpuolel-

la auto sammui kesken matkan 

keskitielle virranjakajan kastut-

tua.  Saimme sen kuitenkin kui-

vattua ja pääsimme jatkamaan 

matkaa.  Lopulta saavuimme 

Nivalaan puoli seitsemän seutu-

villa illalla.  Tuli taivallettua tä-

hänastinen vaellusennätys, noin 

167 kilometriä jalkaisin ja 1700 

kilometriä autolla.

Olli Jaakola
olli.jaakola@pp.inet.fi 

Lapin lumoissa HUOMSKUE

Utsjoki – Kevo 1975

Maddjoen turvekammin edustalla Oiva, Heino, Martti, Olavi, 

Urho, Kalle ja Sauli.

Sauli ja Heino joen ylityspuuhissa. Kuivitunturin huipulla Sauli, Olavi, Heino, Martti, Olli, Urho ja 

Oiva.

Lukijan ajatuksia  

Ostin keväällä lintupöntöt. Lai-

toin 3 metrin korkeuteen taka-

pihalle seinään. Kohta lintuparis-

kunta huomasi ne ja alkoi pesää 

rakentaa. 

Ikkunasta sain seurata aika-

ni kuluksi niiden pesänraken-

nuspuuhia. Kohta emolintu jäi 

pesään munia hautomaan ja 

uroslintu kantoi sille ruokaa. 

Muutaman viikon kuluttua alkoi 

kuulua ääniä pesästä ja molem-

mat kantoivat ruokaa poikasille. 

Odotin ja jännäsin milloin poi-

kaset ovat valmiita lentämään 

pesästä.

Yksi kaunis päivä musta kissa 

ilmestyi takapihalle, nousi kuk-

katelinettä pitkin räystäälle kyt-

tämään pesän yläpuolelle ja kun 

emolintu tuli pesästä, se kurkotti 

käpälällä ja koppasi linnun suu-

hunsa. Lintupönttö putosi maa-

han siinä rytäkässä. Kuulin sen 

rominan ja menin katsomaan. 

Musta kissa söi lintua, pään ker-

kesi syödä ennenkuin jouduin 

hätiin ja ajoin kissan pois. 

Jouduin ihan paniikkiin. Kat-

soin pesäpönttöön, siellä oli kaksi 

poikasta ja maassa rikkoutunut 

muna, joka ei ollut vielä kuoriu-

tunut. Nostin varovasti pöntön 

paikalleen ja seurasin. Vuorokau-

teen ei näkynyt mitään liikettä  ja 

pesästä ei kuulunut ääniä. Otin 

pöntön alas. Siellä oli kaksi kuol-

lutta poikasta.

Itkin ja olin kiukkuinen, mi-

ten voi olla niin vastuuttomia 

kissan omistajia, että annetaan 

kissojen kulkea vapaasti lintujen 

pesimäaikana. On niin paljon ol-

lut kirjoituksia lehdissä, poliisi-

en kirjoittamiakin, että kissoja ei 

saa päästää kulkemaan vapaasti. 

Miten se ei mene perille kaikille 

kissan omistajille? 

En ole kissan vihaaja vaan 

kissan omistaja. En ole niitä, 

jotka eivät välitä eivätkä nouda-

ta sääntöjä!

Olen alkuperäinen Vuokra-

kotien vuokranmaksaja vuodes-

ta 1973 asti.

Aira Malila 
Raivaajantien vuokrakodeista

Musta surma
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Parhaat palvelut  

Tällainen pyörä on lojunut jo 

pitempään metsässä kuntoiluun 

käytettävän polun varrella. Miksi 

pyörä on metsässä? Jos pyöräsi 

on kadoksissa, saat sen itsellesi 

tuntomerkkejä vastaan. Tunto-

merkit ja yhteystiedot osoittee-

seen toimitus@nivalanviikko.fi .

Kenen pyörä?

Oikaisu
ratsastus-

juttuun

Viime lehdessä julkaisuun har-

joituskoulukilpailusta kertovaan 

juttuun oli pujahtanut virhe, kun 

kuva ja kuvateksti eivät kertoneet 

samasta asiasta.

Yksi ratsastaja oli Sini Hautala 

hevosellaan Lusty Demon Ranni-

kon Ratsastajista Kalajoelta eikä 

Tiina Jakola, kuten kuvatekstissä 

oli.
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Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

OPEL VECTRA 2.0i GLS autom. 
vm. -91 aj. 290000km. Kahdet 
uudet renkaat 14" ja 15" kesä-
pyörät aluvanteilla, sähkö peilit, 
vetokoukku, vakionop.säädin, 
sumuvalot, uusi tuulilasi, terve 
kori ja alusta. Katsastettu 3/08. 
Hp. 1500,-  Puh. 044-5219974.

VOLVO V 40 1.9 TDI. Aj.  340000 
km, ilmatointi, vetokoukku, ym 
perusvarusteet. Nyt kesähin-
taan 4900 euroa. Soittele ja kysy 
lisää. P. 0405676514.
f2 u8232 FORD FOCUS wagon, 
1.6 limited, 2004, 80 tkm, 1 
omistaja, metalliväri, ajotietok, 
ilmastointi, sähk.lämm. tuulila-
si, kahdet renkaat, kesärenkaat 
uudet, erikoisvanteet, siisti ja 
luotettava auto. Hp. 10900 e. 
040 765 3231.

Kaon tallentava DIGIBOKSI, kaa-
peliverkkoon tuplavirittimellä, 
160Gb kovalevy. 03/08 ostettu, 
21kk takuuta jälj. HP: 210 euroa  
P 040-5519685.

Uudenveroiset KESÄRENKAAT 
koko 175/70 R13 4 kpl. Hinta 
100 euroa. Puh 040-7367874.

ISTUINSUOJAT Saab 9-3:seen 
(vm. -02, viisiovinen). Mittatar-
kat, sekä eteen että taakse hinta 
200 euroa, puh.
044-2701667 (ma-su klo. 
14.00-22.00).

Käytettyjä IKKUNOITA 119x119, 
124x124, 164x164, 129x114, 
35x65, 35x100, 60x60 3-ker. 5 
kpl. Puh. 0405630321.

MOOTTORIVENE 80 hv. 5,2 m. 
pitkä, mukaan traileri (ei rek.) 
4500 euroa. Sovi näytöstä 050-
337 2274 tai 040 913 2561.

TUULETUSTELINE ja pyykkiteli-
ne tarpeettomina. Soita Katrille 
puh. 050 322 1108 Nivala.

Puuhellan KANSI + valurautauu-
ni ja lämminvesivaraaja 35 litraa 
Jäspi. Puh. 440 201.

Koivupuinen RUOKAPÖYTÄ ja 4 
tuolia 60 euroa. 2-istuttava BA-
ROKKISOHVA 100 euroa. Puh. 
442 134.

VESIAUTOMAATTI + kylpyam-
me. P. 050-545 1163.

15" ALUVANTEET Sparco jako 4 
x 114,3. Ollut Mitsubishi Galan-
tissa 150 euroa. 160x200 valkoi-
nen parisängyn runko 80 euroa. 
Puh. 044-326 0277.

7-osainen (Pikantti) KIRJAHYL-
LY, vaalea koivunväri johon kuu-
luu 2 kpl kaapillista, 2 lasiovea, 
2 hyllykköosaa, 1 laatikollinen 
osa yhteishintaan 700 euroa. 
Philips 22 tuuman TELEVISIO 
hyväkuntoinen, hp. 200 euroa. 
Puh. 0400-953 548.

CITROEN BX -90 ajettu 212 tkm. 
Katsastettu 7.4.-08. Hinta 400 
euroa. Kysy lisää puh. 0400-
588 543.

SKODA Felicia 1,3 LXi, ajet-
tu alle 70.000 km. Hyvät va-
rusteet, tarpeettomana. Puh. 
040-8250151.

HELLAN KANSIA 2 kpl, paisti-
nuuni 1 kpl, erilaisia suuluuk-
kuja 12 kpl. Puh.044-558 2727.

Olohuoneen PÖYTÄ, koko 
85x85, korkeus 51 sm. Halvalla. 
Puh. 446 965.

LATOKEHIKKO. Puh. 040 708 
7978.

Tarpeettomana TOYOTA Avensis 
-99, 1.6 bensa, aj. 177 tkm., h. 
7900 eur. P. 045-121 9857.

Tukeva, metallirunkoinen PÖY-
TÄKOKONAISUUS 150 x 300 cm, 
jossa sähköt, allas ja Oras Electra 
hana. Verstaalle tai remonttihal-
liin. puh. 044-544 0321.

Ostetaan  

TONTTI / VANHA MAATILA, jossa 
pari hehtaaria peltoa sekä säh-
kö ja vesiliittymät valmiina. Max 
15km Nivalan keskustasta. Puh. 
0407066305.

LEIKKIMÖKKI sekä muita pie-
nehköjä piharakennuksia. Kaik-
ki huomioidaan, joiden hinta al-
le 150 euroa. Tarjoa! P. 050-410 
5725.

3-renkainen POLKUPYÖRÄ ai-
kuiselle. Puh.0442922298.

Halutaan vuokrata  

KAKSIO Nivalan keskustasta 
mahdollisimman pian. Puh. 
0400439658.

5-henkinen lapsiperhe haluaisi 
vuokrata KOLMION tai isom-
man / OKT:n Nivalasta. Viim. 
heinäkuun 31. pvä. Puh. 050-
329 5791.

4 henkinen perhe haluaa vuok-
rata saunallisen rivitalo KOLMI-
ON tai omakotitalon nivalasta tai 
lähialueilta. 044-2757384/Sara.

Vuokrattavana  

Siisti saunallinen YKSIÖ Nivalan 
keskustassa. 37 neliöä. Sopii iäk-
käällekin. Vuokra 390 + sähkö. 
Autokatos sisältyy. P. 044-256 
9232.

OPISKELIJA-ASUNTO Kokkolas-
sa. Pieni, edullinen kerrostalo-
asunto keskussairaalan vieressä. 
Puh. 044-540 8539.

KERROSTALO-OSAKE 63 m2. 
Puh. 044-299 1552.

Löydetty  

SILMÄLASIT kirkon hautaus-
maalta. Periä saa Nivalan Viikon 
toimistosta.

Kadonnut  

Tarhintuvan rakas MIRKKU-KIS-
SA hukassa. Tuntom. rusk.valko-
musta kirjava, pienikokoinen, 
ihmisrakas. Toinen silm.ympä-
rys musta. Kaivataan kotiin. P. 
443 650.

Keskustassa musta mummo-
malli X-Treme POLKUPYÖRÄ. 
Hyvä tuntomerkki: tavarateli-
ne ei ole musta. Puh. 040-560 
6558.

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

   NIVALA-PESIS

LYHTY r.y.

 PÄIVÄKAHVIT

tiistaisin klo 12-14. 

Pappilantiellä.

Huom! Jäsenille euron (1€) 

alennus Uikkoon kerta/viikko.

Katvalan harjoitusvuorot:

Maanantaisin klo 16:30 D-tytöt, 18:00 D-pojat, 19:30 miehet.

Tiistaisin klo 16:30 E-tytöt, 18:00 G- ja F-juniorit, 19:30 E-pojat.

Keskiviikkoisin klo 18:00 Ladyt, 19:30 miehet.

Torstaisin klo 16:30 E-pojat, 18:00 G- ja F-juniorit, 19:30 E-tytöt.

Perjantaisin klo 16:30 D-tytöt, 18:00 D-pojat, 19:30 Ohtamaa.

Lauantaisin ja sunnuntaisin pelit klo 14:00 ja 15:00.

G-juniorit Satu Kontiola 040 5311 713, Sari Laakkonen 044 0526 520, 

F-juniorit Sari Laakkonen 044 0526 520, E-tytöt Satu Kontiola 040 

5311 713, E-pojat Satu Kontiola 040 5311 713, D-tytöt Anne Tölli 

044 5596 957, D-pojat Heikki Sarja 050 5596 957, Miehet Heikki 

Sarja 050 5966 273.

KINEVA

KOTISIVUJEMME

OSOITE ON:

www.tietotori.

fi /nivalandemarit

METALLI
Nivalan Metallityöväen

Ammattiosasto 353 

Yhteystiedot 

 Puheenjohtaja

Jari Mehtälä     

Pidisjärventie 42 B 6

85500 Nivala

p. 040-3544711 (Huom. numero 

muuttunut)

sähköposti nivalaluottamus-

mies@nordicaluminium.fi 

Sihteeri

Sami Kourujärvi

Järvennöntie 8

85500 Nivala

p. 0440-550392

sähköposti sami.kourujarvi@

luukku.com

Taloudenhoito,  Jäsenasiat

Pertti Karppinen

Kytölänpuhto 15

85500 Nivala

p. 044-5241919

sähköposti taloudenhoitaja.

ao353@omanetti.fi 

Kotisivut osoitteesta

www.nivalanmetalli353.net

MTK-Nivalan Vuokatin loma-

paikan varauksia kesäksi ja lop-

puvuodelle otetaan vastaan. Käy 

tutustumassa www.mtk-nivala.fi  

tai soita Irjalle p. 040 7587 123.

MTK

Kesä 2008  nurmikenttien harjoitusvuorot   vk. 23. alkaen

P-98-99    Tuiskula Ti  18.00-19.30 Harj.kenttä

P-00-02    Tuiskula Ma 18.00-19.30 Harj.kenttä

P-95-95    Tuiskula Ke  18.30-20.00 Iso kenttä

         Pe   17.00-18.30 Harj.kenttä

Miehet, edustus  Tuiskula La   14.00-16.00 Iso kenttä

         Ti    20.00-21.30 Harj.kenttä

Miehet, harraste  Tuiskula La   18.00-20.00 Iso Kenttä

T-99-00    Tuiskula La   10.00-11.30 Harj.kenttä

T-93-94    Tuiskula Ma  19.30-21.00 Iso kenttä

         Ke   20.00-21.30 Iso kenttä

         Pe   18.30-20.00 Iso kenttä

T-95-96    Tuiskula To   18.30-20.00 Harj.kenttä

T-97-98    Tuiskula To   17.00-18.30 Harj.kenttä

Naiset, edustus  Tuiskula Su   15.00-16.30 Iso kenttä

         To   20.00-21.30 Iso kenttä

Harjoituskenttää käytetään ensisijaisesti kesäkauden jalkapallohar-

joituksiin. Isolla kentällä pelataan pelit. Jos tulee päällekkäisyyksiä 

harjoituksissa ja peleissä, pelit on aina ensisijaisia.

Antti Hautakoski 045 125 3349

FC-YSIKAKS' NIVALA RY

Rautakirja laajentaa palvelujaan 

ja ottaa tuotevalikoimaansa myös 

valtion kalastusluvat: kalastuk-

senhoitomaksun ja läänikohtai-

set viehekalastusmaksut. Kalas-

tuslupien myynti alkoi torstaina 

15.5.2008.

 Jokaisen muuta kalastusta 

kuin onkimista tai pilkkimistä 

harjoittavan 18–64-vuotiaan on 

suoritettava kalastuksenhoito-

maksu. Se on valtion veroluon-

teinen maksu, jonka keräämises-

tä syntyvät tulot käytetään monin 

eri tavoin kalastajien ja kalavesien 

hyväksi. Noin kolmannes varoista 

käytetään suoraan kalavesien hoi-

toon. Tämän lisäksi viehekalasta-

jan on maksettava läänikohtainen 

viehekalastusmaksu tai hankitta-

va vesialueen omistajan myöntä-

mä kalastuslupa.

 Kalastuksenhoitomaksuja 

maksetaan vuosittain noin 300 000 

kappaletta ja viehekalastusmaksu-

ja noin 100 000 kappaletta. R-kios-

kien lisäksi molemmat maksut voi 

maksaa postissa, internetissä tai 

suoraan maa- ja metsätalousmi-

nisteriön tileille.

Kalastusluvat myyntiin R-kioskeille
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KYSY VAPAITA TONTTEJA 
KALAJOEN HIEKKASÄRKILTÄ!

Kalajoen kaupunki, www.kalajoki.fi

TosiPitkä asuntolaina on myös TosiVakaa

laina-aika jopa 60 vuotta
kiinteä korko jopa 20 vuotta

Handelsbanken
KOKKOLA - Mannerheiminaukio 2

Puh. 010 444 5330
kokkola@handelsbanken.fi
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www.siiponpuutarha.fi

suihkukaivot ja


