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Sunnuntai  
19.10.2008

Albumi

Nimipäivät 

Ajassa

Ajatus 

Sunnuntaiksi

Kysytään pois

Vanhojen valokuvien 
kertomaa

Tälle palstalle toivomme lukijoilta vanhoja valokuvia, mielellään 50-luvulta uudempaan päin. Kuvat 

voi tuoda Nivalan Viikon toimistoon os. Kalliontie 25 tai lähettää sähköpostilla osoitteeseen toimitus@

nivalanviikko.fi .

Minä riemuitsen sinun sa-

noistasi niin kuin riemui-

taan suuresta saaliista.

Valhetta minä vihaan ja 

kammoksun, sinun lakiasi 

minä rakastan.

Seitsemästi päivässä minä 

sinua ylistän vanhurskaista 

päätöksistäsi.

Ne, jotka rakastavat sinun 

lakiasi, elävät rauhassa,

mikään ei horjuta heitä.

Herra, minä luotan siihen, 

että sinä pelastat minut. 

Minä teen sinun käskyjesi 

mukaan.

Minä pysyn uskollisesti si-

nun liitossasi, se on minulle 

ylen rakas. Minä noudatan 

sinun liittosi säädöksiä -

missä kuljenkin, olen sinun 

edessäsi.

Ps. 119: 162-168

Sunnuntai: Uljas.

Maanantai: Kasperi, Kauno.

Tiistai: Ursula.

Keskiviikko: Anja, Anita, An-

niina, Anitta.

Torstai: Severi.

Perjantai: Rasmus, Asmo.

Lauantai: Sointu.

Koululaisten

syyslomaviikko

Perjantai 24.10.

YK:n päivä

Sunnuntai 26.10.

Kesäaika päättyy.

Leoka pystyyn kun tulloo ko-

va paekka, pyssyypähän ae-

nae suu kiinni.

Savolaisia viisauksia

1. Milloin päättyy kunnallis-

vaalien yleinen ennakkoää-

nestys?

2. Mikä rahayksikkö on Is-

lannissa?

3. Minkä arvostetun palkin-

non Martti Ahtisaari sai vast-

ikään?

4. Onko Linda Lampeniuk-

selle syntymässä tyttö- vai 

poikavauva?

5. Mikä on maailmanennä-

tysmies Pekka Koskelan kil-

pailulaji?

Vastaukset sivulla 18

Ruokalista

Vauvauutisia

Työpaikat

Tällä palstalla julkaistaan lukijoiden perhetapahtumia, kuten on-

nitteluja, kiitosilmoituksia, syntymäpäiväjuhlia, syntyneitä vauvo-

ja, valmistuneita, nimityksiä jne. Vauvauutiset, nimitys- ja valmis-

tujaisilmoitukset ovat ilmaisia.

Kiitos-, kaste-, onnittelu-, kihlajais-, vihkimis- ym. (myös kuvalliset) 

ilmoitukset maksavat 9 euroa/kpl käteisellä, laskutettaessa laskutus-

lisä 2,35 euroa. Tuo aineisto toimitukseen tai lähetä sähköpostilla 

toimitus@nivalanviikko.fi . Toimituksen postiosoite on Kalliontie 25, 

85500 Nivala ja puhelin 08-443 133.

Maria ja Timo Seppälälle on syntynyt tyttövauva Kokkolan 

keskussairaalassa 12.10.2008. Vauvan pituus oli 50 senttiä ja 

painoa 3620 grammaa.

Muistatko vielä? Tällaiselta näytti seurakuntakoti ennen remonttia. Kuvan omistaa Kyl-

likki Tirinen.

Mode-Mekon avajaispäivinä liikkeessä kävi tutustujia ja kahvittelijoita kolmisensataa. 

Arvonnassa olleen 50 euron lahjakortin voittivat Veeti Kukkurainen ja Aira Knuuti.

Ateriapalvelu

 Sunnuntai 19.10.: Lihahöys-

tö, perunat, italiansalaatti, 

marjavaahto.

Maanantai: Makkarakeitto, 

juusto, puolukkapuuro.

Tiistai: Kalapihvit, muusi, 

porkkana-mandariinisalaat-

ti, vadelmakiisseli.

Keskiviikko: Broiler-kasvis-

kastike, perunat, mustahe-

rukkahillo, marjakiisseli.

Torstai: Jauheliha-perunavii-

palelaatikko, jäävuori-anan-

as-tomaattisalaatti, sitruu-

nahyytelö.

Perjantai: Kinkku-vihannes-

keitto, juusto, hedelmäinen 

puuro.

Lauantai: Nakkipata, kurk-

kusalaatti, mustikkakiisseli.

Sunnuntai: Kalapaisti, peru-

nat, lounassalaatti, sekahe-

delmäkiisseli.

Nivalassa

Myyntipalveluhenkilö, baa-

ritarjoilija, kokki, CNC-ko-

neidenkäyttäjiä, hitsaaja, 

nuohooja, maalari.

Työvoima-
koulutus
Koneistajan ammattitutkin-

to - cnc-koneistus, kone- ja 

metallialan perustutkinto, 

levyseppä-hitsaaja, levytek-

niikan ammattitutkinto, me-

tallialan valmentava jakso - 

metallin perustiedot ja tai-

dot, hitsaajan pätevöitymis-

koulutus, ohutlevytekniikka, 

teollisuusrobotin ohjelmointi 

ja käyttötaito, puualan perus-

tutkinto, puusepänalan am-

mattitutkinto - puutuotteen 

valmistus, puusepänalan am-

mattitutkinto / CNC/CAD/

CAM-tekniikka, kone- ja 

metallialan perustutkinto - 

koneistus, yrittäjän ammat-

titutkinto, tulityökorttikou-

lutus, työturvallisuuskortti-

koulutus, monialainen rek-

rytointikoulutus yhteishan-

kintakoulutuksena.

Mustikat on hyviä, koska nii-

den sisällä on hilloa.

Pertti 5 v.

Vaatteiden alla useimmilla 

ihmisillä on ruumis. Sitä ei 

vain aina ajattele.

Tone 5 v.

Rakkautta on silloin kun nä-

kee jonkun mutta se tuntuu-

kin mahassa.

Sofi a 5 v.

Rakastuneet ihmiset pitele-

vät toisiaan kädestä, etteivät 

sormukset putoaisi, koska ne 

ovat kalliita.

Tiina 7 v.

Vanhat ihmiset voivat olla hy-

viä lattioiden pesemisessä.

Lars-Gran 5v.

Joosef ei ollut Jeesuksen isä. 

Siinä oli joku juttu aasin 

kanssa,mutta en muista mi-

kä.

Sanna 6v.

Vaari tekee mieluiten sitä, mi-

tä muut kieltävät häntä teke-

mästä.

Henrik 7 v.

Jotkut lehmät ovat mustia. Ne 

ovat maahanmuuttajia.

Karin 5 v.

Ruumis päättyy kenkiin.

Anders 5v

Jotkut jutut on niin viisaita, 

ettei ne naurata.

Katarina 5 v.

Joskus juhlan jälkeen tulee 

toinen juhlapäivä. Ei kukaan 

oikeastaan tiedä miksi se tu-

lee, mutta ollaan vain iloisia 

ja lomalla eikä turhaan ky-

sellä.

Anna 9v.

On kumma miten vähän saa 

aikaan, jos vain lakkaa yrit-

tämästä.

Paula 8v.

Last en suusta

Mode-Mekon
arvonta suoritettu
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Ken söi kesävoin...
Runon kenttä on laaja

S
e todettiin Niva-Kaijan 

koululla 11.10. pidetys-

sä suuressa runokatsel-

muksessa. Esityksiä oli kaik-

kiaan 65 kappaletta. Lausujat 

tulivat lähipitäjistä ja kauem-

paakin.

Runoanti oli monipuo-

lista, oli sekä vanhaa taattua 

runoa että modernia proosa-

runoa, ja yllättävän paljon oli 

lausujien omia tekstejä. Ru-

not kertoivat usein vanhene-

misesta, elämän syksyn tun-

noista, sitähän menneen elä-

män tarkastelu tarkoittaa.

Myös esitystyylejä oli usei-

ta. Monet runot lausuttiin 

melko pateettisesti, proosaru-

not luettiin puheenomaises-

ti. On selvää, että esimerkik-

si Eino Leinon Nocturnosta 

on vaikea repiä uusia sävyjä. 

Joissakin esityksissä käytet-

tiin musiikkia lisäpontime-

na. Näin mm. kokkolalaisen 

He-Li-Kat-ryhmän esityk-

sessä. Yksittäisten lausujien 

lisäksi kuultiin runoryhmiä, 

joiden esityksissä visuaalisel-

la sommittelulla on oma mer-

kityksensä.

Näin suuresta joukosta on 

vaikea ja ehkä turhakin nos-

taa ketään esille. Joitakin sil-

ti voisin mainita tapahtuman 

havainnollistamiseksi.

Kokkolalainen Linnea 

Hovi on harrastanut lausun-

taa pitkään. Hän toimii myös 

ohjaajana. Hänen valintansa 

oli Yrjö Jylhän Laulu Kuujär-

vestä. Sen hän esitti asiaan 

kuuluvalla vakavuudella. Si-

tä kyllä voi pohtia, tuntuisiko 

runo vielä vaikuttavammalta 

miehen lausumana.

Miehiä joukossa oli vain 

muutama. Siksi oli ilahdut-

tavaa kuulla hankasalmelai-

sen Tuomo Partasen esitys-

tä. Hänellä on hyvä runoääni, 

se sopi mainiosti vaikeammin 

avautuvien proosarunojen il-

maisuun. Hän tulkitsi mm. 

Eeva-Liisa Manneria.

Runosirkat Kannuksesta, 

yhtenäisissä asuissaan tekivät 

hyvää yhteistyötä. He esitti-

vät Jorma Salmelan sanoitta-

man ja säveltämän Kotikylän 

balladin.

Pyhäsalmen työkeskuk-

sen runopiiri esitti sikermiä 

Kantelettaresta. Lorumaiset 

runot on helpompi oppia, 

mutta varmasti oli paljon työ-

tä tehty esitystä varten.

Aune Tyybäkinoja esit-

ti eläytyvästi Senja Mäkisen 

hauskan runon Peili.

Helmi Nilsson Kokkolasta 

tulkitsi Hilma Heikkilän ru-

non Hämärän mietteitä. Siinä 

pohdittiin naisen ikiaikaista 

osaa aina kalevalaisesta ajasta 

lähtien. Ilmaisu oli mietiske-

levää ja taitavan levollista.

Eeva ja Telle Kalajoelta 

olivat lähteneet ikään kuin 

sauvakävelylle. He esittivät 

vaatimattomasti ja luonteval-

la murteella "lapsellisia" aja-

tuksia: Ko mää olin pieni.

Iistä saapuneet Aila Berg 

ja Anna-Liisa Kokko poik-

kesivat runovalinnallaan. He 

esittivät Heli Slungan Tytös-

tä naiseksi, joka tihkui ero-

tiikkaa.

Nivalan edustajat: Eila 

Mehtälä, Kaija Jussilainen, 

Arja Autio, Tiina Nyrhinen 

ja Marja-Leena Sikala osoit-

tivat esityksellään olevansa jo 

varsin pitkällä harrastukses-

saan. Heitä ohjaa Maija Ylen-

Julin.

Esitysten taso oli vaihtele-

va. Pitempiaikainen harrasta-

neisuus näkyy esimerkiksi si-

ten, että sanat tulevat selvästi 

takeltelematta ja oikealla ää-

nenpainolla. Sanojen unohtu-

miseltakaan ei vältytty, mutta 

heti alkuun oli tehty selväksi, 

että se ei ole mikään katastro-

fi . Tarvittaessa ohjaaja auttoi 

etupenkistä käsin.

Tämä tilaisuus ei ollut kil-

pailu. Tuomariston tehtävänä 

oli antaa kannustavaa palau-

tetta, joka on tärkeää varsin-

kin aloittelevalle lausujalle. 

Lausunta -sana on kyllä ai-

kansa elänyt nykytyylejä aja-

tellen, on yksi itseilmaisun 

muoto. Se sopii hyvin vaih-

toehdoksi esim. silloin, kun 

nuottikorvan puutteessa ei 

voi harrastaa laulamista.

Valitettavan usein harras-

tus aloitetaan myöhäisellä 

iällä, jolloin se on erityisen 

haastavaa. Tässäkin katsel-

muksessa osallistujien keski-

ikä oli korkea, nuoret puut-

tuivat lähes täydellisesti.

Tilaisuus oli onnistunut 

tarjoiluja myöten, mutta ve-

nyi pitkäksi. Tilaisuuden oli-

vat järjestäneet Nivalan kau-

punki, Nivala-seura ja Joki-

latvan opisto. Ensi vuonna 

järjestämisvuorossa on Kan-

nuksen kaupunki ja Lestijo-

kilaakson lausujat.

 Raija Raudaskoski

Kaija Jussilainen Nivala 

"Väkevä kukka".

Aili Linna Sievistä "Nyt ne 

lähtevät".

Eila Mehtälä Nivala "Jos 

olisin tuntenut sinut aikai-

semmin".

Helmi Nilsson Kokkola 

"Hämärän mietteitä".

Niva-Kaijan koulun auditorio täyttyi ääriään myöten.

Tuomo Partanen Hanka-

salmi, proosarunoa mm. Ee-

Pyhäsalmen työkeskuksen runopiiri, sikermä Kanteletta-

resta.

Tuomaristoa. Eeva-Maija Haukinen, Linnea Hovi ja 

Margit Uusitalo. Kuvassa myös kulttuurisihteeri Anita 

Ohtamaa.

Finn Nickel Oy Hituran kai-

voksen YT-neuvottelut ovat 

päättyneet. Neuvottelut al-

koivat 1.10.2008. 

YT-neuvotteluiden tu-

loksena kaivos lomauttaa 

yhteensä 36 omaa työnteki-

jäänsä. Kaivoksen kokonais-

henkilöstövahvuus on täl-

lä hetkellä 113 omaa työn-

tekijää ja 43 urakoitsijoiden 

työntekijää. Lomautukset al-

kavat vaiheittain marraskuun 

alussa ja kestävät tammikuun 

2009 loppuun asti. Urakoitsi-

jat sopeuttavat omaa henki-

löstöään muuttuneen työti-

lanteen mukaiseksi.

Lomautukset vaikuttavat 

ensisijaisesti maanalaisen 

kaivoksen louhinnan val-

mistaviin töihin ja vähentä-

vät kustannuksia huomat-

tavasti. Valmistavien töiden 

keskeytyksestä johtuen on 

todennäköistä, että jatkossa 

tullaan lomauttamaan lisää 

henkilöstöä.

Maanalaisen kaivok-

sen tuotantotehokkuutta on 

nostettu siirtymällä keskey-

tyvään kolmivuorotyöhön 

13.10. alkaen. Uuden järjes-

telmän mukaisesti kaivokses-

sa tehdään viikon aikana 18 

täyttä työvuoroa aiemmin 13 

vuoron sijaan.

YT-neuvotteluihin ja nyt 

alkamisiin lomauttamisiin 

ovat johtaneet nikkelin hin-

nan kesän aikana tapahtunut 

voimakas heikkeneminen, 

maanalaisen kaivoksen riit-

tämätön tuotantotehokkuus, 

yleinen materiaalien, palkko-

jen ja energian hinnannousu 

mukaanlukien sähkönhin-

taan vuoden alusta tullut, 

päästökaupasta johtuva noin 

20 prosentin hinnankorotus, 

sanotaan kaivoksen tiedot-

teessa.

Hituran kaivos on ollut 

tuotannossa vuodesta 1970 

lähtien ja tuottaa nikkeliä ri-

kasteessa noin 2500 tonnia 

vuodessa. alhaisesta nikke-

lin hinnasta johtuen kaivok-

sen toiminta on ollut keskey-

tyksissä kaksi kertaa 1980-lu-

vulla ja kerran 1990-luvun lo-

pussa.

Hituran kaivos lomauttaa
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Nivalan Seurakunta

Lukijoiden Ajatuksia

Haluatko sinä vaikuttaa  ko-

tikaupunkisi tulevaisuuteen? 

Tulevat kunnallisvaalit anta-

vat siihen mahdollisuuden. 

Vain äänestämällä voit vai-

kuttaa.

Nivala on kaunis Poh-

jois-Pohjanmaan kunta. Sen 

kauneutta ja kotipitäjän ar-

voa kannattaa vaalia. Laajat 

tehokkaasti viljellyt viljavat 

vainiot ja joet, jotka virtaavat 

niiden halki, luovat sitä Luo-

jan luomaa kauneutta, mi-

tä katsojan silmä voi ihailla. 

Meillä on kaunis keskustaa-

jama. Itse haluaisin säilyttää 

keskustan sellaisena, johon 

ei rakennettaisi kovin paljon 

korkeita kerrostaloja. Minul-

la on tunne, että synnyinpitä-

jä on rakkaampi ja kauniim-

pi meille, jotka olemme asu-

neet osan elämää muualla. Si-

tä luonnon arvoa ei huomaa, 

kun asuu aina paikanpäällä. 

Ne nivalalaiset, jotka asuvat 

pysyvästi muualla, tulevat 

mielellään synnyinpaikalle 

ainakin juhannuksen aikoi-

hin muistelemaan lapsuus-

aikoja. 

Uusi valtuusto on suurten 

haasteiden  edessä. Oma nä-

kemykseni on, että pitäisi saa-

da verokertymiä lisää, ei ve-

roprosenttia korottamalla ei-

kä kiinteistöveroa nostamalla 

vaan lisäämällä yritystoimin-

taa. Meillähän on teollisuus-

kylässä ihan kohtuullisesti 

toimintaa, mutta lisää tarvi-

taan. Verotuloille olisi käyt-

töä. Keskustan vaalikauden 

tavoitteissa on yrittäjämyön-

teinen Nivala. Haluaisin pai-

nottaa erityisesti sitä, että 

myös pienyrittäjät pitää ottaa 

paremmin huomioon. Nivala 

pitää pystyä pitämään asuttu-

na kokonaan. Maatalousyrit-

täjät tuovat meille tarvittavia 

verotuloja ja välillisesti paljon 

muuta liiketoimintaa, mikä 

on hyvä asia. 

Nivalalaisina  saisimme 

olla kiitollisia, että meillä on 

kohtuullisesti lapsia ja nuo-

ria. Monin paikoin syntyvyys 

laskee. Uusien sukupolvien 

on jatkettava elämän kierto-

kulkua.  Monilapsisten per-

heiden tukeminen on tärke-

ää. Lapsiperheiden kotipalve-

luja tulisi kehittää, kotiapua 

pitäisi olla saatavilla sairaus-

tapauksissa ja perheiden sel-

viytymisestä on huolehditta-

va kohtuulliseen hintaan. On 

tärkeää, että meillä kaikilla 

ikään katsomatta olisi hyvä 

asua ja elää turvallisesti. Pa-

rannetaan yhdessä kotikau-

punkia. Nähdään ne  asiat, 

mitkä meillä on hyvin ja mitä 

me vielä voisimme parantaa. 

Meidän kannattaisi joskus 

pysähtyä ajattelemaan laa-

jemmin, ovatko asiat todella 

huonosti. Kun seuraa maail-

man tapahtumia sodista, pa-

kolaisista ja pakolaisleirielä-

mästä, huomaa kyllä, kuinka 

hyvässä isänmaassa me vielä 

saamme asua. Meistä pide-

tään kuitenkin hyvää huolta. 

Tiedän, että on yhä ihmisiä 

ja perheitä, jotka asuvat puut-

teessa ja tarvitsevat enemmän 

yhteiskunnan huolenpitoa 

kuin mitä he saavat. Nämä 

asiat ovat minulle tärkeitä ja 

niitä olen puolustanut.

JK. Olen ihaillut kotipi-

täjän vaakunaa, joka loistaa 

kauniisti maalattuna vesi-

tornin kupeessa. Se tuo mie-

leen menneitten sukupolvi-

en työn ja uurastuksen. Mie-

leen nousee ajatus, kuinka 

kauan saamme pitää oman 

vaakunamme omalla uljaal-

la paikallaan. Vaikka menet-

täisimme oman kotipitäjän 

symbolin, niin tämä paikka 

on meidän synnyinseutua ja 

täällä on juuret meillä syvällä 

maaperässä. Meidän olisi hy-

vä jatkaa tätä työtä yhteisen 

asuinpaikkamme hyväksi.

Taisto Ruuska
Kunnallisvaaliehdokas

Esitettäessä asiallinen kysy-

mys, on siihen hyvän tavan 

mukaisesti myös vastattava.

”Nivalan Puolesta (Pro-

Nivala)” tiedusteli 12.10.2008 

päivätyssä Nivalan Viikko-

lehdessä kysymyksen, ”Mit-

kä puolueet kannattavat avoi-

muutta?” Näin kuntavaalien 

alla kysymys on ajankohtai-

nen, aiheellinen ja asiallinen, 

joten siihen on syytä myös 

vastata.

Kristillisdemokraattien 

Nivalan osaston valtuutta-

ma haluan kertoa, että puo-

lueemme osasto ja kaikki 

ehdokkaat ovat vankasti sitä 

mieltä, että kaupungin hal-

linnossa on noudatettava se-

kä kaupunginvaltuuston hy-

väksymää avoimuusstrategi-

aa, että kuntalain 29 – 31 §:

n määräyksiä. Käytännössä 

tämä merkitsee mm. sitä, et-

tä kaupungin hallinnosta ja 

päätöksenteon valmistelusta 

tulee tiedottaa kaupungissa 

vireillä olevista asioista järjes-

tämällä kuulemistilaisuuksia, 

selvittää asukkaiden mielipi-

teitä ennen päätöksentekoa ja 

järjestää kunnallisia kansan-

äänestyksiä. 

Eli yhteinen kantamme on, 

että emme vain kannata, vaan 

vaadimme kansalaisten kuu-

lemista, asioiden valmistelun 

avoimuutta ja läpinäkyvyyttä 

kaupungin asioiden hoidossa 

ja päätöksenteossa. 

Nähtäväksi jää se, mi-

tä vastaavat ne tahot, jotka 

päättyvällä valtuustokaudel-

la ovat ns. torpanneet asuk-

kaiden kuulemisen, asioista 

tiedottamisen, sekä päätök-

senteon avoimen läpinäky-

vän valmistelun?

Heikki Häyrynen
valtuustoehdokas

La 18.10. klo 12 myyjäiset Ni-

valan ry:llä Kallion leirikes-

kuksen hyväksi. Klo 19 Ypy-

än ry:n isot seurat Välikylän 

koululla (I Iso-Heiniemi, J 

Hintikka).

Su 19.10. 23. sunn. hellun-

taista klo 10 messu kirkossa, 

Jukkola, Katajala, P Ohta-

maa, huilu. Radiointi Pookis-

sa. Kolehti seurakunnan ni-

mikkolähettien työn hyväk-

si. Messun jälkeen 70 vuotta 

täyttävien juhla seurakunta-

kodissa. Klo 12 seurat Väliky-

län koululla (I Iso-Heiniemi, 

J Hintikka). Klo 18.30 seurat 

Välikylän koululla (I Iso-Hei-

niemi, J Hintikka). 

Ma 20.10. klo 11.30 näkö-

vammaisten kerho seurakun-

takodissa. Klo 19 lähetysseu-

rat Karvoskylällä, Veikko Töl-

lillä (S Haaponiemi, L Hank-

kila).

Ti 21.10. klo 11-13 kohtaa-

mispaikka Ranni, Peltolan 

pappilassa, Asematie 1. Ai-

heena: Kirjoittaminen ja lu-

keminen- voimavara huomi-

seen, kirjailija Varpu Vilku-

na-Uusitalo. Klo 18 naisten 

piiri seurakuntakodissa.

Ke 22.10. klo 17 virsipiiri seu-

rakuntakodissa (Katajala).

To 23.10. klo  18 ystäväpalve-

luryhmä seurakuntakodissa. 

Klo 19 myyjäiset Kallion lei-

rikeskuksen hyväksi Korpi-

rannan ry:llä.

 La 25.10. klo 19.30 seurat Ni-

valan ry:llä (E Hosionaho).

Su 26.10. 24. sunn. hellun-

taista klo 10  messu kirkos-

sa, Uusheräyksen syysseurat, 

saarna V Junttila, lit. S Junt-

tila, Rautio, avustaa Malisky-

län Sekakuoro joht. J Latva-

la. Messun jälkeen ruokailu ja 

seurat seurakuntakodissa (V 

Junttila, S Bergman, Junttila). 

Klo 13 seurat Nivalan ry:llä 

(O Hosionaho). Klo 18 jul-

kaisuilta ja seurat Nivalan 

ry:llä (E Kautto). Klo 19 He-

rättäjän seurat seuratuvalla (L 

Partanen, S Junttila).

Päiväkerhotyö

Syyslomaviikolla  43 ei ole 

päiväkerhoja.

Perhekerhotyö

To 16.10. klo 9.30 perheker-

ho seurakuntakodin päivä-

kerhotiloissa.

Pe 17.10. klo 9.30 perhekerho 

seurakuntakodin päiväker-

hotiloissa. Syyslomaviikolla 

ei ole perhekerhoja.

Pyhäkoulutyö

Su 19.10. klo 12 pyhäkoulu 

seurakuntakodissa ja Vilku-

nan alueen pyhäkoulu Sten-

rothilla, Niskakankaantie 

49.

Varhaisnuorten kerhot 

Sählykerhot:

Malilan koululla maanan-

taisin klo 17-18.30. Lukiolla 

tiistaisin klo 16-17.30, 1- 4 

luokan pojille. Lukiolla kes-

kiviikkoisin klo 16-17.15, 4-

6 luokan pojille. Tuiskulassa 

keskiviikkoisin klo 16-17,  4-

6 luokan pojille.

Kokkikerhot:

Seurakuntakodilla maanan-

taisin klo 16-17.30, 1-4 luo-

kan tytöille ja pojille. Seura-

kuntakodilla keskiviikkoisin 

klo 17.30-19, 4- 6 luokan ty-

töille ja pojille. Kyösti Kalli-

on koululla maanantaisin  klo 

16.30 –18,  4-6 luokkalaisille

Puuhakerho:

Seurakuntakodilla tiistaisin 

klo 16.30-17.30, 1-4 luokan 

tytöille ja pojille

Liikuntakerho:

Karvoskylän koululla maa-

nantaisin klo 17-18.30, 3- 6 

luokan tytöille ja pojille

Lisätietoja  Mauri Autio p. 

040 539 1462

Rippikoulutyö

Kolehdinkantajat  

Su 12.10. Pekka Eskola, Ta-

pio Eskola, Liisa Harju, Jani-

ta Häggman.

Su 19.10. Sari Aitto-oja, Aatu 

Isoaho, Milja Juvonen, Mik-

ko Katajala. 

Su 26.10. Lenita Lähdemäki, 

Otto Hannula, Taru Siipola, 

Arto Rissanen.

Olkaa paikalla kirkon sakas-

tissa viim. klo 9.45. Lisätie-

toja p. 040 532 5578/Reetta 

Nummela.

Lähetystyö

Lähetyksen  kirpputori Kant-

torilassa, avoinna ke ja la klo 

9-13,  saatavana varastossa 

olevaa ilmaista vaatetavaraa.

Tulossa:

Kalajoen, Raahen ja Limin-

gan rovastikuntien maal-

likkokoulun Pienryhmä I 

–koulutuspäivä Raahessa, 

Pattijoen seurakuntatalossa 

la 18.10.2008 klo 9-15.30. II-

koulutuspäivä ke 22.11.2008 

klo 8.30-15.45

samassa paikassa. Ilmoittau-

tumiset  Kalajoen Kr. Opis-

tolle p. (08) 4639 200. tai  toi-

misto@kkro.fi 

Seurakunnan adressit

Seurakunnan adresseja on 

myytävänä myös kirkkoher-

ranvirastossa, hinta 8,50 €.

Kanttorien matkapuhelimet:  
Anu Rautio p. 040 532 9051 

ja Liisa Katajala p. 044 344 

2174. Vapaapäivät ma ja ti.     

Perheasiainneuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti 

pihan puolelta) 84100 Yli-

vieska, p. (08) 425 990.

Palveleva puhelin 010 190 

071. Palveleva puhelin päi-

vystää joka päivä, su-to klo 

18-01, pe ja la klo 18-03. Pal-

velevaan nettiin voit lähettää 

viestin (evl.fi /palvelevanet-

ti.fi ), johon vastataan viiden 

päivän kuluessa.

Kirkolliset on luettavissa 

myös Nivalan seurakunnan 

kotisivuilta, www.nivalans-

rk.fi /kirkolliset ilmoitukset.

Seurakunnan kotisivujen 

osoite: www.nivalansrk.fi -

Sähköpostiosoite: nivalan.

seurakunta@evl.fi 

Lomalla: Martti Viljanen 20.-

26.10.2008.

Kastettu: 

Jalo Aleksanteri Räsänen, 

Tessa Juulia Hakkarainen, Sa-

ra Maria Matilda Siltala,

Riku Santeri Isoaho, Reino 

Eemil Vähätiitto, Lauri Ar-

mas Hintsala, Viola Maria 

Eskola.

Avioliittoon 
kuulutettu: 
Jaakko Petteri Pelo ja Annas-

tiina Emilia Saari

Kuollut:

Väinö Ilmari Vähäsöyrinki  

84 v.

Kerttu Maria Rajaniemi s 

Kaartinen  84 v.

Vaikuta kotikuntasi tulevaisuuteen Kristillisdemokraattien
vastaus Pro-Nivalalle



Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Pankkikriisin vuoksi
asiakkaan ei tarvitse öitä valvoa

Niittykodissa paljon tapahtumia
Vanhusten viikolla

Nordean konttorinjohta-

ja Jaakko Lehtinen ja sijoi-

tusasiantuntija Aija Virkka-

la sanovat, että pankkikrii-

sin vuoksi pankin asiakkaat 

voivat nukkua yönsä aivan 

rauhallisin mielin. Kriisi on 

kuitenkin aiheuttanut huo-

lestuneita kyselyjä pankkiin 

erikoisesti toissa viikolla en-

nen valtion tukipaketin jul-

kistamista.

Tukipaketti rauhoitti ra-

hoitusmarkkinoita ja osak-

keiden hinnat kääntyivät 

nousuun. Tukipaketteja ei 

ole tarkoitus käyttää, mutta 

ne rauhoittavat rahamarkki-

noita olemassaolollaan.

Nivalan Nordea on jär-

jestänyt perinteisesti sijoit-

tajailtoja pari kertaa vuodes-

sa. Vastikään pidetty tilaisuus 

koettiin erityisen tärkeäksi, 

sillä tilanne on huolestutta-

nut sijoittajia.

- Suomen pankit ovat hy-

vässä kunnossa ja tilanne on 

rauhoittumassa. Taantuman 

uhka ei silti ole poistunut 

mihinkään ja tilanne voi jat-

kua vuoden pari, arvioi Aija 

Virkkala.

Virkkala käy Nivalan Nor-

deassa kerran viikossa kes-

kustelemassa asiakkaiden 

kanssa säästämisasioista ja 

miettii sijoitusvaihtoehtoja. 

Lisäksi Nivalan konttorin asi-

akkailla on henkilökohtaiset 

palveluneuvojat, jotka ottavat 

yhteyttä asiakkaisiinsa hei-

dän varojensa mahdollisim-

man järkevän hoidon järjes-

tämiseksi. Muitakin palvelu-

ja on tarjolla, muun muassa 

perintösuunnittelua.

Pankkikriisistä Virkkala 

sanoo, että tilanne lähti liik-

keelle kesällä 2007 Ameri-

kasta, missä paljastui  asun-

tolainakriisi. Sen jälkeen asi-

oita on seurattu herkällä kor-

valla ja koko maailmalle oli 

yllätys, että asia paisui näin 

suureksi.

Nyt kannattaa 
pikkuhiljaa ostaa

Sijoitusasiantuntija sanoo, 

että säästäminen perustuu 

yleensäkin pidemmän ajan 

suunnitelmaan.

- Suunnitelma räätälöi-

dään asiakkaan tarpeiden 

mukaan - miten pitkäksi ai-

kaa sijoitus on tarkoitus tehdä 

ja minkälaisen riskin asiakas 

on valmis ottamaan. Lyhyellä 

aikavälillä määräaikainen tili 

on edelleen hyvä vaihtoehto, 

mutta pidemmälle aikavälille 

esimerkiksi pääomaturvatut 

vaihtoehdot ovat hyviä. Ha-

jauttaminen on tärkeää, ettei 

kaikki ole samassa kohteessa, 

hän neuvoo.

- Omissa sijoituksissa voi 

nyt pysytellä. Myydä ei kan-

nata, sillä jonkin ajan kulut-

tua nousu alkaa jälleen. Ra-

hasto-osuudet ja osakkeet 

ovat laskeneet ja niitä voisi 

lähteä pikkuhiljaa ostamaan. 

Yleensä me innostutaan sii-

nä vaiheessa, kun jokin kohde 

nousee voimakkaasti.

Pankkiväki seuraa raha-

markkinoiden kehitystä tar-

kasti.

- Tilanne rauhoittuu ja tar-

vitaan vain malttia. Parem-

paan suuntaan ollaan menos-

sa. Säännöllinen säästäminen 

varallisuuden kartuttamisek-

si on nytkin paikallaan, Jaak-

ko Lehtinen sanoo.

Sijoitusasiantuntija Aija Virkkala ja konttorinjohtaja Jaakko Lehtinen seuraavat tarkas-

ti rahamarkkinoiden tilannetta.

Niittykodissa vietettiin van-

hustenviikkoa erilaisten ta-

pahtumien merkeissä. Tee-

mana oli kuitenkin  valtakun-

nallisesti Viisas vanhuus.

Viikon ohjelma alkoi maa-

nantaina, jolloin asukkaita ja 

henkilökuntaa kävi tervehti-

mässä kansanedustaja Pekka 

Vilkuna. Asukkaat innostui-

vat kyselemään ajankohtaisis-

ta yhteiskunnallisista asioista 

joiden pohjalta virisi mielen-

kiintoinen keskustelu. 

Tiistaina oli runon ja pa-

kinan iltapäivä. Asukkaiden 

päivään toivat Kiiverin Inke-

rin esitykset hauskaa piris-

tystä. Keskiviikkona pidettiin 

laulutuokio perinteisten kan-

sanlaulujen merkeissä, tors-

taina oli iäkkäiden ulkoilu-

päivä, jolloin hoitajat ja asuk-

kaat ulkoilivat yhdessä. Osa 

asukkaista lähti omahoitajan-

sa kanssa pikkuostoksille.

Perjantaina 
kotiruokailta
Viikon tapahtumat huipen-

tuivat perjantaina olleeseen 

kotiruokapäivään. Asukkai-

den annettiin toivoa ihan 

mitä haluavat ruoaksi, mut-

ta tavallinen kotiruoka - aa-

mulla hernekeitto, päivälli-

sellä makaronilaatikko - oli-

vat toiveista ykkössijalla. 

Illallinen syötiin Vanhus-

ten viikon kunniaksi taval-

lista juhlallisemmissa mer-

keissä. Niittykodin taitavat 

kokit Leena Pirttimaa ja In-

keri Rajaniemi valmistivat 

päivälliseksi herkullisen ma-

karonilaatikon, joka muun 

henkilökunnan avustuksel-

la tarjottiin Niittykodin mo-

lempien talojen asukkaille. 

Ruokahetki aloitettiin skoo-

laamalla omenamehua asuk-

kaiden onnellisuudelle ja tu-

levaisuudelle. 

- Kerran Heiskanperällä 

oli hienot juhlat ja siellä sai 

ryypätä pikarista, muisteli 

eräs asukas samalla kun kiit-

teli herkullista ruokaa. Ruo-

kahetken lopuksi laulettiin ja 

veisattiin yhdessä vanhusten 

toivomia virsiä.

Vanhusten viikon aikana 

hoitajat olivat panostaneet 

yhteisten virikehetkien järjes-

tämiseen ja näin arjen keskel-

le saatiin mukavaa yhdessä-

oloa ja mielenvirkistystä. Yh-

teisöllisyyden tunne kuvastui 

erään asukkaan sanoin: "En 

minä lapsena tiennyt, miten 

mukavaa on olla vanha".

Niittykodin väki kiittää 

kaikkia vanhustenviikon to-

teuttamisessa mukana ollei-

ta.

Suussa sulavan makaronilaatikon ja muutenkin herkul-

lisen ruokahetken kokit Leena Pirttimaa (vas.) ja Inkeri 

Rajaniemi.

Vanhukset nauttivat juhlavaa ateriaa viihtyisässä yhtei-

sessä ruokasalissa. Lopuksi laulettiin yhdessä lempivirsiä 

ja -lauluja.
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Lukijoiden Ajatuksia

Nivalan Keskustan yhtenä 

tärkeänä tavoitteena on har-

joittaa avointa kunnallispo-

litiikkaa tulevalla valtuusto-

kaudella. Haluamme varmis-

taa, että nivalalaisten ääni tu-

lee kuuluviin koko vaalikau-

den ajan.

Keskustan Joensuun puo-

luekokouksessa hyväksyttiin 

kannanotto, jossa halutaan 

tuoda kunnat lähemmäksi 

kuntalaisia. Tämä tarkoittaa 

sitä, että kaikille kuntalaisil-

le on taattava aito mahdolli-

suus vaikuttaa kotikuntan-

sa päätöksentekoon. Kunta-

laisille tulee järjestää kuule-

mis- ja keskustelutilaisuuk-

sia säännöllisesti ja kattavas-

ti. Palautetta on pystyttävä 

antamaan useiden kanavien 

kautta. Myös tiedon saannin 

on oltava esteetöntä.

Me Nivalan keskustalai-

set haluamme ottaa puolue-

kokouksen kannanoton aktii-

viseen käyttöön ja näin tuo-

da päätöksenteon lähemmäk-

si kaupunkilaisia. Kuulemis- 

ja keskustelutilaisuuksien 

säännöllinen järjestäminen 

lisää molemminpuolista tie-

donkulkua. Näitä tilaisuuk-

sia tulee järjestää myös aina 

silloin, kun ollaan tekemässä 

isoja, nivalalaisten jokapäi-

väiseen elämään vaikuttavia 

ratkaisuja.

Kunnallispolitiikka pe-

rustuu edustukselliseen de-

mokratiaan, jossa valtuus-

ton jäsenet valitaan vaaleilla. 

Valtuuston kokouksia on jo-

kaisen nivalalaisen mahdol-

lista käydä kuuntelemassa ja 

näin seurata kotikaupungin 

päätöksentekoa. Mikään ei 

estä kysymästä valtuutetuil-

ta, missä vaiheessa jokin kä-

siteltävä asia on ja mikä on 

valtuutetun mielipide. Uskon, 

että myös valtuutettu on val-

mis kuulemaan yksittäisiä 

ajatuksia eri asioista. 

Nivalalaisten päättäjien on 

hyvä myös jalkautua ja käydä 

tutustumassa kaupungin eri 

toimintoihin paikan päällä. 

Näin saa arvokasta tietoa, jo-

ta voi tarvita päätöksiä teh-

täessä.

Keskustalainen valtuutet-

tu Nivalassa saa vapaasti va-

lita mihin keskustelu- ja kuu-

lemistilaisuuksiin hän osallis-

tuu. Näin toteutuu vastuulli-

sen vapauden periaate.

Irja Erkkilä
Keskustan Nivalan 

kunnallisjärjestön 
puheenjohtaja

Yhteiset asiat ovat pääsään-

töisesti julkisia ja avoimia. 

Kuitenkin monet kokevat 

tiedottamisen vajavaiseksi. 

Tiedottamista, kuten muita-

kin asioita voidaan kehittää 

paremmaksi. 

Tiedottaminen on par-

haimmillaan tasaverois-

ta keskustelu eri osapuolten 

kesken.

Siinä kohtaavat eri näke-

myksiä omaavat osapuolet 

toisensa. Valtuustot ovat vaa-

leilla valittuja luottamushen-

kilöitä, jotka toimivat valtuus-

tossa kaupungin parhaaksi 

korkeimpana päättävänä eli-

menä. Siksi päättäjien moni-

puolinen tiedonsaanti nousee 

suureen arvoon. Kaupungin-

valtuusto kantaa vastuuta ko-

konaisuudesta. Virallisen tie-

donsaannin lisäksi päättäjien 

tulisi saada lisäinformaatiota 

ns. kansalaiskeskusteluista. 

Tässä on mielestäni Nivalassa 

parannettavaa. Jotta tulevai-

suuden rakentaminen tapah-

tuisi vankalle pohjalle, kansa-

laiskeskustelulle tulisi löytyä 

oma paikkansa. Samoin teh-

tyjen päätösten vaikutusten 

arviointi ruohonjuuritason 

elämään helpottuisi. Niva-

lassa Suomen Keskusta on ot-

tanut tiedottamisen kehittä-

misen yhdeksi vaaliteemaksi. 

Kokemukset salailusta perus-

tuvat siihen, että ei keskus-

tella, kerrota tulevaisuuden 

ja lähitulevaisuuden asioista, 

suunnitelmista. Monenlaisia 

mielipiteitä vilahtelee lehdis-

tössä, mutta selkeää suunni-

telmaa, asioitten jalkautumis-

ta ei näy. Tulevan kaupungin-

valtuuston päätettäväksi tule-

vista suurista linjauksista oli-

si hyvä olla tietoa. Tämä luo 

kansalaisille, veronmaksajil-

le turvallisuuden tunnetta. 

Epätietoisuus tulevaisuudes-

ta luo turvattomuutta. Kes-

kusteluille pitäisi löytyä ns. 

puolueeton maaperä, jonka 

voivat kaikki mieluisasti hy-

väksyä. Yhteisymmärryksen 

lisääntyminen on suuri voi-

mavara, jonka eteen kannat-

taa tehdä työtä.

Ps. Suomen Keskustan 

päävastustaja näissä vaaleis-

sa on nukkuvienpuolue. Sik-

si herättelemme nukkuvia jal-

kautumaan, eli äänestämään 

! Demokratiaa parempaa 

järjestelmää ei löydy. Se on 

eräänlainen huippu. Demo-

kratia on arvokas asia, puut-

teineenkin, jota on sodalla 

puolustettu. Vapaa mielipi-

teenmuodostus koskee Si-

nua. Demokraattisen valtiot 

eivät pyri sotimaan toisiaan 

vastaan, vaan toimivat kes-

kustellen. Äänestämällä Sinä 

kannatat tätä järjestelmää.  

Kannattaa äänestää !

Juhani Pitkänen
Kunnallisvaaliehdokas

Suomen Keskusta

Nivalan kaupunki nosti ter-

veyskeskusmaksuja. Sen ym-

märrän, että maksut eivät voi 

olla aina samat vuodesta toi-

seen. Nivalan perimät mak-

sut eivät jää tänne hyödyttä-

mään Nivalan kaupunkia.

Eikö Nivalan päättäjät ole 

tätä tienneet, vai onko käsky 

käynyt ylempää, jos ovat tie-

täneet, missä on järki. Täl-

laista en olisi uskonut, mutta 

soitin kansanedustajille ja he 

sanoivat, että tosi on.

Homma hoituu näin Ni-

valassa, nämä perityt maksut 

valtio vähentää näillä sum-

milla valtion osuuksia, jotka 

eurot olisi Nivalan kaupun-

kikin tarvinnut. Monille van-

hoille, sairaille, joista monet 

saavat vain kansaneläkkeen, 

korotus on kova pala.

Hallituksella on enemmis-

tö eduskunnassa, ovatko he 

todella noin pehmeitä, ettei-

vät voi tällaista estää.

Me eläkeläiset olemme 

työikäisinä verot maksaneet 

ja rakentaneet näinkin hyvän 

yhteiskunnan ja meitä eläke-

läisiä on nytkin monta tuhat-

ta ja määrä nousee ja olem-

me todella suuria veronmak-

sajia.

Meidän eläkeläisten on to-

della herättävä ja valvottava 

miten meidän maksamamme 

veroeurot käytetään.

Verotuloista ja valtion 

osuuksista menee sosiaali- 

ja terveydenhuoltoon 67 % 

ja sivistyspalveluihin n. 24,3 

%. Paljonko jää muuhun.

Kaupungin on hyvin tar-

koin seurattava kehitystä ja 

meidän eläkeläisten pidettä-

vä puolemme.

Untamo Hissa

Nivalan kaupunginvaltuusto 

teki äskettäin oikeuskansle-

riviraston vaatiman toimen-

piteen liittämällä vuoden -99 

silloisen valtuuston tekemään 

jäteyhtiön perustamista kos-

keneeseen päätökseen lain 

vaatiman valitusosoitteen.

Saamani tiedon mukaan 

nyt tästä päätöksestä on jä-

tetty valituksia hallinto-oi-

keuteen.

Pitkään käyty prosessi al-

kaa paljastaa, että sekä mo-

nia päättäjiä että kuntalaisia 

on  johdettu harhaan erityi-

sesti useiden kuntien virka-

miesten sekä itse jäteyhtiön 

toimesta. 

Yhtiön ja yhteisen kaa-

topaikan perustaminen oli 

tarpeellista, mutta kuljetus-

ten ottaminen kasvottomal-

le yhtiölle oli virheratkaisu, 

joka vei laajalla alueella " it-

se tehdyn leivän" monen toi-

minnastaan kiitosta saaneen 

yrittäjän suusta. Tuskin päät-

täjät olisivat halunneet, että  

kansainvälisen yrityksen "SI-

TA"- tunnukset olisivat esil-

lä, jos olisivat asian ymmärtä-

neet  saatika sen kyseenalais-

taneet.

Kuljetusjärjestelmästä te-

ki Nivalan kunnanvaltuusto 

päätöksen 23.2.1983 ( § 30 

) siten, että jätekuljetustoi-

minta on sopimusperusteis-

ta eli että asiakas valitsee yri-

tyksen.

Nivala yritti monissa yh-

teyksissä muuttaa ilman val-

tuutusta 1.9. 1999 allekir-

joitettua jäteyhtiön perusta-

miseen liittyvää osakassopi-

muksen luonnosta. Luonnos 

se vasta oli, sanoi minulle sil-

loinen kunnaninsinööri. Yh-

tiö vetosi siihen, että sopi-

musta voidaan muuttaa vain 

sopijapuolten yksimielisellä 

päätöksellä. Valmiiksi juna-

illussa asiassa ei tietenkään 

syntynyt yksimielisyyttä !

Mutta saman osakassopi-

muksen kohdassa 12 tode-

taan, että se "tulee voimaan 

sitten, kun osakaskuntien val-

tuustojen tämän sopimuksen 

hyväksymistä koskevat pää-

tökset ovat tulleet lainvoi-

maisiksi". Nivalan kaupunki 

on pyytänyt lainvoimaisuus-

todistusta 21.3. 2006 Oulun 

hallinto-oikeudelta, johon 

vastaus on, että pöytäkirjan-

otteen liitteestä puuttuu vali-

tusosoitus.

25.4. 2006 lainvoimaisuus-

todistuspyyntö uusittiin kau-

punginjohtajan toimesta. To-

distusta ei voitu antaa, vaan 

ylituomari totesi 31.5. saapu-

neessa kirjeessä, että "tähän 

päivään mennessä ei asiasta 

vielä ole valitettu". On pak-

ko kysyä, onko jäteyhtiö kos-

kaan tarkastanut osakaskun-

tien valtuustojen päätösten 

laillisuuden ? Todettakoon, 

että tämän tapahtuman jäl-

keen kaikissa ylikunnallisis-

sa yhtiöittämisissä on meillä 

hyväksytty erikseen mainit-

tuna myös yhtiöjärjestys ja 

mahdollinen osakassopimus 

esim. Nihak Oy.

Rohkenen lopuksi ky-

seenalaistaa hallinto-oikeu-

den tulkinnan, jolla se jättää 

tutkimatta monet valitukset 

valtuustomme päätökses-

tä 16.12. 2005, jossa katsot-

tiin, että päätös on vuoden -

99 päätöksen toimeenpanoa 

! Tästä syystä valitukset jä-

tettiin tutkimatta. Sama tuo-

mari, joka ei pysty antamaan 

lainvoimaisuustodistusta 

vuoden -99 päätöksestä, kat-

soo, että nyt on kysymys sen 

päätöksen toimeenpanosta 

ilman valitusoikeutta.Tiet-

tävästi hän onkin jo siirty-

nyt pois Oulun hallinto-oi-

keudesta.

Jokilaaksojen Jäte Oy:n, 

nykyisin Vestia Oy:n sekä 

useiden kuntien päätöksis-

tä on valituksia eri oikeus-

asteissa ja myös kanteluja vi-

ranomaistoimintaa valvovis-

sa elimissä. Jotta rauha jäte-

sodassa saavutettaisiin, vaa-

tii se tehtyjen virheiden tun-

nustamista ja korjaamista 

monilla tahoilla. Mutta vain 

sitä kautta saavutetaan luot-

tamus kansanvaltaisen jär-

jestelmän luotettavuuteen ja 

toimivuuteen, jota syntyneet 

kansalaisliikkeet osin syystä-

kin arvostelevat.

Tämän tarkoitus ei ole 

repiä vaan rakentaa, mutta 

kun kunnioittaa itseään, on 

helpompi kunnioittaa toi-

siakin.

Kalervo Mantila
valtuutettu

Nivalalaisten ääni kuuluviin koko valtuustokauden ajan

Avoin tiedottaminen on veronmaksajan kunnioittamista

10-vuotisen jätesodan jatko-osa Terveyskeskus-
maksut
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Lukijoiden Ajatuksia

Liikunta on meille tärkeä asia 

jokapäiväisessä elämässä aina 

vauvasta vaariin, unohtamat-

ta mummoja.

Ei liikunnan tarvitse olla 

aina huippusuoritusta, myös 

hyötyliikunta on hyväksi. Jo-

kainen kuntoilee omasta lii-

kuntalajista riippuen omien 

kykyjensä ja voimavarojensa 

mukaan. Toiset tykkää juos-

ta, hiihtää, uida, golfata tai 

harrastaa pallopelejä. Kaik-

kein tärkeintä on kuitenkin, 

että nauttii siitä lajista mitä 

harrastaa. Ja onhan liikunta 

tärkeä tekijä sairauksien eh-

käisyssä.

Liikuntapaikkoja Niva-

lassa on vielä lisättävä ja ke-

hitettävä, vaikka kaupungis-

samme onkin melko kattava 

valikoima harrastaa eri lajeja 

liikuntaa. Esimerkiksi palloi-

luharrastajat tarvitsevat tosi 

kipeästi uusia kenttäolosuh-

teita, mm. täysmittaiset jalka-

pallo- ja pesäpallokentät. 

Palloilulajit ovat viime ai-

koina lisänneet suosiotaan 

voimakkaasti Nivalassa ja 

tästä johtuen kaivataan pa-

rempia harjoitteluolosuhtei-

ta. Lasten ja nuorten on hy-

vä oppia jo varhain liikunnan 

merkitys. Liikuntaan käytet-

ty aika on "pahanteosta pois". 

Usein lapsena liikuntaa har-

rastanut harrastaa sitä myö-

hemmällä iälläkin.

Nivalassa on täysin hyö-

dyntämättä Pidisjärven kau-

nis rantamaisema liikunnal-

lisiin tarkoituksiin. Ulkoilu-

reitti Pidisjärven ympäri oli-

si tarpeellinen liikuntaan ja 

virkistäytymiseen luonnon 

helmassa.

Liikunnan iloa!

Antti Hautakoski

Onko Peruspalvelukuntayh-

tymä Kallion yhteisruoka-

tuotanto järkevää ja talou-

dellista?

Esitin kirjoituksessani ai-

kaisemmin, että ruokahuol-

lossa hankintakeskus Heta 

hankkii 4:lle kunnalle yh-

teishankintana ruokien raa-

ka-aineet ja valmistus ja jake-

lu toimii joka kunnassa enti-

sellä systeemillä. Miksi!

Ei ole järkevää Nivalan 

rakentaa kallista toista suur-

keittiötä mikä maksaa mon-

ta miljoonaa euroa kalliiden 

laitteiden ja kaluston lisäksi.

Keittämisestä ei tule li-

sähyötyä, ei voida laitteita 

isontaa, sillä kansainväliset 

standardit määräävät niitten 

koon. Kuljetusmatkat ovat 

pitkät, kymmeniä kilometrejä 

joka kuntaan. Johon tarvitaan 

lisää huoltohenkilökuntaa ja 

polttoaine ja kuljetuskustan-

nukset ovat suuret (säästöä 

ei tule).

Lisäksi muutaman vuoden 

jälkeen voi tapahtua, että kil-

pailussa menee tuotanto toi-

seen kuntaan ja keittiöt jää 

toimimaan vajaakapasiteetil-

la. Ja työntekijät jäävät työttö-

miksi ja jos Nivala suorittaa 

ruokahuollon pitempään, ei 

toiset kunnat katso suopeasti, 

että kaikki verotulot saa Ni-

vala ja ruoan laatu kärsii ja 

ei ole niin maukasta pitkien 

kuljetusten takia.

Tarvitaan lisäksi ylimää-

räistä laboratoriotoimintaa 

ja tarkempaa kontrollia ter-

veysvaarojen takia, koska 

ruoan valmistuksen jälkeen 

pitkät kuljetukset ja muut sei-

kat vaarantavat ruoan laatua. 

(Jos tapahtuu kuljetuksessa 

häiriöitä, niin asiakkaat voi-

vat jäädä ilman ateriaa esim. 

koulujen ja laitosten toimin-

ta saattaa mennä sekaisin, sa-

moin kotipalvelun ja terveys-

keskuksen).

Jos Kallio-systeemit ei 

toimi sujuvasti vuoden sisäl-

lä ihmisläheisesti, järkevästi 

ja sujuvasti ilman byrokrati-

aa, jonka poistamisella saa-

daan säästöt ja halpa, nopea, 

ihmisläheinen hyvä palvelu, 

lähtekäämme pois rehellises-

ti ja avoimesti ilmoittamalla 

valtiolle, että toiminta ei ole 

ollut kuntamme ja kuntalais-

temme edun mukaista.

Perussuomalainen to-

tuus.

Arvo Korkiakoski

Vastaus Pro-Nivalan 

12.10.2008 Nivalan Viikossa 

olleeseen avoimuutta käsitte-

levään julkaisuun.

Perussuomalaisten perus-

periaatteeseen kuuluu avoin 

kunnallispolitiikka ja kun-

talaisten mielipiteen huomi-

oonottaminen.

Nivalan Perussuomalaiset 

sitoutuvat osallistumaan kan-

salaiskeskusteluihin ja puhu-

maan avoimesti kuntamme 

asioista, jos ehdokkaitam-

me tullaan valitsemaan kau-

pungin valtuustoon. On tie-

tenkin olemassa sellaisia esi-

tyksiä, jotka vaativat vaitiolo-

velvollisuuden noudattamis-

ta, kuten jotkut keskeneräiset 

asiat yms. Mahdollisuuksien 

mukaan puhumme kuitenkin 

avoimesti kuntaamme koske-

vista asioista.

Perussuomalaiset eivät 

aja pelkästään kunnan vaan 

myös kuntalaisten asioita. 

Tärkeintä on kuunnella ta-

vallisia kuntalaisia ja tarjota 

ihmisille ahkera sekä pettä-

mätön vaihtoehto, joka puut-

tuu epäkohtiin vallanpitäji-

en pientä piiriä pelkäämät-

tömästi.

Nivalan 
Perussuomalaiset ry

Puheenjohtaja
Vesa Jaakola

Omaishoidosta on poistet-

tu oikeus vähentää potilaan 

hoidosta aiheutuneet lääk-

keiden, hoitotarvikkeiden 

ja ruoan hankkimisen mat-

kakulut, vaikka hoidettava 

on vuodepotilas joka on ko-

tisairaanhoidossa omaisen 

luona.

Valtio yrittää painostaa 

taksilla tuotaviksi edellä mai-

nitut tuotteet ja nämä kulje-

tukset taksit saavat vähentää 

kuluina verotuksessa, mut-

ta omaishoitaja ei. Potilaalla 

ei ole vara tuottaa yksityisiä 

kalliita palveluita, koska eläke 

on n. 500 euroa/kk, josta on 

maksettava ruoka, lääkkeet, 

lääkärinpalkkiot ja kaikki 

asumiskustannukset.

Omaishoitaja huolehtii 

puhtaanapidosta, valmistaa 

ruoat, hoitaa lämmitykset, 

pesut ja vaatehuollon omal-

la pienellä 300 euroa/kk kor-

vauksella, josta vielä mak-

saa verot ja eläkevakuutus-

maksun. Lisäksi potilas asuu 

omaishoitajan omistamassa 

asunnossa.

Pitääkö laittaa Kallioon 

eritelty lasku kaikista sa-

moilla hinnoilla kuin yksi-

tyissektorilta tulevat palve-

lut maksaa ja myös vuokra 

asunnosta. 

Lisäksi omaishoitaja tekee 

jatkuvasti läpi vuorokauden 

valvonta ja hoitotyötä ilman 

vapaapäiviä. 60 euron palve-

luseteliä Kallio tarjoaa vapaa-

päivälle potilaan hoitoon tu-

levalle ulkopuoliselle. Jos ot-

taa vapaapäivän, omaishoita-

ja menettää puolet kuukau-

situlosta. Lisäksi sijainen ei 

ole potilaan luona läpi vuo-

rokauden.

Samoin menettää puolet 

kuukausitulostaan, jos käyt-

tää 3 kertaa kuukaudessa päi-

väkerhossa Kallion tiloissa. 

Lisäksi joutuu maksamaan 

korvauksen siellä olosta (tu-

hotaanko molemmat väsyttä-

mällä Kallion toimesta ilman 

sosiaalihuollon tukea).

Miten kymmenien kilo-

metrien päässä autolla työssä 

käyvä henkilö työmatkallaan 

hoitaa kauppa- ja apteekkiasi-

at ja saa täydet matkavähen-

nykset työmatkoistaan, mut-

ta omaishoitaja ei saa vähen-

tää matkakuluja, vaikka ha-

kee ruokaa ja lääketarvikkeita 

liikuntakyvyttömälle. (Onko 

tämä oikein?)

Samoin maanviljelijä elä-

keläinen kuljettaa illalla pos-

tia tilan farmariautolla (ei 

koske nivalaisia) tankissa jo 

maatalousverotuksessa vä-

hennetty polttoaine (kuit-

ti on). Lisäksi voi vähentää 

matkat postinkuljetuksessa 

(ei tarvitse polttoainekuit-

tia). Syrjäyttää hakijana köy-

hän vanhalla autolla ajavan 

opiskelijan, joka saa vain yh-

destä paikasta matkavähen-

nyksen eikä ole eläketuloa 

eikä muutakaan.

Nämäkö on verohallituk-

sen oikeita tulkintoja. Kuka 

valitsee valtion virkamiehet? 

Kontrolli pettää ja oikeuden-

mukaisuutta ei ole.

Viranomaiset kunnan ja 

valtion hallinnossa ovat 20 

vuoden aikana nostaneet 

moninkertaiseksi omaa an-

siotasoaan. Mutta sosiaali-

etuudet ja lääkärinpalkkioi-

den korvaukset ovat säilyneet 

20 vuotta ennallaan. Eikö vi-

ranomaisten kuulu informoi-

da päättäjiä. Eikä vain katsoa 

omaa etuaan.

Perussuomalainen
Rauno Korkiakoski

Omaishoitaja

Lanta-asiaa
TV:stä muistan myrtyneen- pitkän naaman,

erähän Sinikka RAY- tohtorin.

Kemira myytäväksi piti saaman,

ja sitten pöljät teki protestin.

Vaan kärmettä pyssyyn ku ajettiin,

lumilapio-leukaukko johtohon kopattiinkin.

Jämerästipä touhus ja growhowin möi,

meillä tunturihyttiläiset nyt elämöi.

Meni growista howit ja apatiitit,

Kohta pelloilla laiduntaa kurki ja varis, piitit.

Hintapuolella Jaros-fi rma nokkihin pani;

oma kakkako avun tuo vai selekiä mani. 

Lukijan Runo

Ja ku minä varotin. Elämöin 

ja kirjoitin runonkin. (Joka 

tietysti on päässyt karkuun 

ja jota ei, mitästä- hulluja jul-

kaistu, vaikka se muistaakse-

ni oli paljon parempi kuin yl-

läoleva.)

Kansal l isomaisuuden 

myyntikiimassa sitä ollaan 

vieläkin. Ideologisista syis-

tä, jos ei muuten. Valtio on 

tehtävänsä tehnyt, valtio saa 

mennä... Se maksaa, joka 

käyttää, ajatelmoi suuresti 

palvottu Saukki-setäkin ju-

listaessaan  markkinahenki-

syyttään.

Ja kun suomalainen osaa: 

Myy halvalla ja ostaa kalliil-

la. Näin vältymmä menekki-

vaikeuksista ja toisaalta jou-

tavanpäiväiseltä ostokilpai-

lulta.

Seppo Hannuniemi

Ennalta ehkäisevää 
toimintaa terveyden 

edistämiseksi

Onko Kallion yhteisruokatuotanto 
taloudellista?

Vastaus Pro-Nivalalle

Omaishoidosta aiheutuvien kulujen
verotus laitostaa omaishoidon
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Seinäjoen V-75 raveissa viime 

lauantaina Aaron Heel oli va-

kuuttava voittaja päivän en-

simmäisessä lähdössä.

Alkumatkalla ohjastaja 

Niko Jokela piilotti Nivalan 

ykköstykin neljänteen ulko-

pariin, missä ori sai lift ailla 

voimia säästellen aina viimei-

selle takasuoralle asti.

Wannabe Gull viiletti jo 

pelottavan kaukana keulassa 

kun Jokela heräsi kilvanajoon 

ja heitti Aaron Heelin ohitus-

kaistalle. Tästä riemastunee-

na tuulennopea ori vaihtoi 

rytmin menovaihteelle, ja 

lähti nuolena tavoittamaan 

karkulaista. Kuolainta pur-

ren ja askelta venyttäen Tii-

na Hautalan ja Johanna Huo-

tarin suojatti lensi loppusuo-

raa, ja sata metriä ennen maa-

lia suhahti johtohevosen ohi 

reiluun voittoon ajalla 16,9a, 

vesisateen pehmittämällä ra-

dalla.

Yllätysvoittajan totoker-

roin oli 19.44 ja kaksaria oi-

kein pelanneet saivat rahan-

sa takaisin 124.35 kertaisina. 

Ravivalmentaja Minna Kum-

pulainen on saanut treenat-

tua rakettikiriseen hevoseen 

kestävyyttäkin, joten tuleviin 

voittoihinkin saa varautua.

Erkki Heikinaho

Aaron Heel lennokkaana

Pätkänopea Aaron Heel 

kehitti Seinäjoen voitto-

juoksussa rajun loppu-

vedon, mikä oli myrkkyä 

kanssakilpailijoille. Val-

jastuskatoksessa Johanna 

Huotari varmistaa, että he-

vonen on oikein päin aisois-

sa ja vauhtikoneen valjastus 

on muutenkin asiallinen 

(arkistokuva).

Nivalan sotilaspoikien osasto 

on saanut oman lipun käyt-

töönsä. Keski-Pohjanmaan 

Sotilaspoikien Perinnekil-

ta ry:llä on ollut oma lippu 

ja siitä on hankittu kaksois-

kappale Nivalan paikallistoi-

mikunnan käyttöön.

Oman lipun hankkimi-

sella kunnioitetaan Nivalan 

Suojeluskunnan sotilaspoi-

kaosaston jäsenten vapaaeh-

toista maanpuolustustyötä 

vaikeina sotavuosina 1939-

1944. 

Lipun naulaamistilaisuus 

pidettiin viikko sitten per-

jantaina. Juhlavaan tilaisuu-

teen oli kutsuttu Nivalan en-

tiset sotilaspojat sekä maan-

puolustustyötä lähellä olevi-

en järjestöjen edustajat: kau-

punki, seurakunta, sotainva-

lidiosasto, sotaveteraanit, rin-

tamaveteraanit, kaatuneitten 

omaisten yhdistys, vapaus-

soturien perinneyhdistys, 

reservin upseerit ja reservin 

aliupseerit.

Tilaisuuden musiikista 

vastasi Nivalan Pelimannit / 

Korsuorkesteri. Tervehdys-

sanat lausui Veikko Junttila 

ja lipun naulauspuheen pi-

ti Heikki Sytelä. Naulausti-

laisuuden lopuksi laulettiin 

yhteislaulu ja juotiin juhla-

kahvit.

Lipun siunaaminen ta-

pahtui viime sunnuntaina 

Ylivieskan kirkossa yhdessä 

kuuden muun lipun kanssa. 

Siunaustilaisuuden jälkeen 

oli ruokailu ja juhla Suvan-

non kappelissa.

Nokkelia poikia

Veikko Junttila kertoi ter-

vehdyspuheessaan sotilas-

poikien historiasta. Suoje-

luskuntajärjestö lakkautet-

tiin marraskuussa 1944, jol-

loin sotilaspoikaosastotkin 

lopettivat toimintansa. Asia-

kirjat joko hävitettiin tai pii-

lotettiin ja paljon perinnettä 

on muistin varassa, joskin sitä 

jonkin verran löytyy talletet-

tunakin. Näin ollen tarkkoja 

lukuja sotilaspoikien määräs-

tä ei ole.

- Pojat toimivat pääosin 

valvonta- ja lähettitehtävissä, 

mutta muualla maassa hei-

tä osallistui myös aseellisiin 

taisteluihin. Poikien ominai-

suus oli kekseliäisyys ja nok-

keluus, jonka avulla he pys-

tyivät selviytymään tukalista-

kin tilanteista. Ilmavalvontaa 

tehtiin yhdessä lottien kans-

sa, viestintä- ja lähettitehtä-

vät olivat jokapäiväisiä. Soti-

laspojat toimivat usein kou-

luilla opettajien johdolla. Hy-

vä fyysinen kunto kuului poi-

kien ominaisuuksiin ja siksi 

hiihto ja muu urheilu olivat 

keskeisiä toimintamuotoja, 

muisteli Veikko Junttila.

Keski-Pohjanmaan soti-

laspoikien Perinnekilta ry:n 

toiminta käynnistyi 90-luvun 

vaihteessa ja oman lipun se 

sai 1998. Nyt Nivalan paikal-

listoimikunnalla on kopio li-

pusta käytettävänä erilaisissa 

tilaisuuksissa.

Nivalan paikallistoimi-

kunta on rakentanut muun 

muassa veteraanipuiston tyk-

keineen, hankkinut muisto-

laatan, konepistoolin ja lu-

mipuvut on tulossa. Sanka-

rihaudoille sytytetään kynt-

tilät aina itsenäisyyspäivän 

aamuna kello 9. Museoon 

ollaan järjestämässä katta-

vampaa veteraaniperinteen 

näyttelyä. Tilaisuudessa oli 

esillä myös mallin mukaan 

teetetty Nivalassa käytössä 

ollut sotilaspojan puku. Pe-

rinteen vaalimisessa sotilas-

poikien talkootyöllä on ollut 

valtava merkitys.

Lipun naulauspuheen pi-

tänyt Heikki Sytelä sanoi, että 

olemme kokoontuneet nau-

laustilaisuuteen isänmaalli-

sissa merkeissä.

- Kaksikymmentä vuot-

ta sitten nivalalaista itsenäi-

syyspäivää juhlittaessa rivis-

tössä saattoi olla 10-15 lippua. 

Liput ovat vähentyneet, mut-

ta toivon tuon tavan tulevan 

voimaan uudelleen. Nivalan 

sotilaspojilla on nyt oma lip-

pu, jota voidaan käyttää juh-

latilaisuuksissa, Heikki Syte-

lä sanoi.

Sotilaspojille
oma lippu Nivalaan

Lipun naulaaminen sujui juhlallisissa merkeissä.

Lipunnaulaustilaisuudes-

sa oli esillä kopio Nivalan 

sotilaspoikien käyttämästä 

puvusta.

Tilaisuuteen oli kutsuttu entisiä sotilaspoikia ja yhteistyökumppaneita.
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<– Ylivieska Nivala –>

Savari-
keskus

S-Market Kärkkäinen

Jalkapalloseura FC 92 päätti kauden 
Jalkapalloseura FC 92:n pe-

rinteikästä päättäjäisjuhlaa 

vietettiin tänä vuonna gaa-

lanmuodossa.

Palkintojenjaon ohessa 

jalkapallokansaa viihdytti-

vät Taija Viitala, Kirsi Perä-

aho ja Seija Korjonen Suo-

men jalkapallomaajoukku-

eesta kertovalla sketsillä. Pal-

lotaiturointia taas sai ihailla 

Ylivieskan edustusjoukkueen 

Mikael Nivalan ja Aki Vähä-

söyringin toimesta.

Palkitut

Vuoden yhteistyökumppanit: 

Edux-ovet, Pilkington, Niva-

lan kaupunki.

Seuran kantava voima: Erkki 

Uusitalo, Niina Pakola.

Vuoden toimija: Juha Vähä-

söyrinki.

Vuoden puuhamies: Hannu 

Keskisarja.

Vuoden HABA: Kari Toivo-

la.

Joukkueenjohtajat: Suvi Ra-

janiemi, Seija Korjonen, Ari 

Korpi, Keijo Palokangas, Ju-

ha Vähäsöyrinki. Jari Laukka, 

Keijo Saarilampi, Pirjo Jussi-

lainen, Sari Hautamäki, Mar-

ja Junno.

Vuoden joukkueenjohtaja: 

Keijo Palokangas.

Seuran nuorin pelaaja: Ma-

tias Oja.

Vuoden tuomari: Ari Ahola.

Vuoden valmentaja: Sanna 

Rajaniemi.

Vuoden tyttöpelaaja: Emma 

Niemelä.

Vuoden poikapelaaja: Jukka 

Vierimaa.

Vuoden jalkapalloperhe: Kei-

jo, Birgitta, Marianne, Sanna 

ja Niko Saarilampi.

Joukkueiden Fair Play -pelaa-

jat: Naiset: Taija Viitala, Kirsi 

Peräaho, Sanna Rajaniemi. 

Miehet: Miika Toivola, Ka-

ri Korkiakoski, Jani Toivo-

niemi.

Pojat-95: Janne Vierimaa.

Tytöt-93: Iida Pelkonen.

Tytöt-95-96: Susanna Jussi-

lainen.

Tytöt-97-98: Sara Korkia-

koski.

Pojat-98-99: Lari Karppi-

nen.

Tytöt-99-00: Henni Vähäsöy-

rinki.

Pojat-00-02: Kalle Marjonie-

mi.

Joukkueiden kehittyneem-

mät pelaajat:

Pojat-95: Roope Alila ja Ari 

Ahistus.

Tytöt-93: Janika Kangas.

Tytöt-95-96: Jenni Maijala.

Tytöt-97-98: Milla Selkäin-

aho.

Pojat:-98-99: Vili Heikki-

nen.

Tytöt-99-00: Alisa Poikki-

mäki.

Pojat-00-02: Jasper Viitala.

Joukkueiden ahkerimmat 

harjoitt3lijat:

Pojat-95: Tuomas Kumpula.

Tytöt-93: Enna Vähäsöyrin-

ki.

Tytöt-95-96: Sanna Hauta-

mäki.

Tytöt-97-98: Inna Vähäsöy-

rinki ja Minna Pelo.

Pojat-98-99: Tommi Ylen-Ju-

lin ja Suvi Rissanen.

Tytöt-99-00: Laura Junno.

Pojat-00-02: Kyösti Kiljala.

Suvi Rajaniemi

www.nivalanviikko.fi 
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Nivala-Haapajärven seutu-

kunta valmistelee kuntien 

yhteisen strategian Oulun 

yliopiston pääomarahastoon 

osallistumisesta

Nivala-Haapajärven seu-

tukunta päätti valmistella 

vuosien 2008 - 2009 aikana 

yhteisen toimintastrategian 

mukanaolosta Oulun yliopis-

ton pääomarahaston kartut-

tamisessa. Ulkopuolisen va-

rainhankinnan merkitys on 

viime vuosina korostunut yhä 

enemmän yliopistojen ko-

konaisrahoituksen muodos-

tumisessa. Seutukuntahalli-

tuksen mielestä Oulun yli-

opistolla ja sen alueyksiköllä 

Oulun Eteläisen instituutilla 

on erittäin tärkeä merkitys 

koko Oulun Eteläisen alu-

een ja sen elinkeinoelämän 

kehittymiselle, minkä takia 

niiden toimintaedellytysten 

turvaamiseen ja kehittämi-

seen tulee kiinnittää erityis-

tä huomiota.

Lähivuosina voimaan as-

tuva uusi yliopistolaki tu-

lee lopettamaan yliopistojen 

nykyisen statuksen valtion 

tilivirastoina ja siirtämään 

niille aikaisempaa enemmän 

vastuuta vakavaraisuuden ja 

maksuvalmiuden ylläpidosta 

samalla kun niiden autono-

minen asema päätöksenteos-

sa korostuu.

Ensi vuoden 
talousarvioon 
ehdolla 930.000 
euroa
Nivala-Haapajärven seutu-

kuntayhdistyksen vuoden 

2009 talousarvion loppu-

summa on 931.320 €, joka 

laskettu jäsenkuntien 14,00 

€:n suuruisen asukaiskohtai-

sen jäsenmaksun ja 30 880:

n hengen suuruisen asukas-

määrän mukaan.  Miltei kaik-

ki kerätyt jäsenmaksut kana-

voidaan edelleen alueen ke-

hittämiseen kohdennettujen 

eri tyyppisten kehittämis-

hankkeiden kautta. Tärkeim-

mät toimintalinjat tulevat jat-

kossakin olemaan osaamisen 

tason nostaminen (105.000 €) 

ja elinkeinojen kehittäminen 

(97.000 €).

Jäsenmaksuja lasketaan 

kertyvän ensi vuonna yhteen-

sä 432.320 € ja muita tuotto-

ja yhteensä 499.000 €. Muut 

tuotot koostuvat pääasias-

sa seutukunnan hallinnoi-

miin kehittämishankkeisiin 

tulevasta EU- ja kansallises-

ta rahoituksesta. Kulut puo-

lestaan muodostuvat kehittä-

mishankkeisiin kohdennetta-

vasta rahoituksesta sekä hen-

kilöstömenoista, keskimäärin 

seutukunnan palveluksessa 

arvioidaan tulevana vuonna 

olevan 6 henkilöä.

Seutukuntahallitus päätti 

lisäksi esittää seutukuntaval-

tuuston ja -hallituksen jäse-

nille maksettavien kokous-

palkkioiden pitämistä entisen 

suuruisina eli 30 €/kokous. 

Tilintarkastajille korvataan 

laskun mukaan entisen käy-

tännön mukaisesti.

Lopullisesti talousarvi-

on hyväksyy 24.11.2008 ko-

koontuva Nivala-Haapajär-

ven seutukuntavaltuusto.

Seutukuntahallitus kokoontui
Hirvenhaukut

Hirvenhaukun Keskipohjanmaan 

kennelpiirin piirinmestaruus ko-

keiden tulokset. Kokeet pidettiin 

Kannuksessa 20-21.9.2008.

Urokset lauantai 20.9, osallistui 

31 koiraa, joista 17 kpl saavutti 1. 

palkinnon:

1. KKU Korpisoturin Jakke, 

Olavi Salmela  96p. Voi1, 2. KKU 

Heikkopeikon Turre, Mikko Niku-

nen 95,5p. Voi1 3. HNU Pekko, Jor-

ma Rajala 92p. Voi1, 4. JPU Ruska-

metsän Asser, Olavi Hintsala 91,5p. 

Voi1, 5. JPU Hirvikairan Remi, Ris-

to Kähärä 90,5p. Voi1 6. HNU Var-

pukallion Mitri, Pauli Äijälä 89,5p. 

Voi1, 7. HNU Lehtikankaan Samu, 

Janne Ylitalo 89,5p. Voi1, 8. HNU 

Axiom JE Riku, Sari ja Lauri Yli-

Hukka 88,5p. Voi1, 9. HNU Mara, 

Heikki Rahja 87,5p. Voi1, 10. JPU 

Ketorannan Riko, Risto Kähärä 

80,5p. Voi1 11. KKU Peräsalon Pe-

te, Pekka Rahkonen 80p. Voi1, 12. 

Jarre, Pentti Sorvisto 79,5p. Voi1, 

13. JPU Lärvätsalon Raju, Arto Hie-

taniemi 78,5p. Voi1 14. HNU Nis-

kankosken Riki, Esa Pöyhtäri 75p. 

Voi1, 15. HNU Kuuhingon Kas-

su, Aki Reinikainen 74,5p. Voi1, 

16. Santtu, Raimo Kahilainen 73p. 

Voi1, 17. KKU Usvanniityn Jusu, 

Ville ja Minna Uusivirta (Nivala) 

70p. Voi1, 18. Veeti, Marko Kan-

tola 68,5p. Voi2, 19. HNU Axiom 

JM Wallu, Juha Peltonen 68p. Voi2, 

20. HNU Ruonan Raid, Henri Hih-

nala 58,5p. Voi3, 21. KKU Risune-

van Ässä, Petri Lamu 52,5p. Voi3, 

22. SPU Lexan Nikke, Sakari Aho 

40p. Voi0, 23. KKU Haapakorven 

Sampsa, Ilkka Järvelä 36p. Voi0, 24. 

JPU Tonto, Erkki Mastokangas 9p. 

Voi0, 25. JPU Lärvätsalon Reni, Ja-

ni Anttila 8,5p. Voi0, 26. HNU Väli-

vainion Sakri, Vesa Hanni 8p. Voi0, 

27. HNU Niskankosken Marski, Es-

ko Pietikäinen 7,5p. Voi0 28. HNU 

Härkkilän Rali, Esko Paakkonen 7p. 

Voi0, 29. JPU Jalakavan Remu, Ve-

li-Heikki Moilanen 6,5p. Voi0, 30. 

Jyry, Janne Puranen 6p. Voi0 31. Il-

mari, Ari Kinnunen 6p. Voi0

Nartut sunnuntai 21.9, osallis-

tui 20 koiraa, joista 10kpl saavutti 

1. palkinnon:

1. JPN Haukkuhurtan Mal-

la, Toni Tanskanen (Nivala) 94p. 

Voi1, 2. JPN Vasamasan Emma, 

Matti Isokoski 93p. Voi1, 3. KKN 

Honkikorven Musti, Matti Kyösti 

90,5p. Voi1, 4. NHN Salolan Omar, 

Niko Känsälä 86p. Voi1, 5. NHN 

Rävas Lina, Keijo Koski (Nivala) 

86p. Voi1 6. NHN Salolan Ona, Jar-

mo Niskanen 84,5p. Voi1, 7. KKN 

Korpisoturin Lyyti, Jarmo Helander 

(Nivala) 83,5p. Voi1, 8. NHN Leh-

tikankaan Sini, Oiva Ylitalo 82p. 

Voi1, 9. NHN Frösöns Raisa, Rei-

no Manninen 80p. Voi1, 10. NHN 

Jenna, Sami Rauma 73,5p. Voi1, 11. 

NHN Ruikusuon Sella, Maritta Nie-

mi 60,5p. Voi2, 12. NHN Teerihar-

jun Jetta, Paavo Mattila 45p. Voi0, 

13. JPN Rikolan Tara, Risto Kähärä 

41p. Voi0, 14. JPN Karahkan Ansa, 

Tapio Kankkunen 40,5p. Voi0, 15. 

JPN Tentunmäen Mandi, Ari Jokela 

8,5p. Voi0, 16. NHN Ruonan Lulu, 

Juha Ojala 8p. Voi0, 17. NHN Hel-

ga, Jani Anttila 7p. Voi0, 18. KKN 

Tuohimäen Siru, Erkki Ahokangas 

7p. Voi0, 19. KKN Korpisoturin Sä-

de, Allan Mikkola 6,5p. Voi0, 20. 

NHN Välivainion Mette, Vesa Han-

ni 6p. Voi0

Harmaiden narttujen lohkon-

valintaan seuraavat koirat: Hauk-

kuhurtan Malla, Vasamasan Em-

ma, Salolan Omar

varalla: Rävas Lina.

Harmaiden urosten lohkon-

valintaan seuraavat koirat: Pekko, 

Ruskametsän Asser, Hirvikairan 

Remi, varalla:, Varpukallion Mitri.

Mustien lohkoon seuraavat 

koirat: Korpisoturin Jakke, Heikko-

peikon Turre, Honkikorven Musti, 

varalla:, Peräsalon Pete.

Pohjanmaan Puhelin Oy:n 

tytäryhtiö PPO Palvelut Oy 

ja Tekniset–ketju ovat sol-

mineet yhteistyösopimuksen. 

PPO Palvelut Oy tulee laajen-

tamaan liiketoimintaansa ko-

dintekniikan myyntiin. PPO 

Palvelut avaa 600 neliön Tek-

niset- kodintekniikkamyy-

mälän Ylivieskassa Savarin 

alueella Citymarketin yhtey-

dessä loppuvuonna 2008.

- Voidaksemme toimittaa 

asiakkaillemme digitaalisen 

ja sähköisen kodin tuotteita 

ja palveluja, meidän täytyy 

ketjuuntua. Digitaalinen ko-

ti on ollut meille ykkösasia. 

Nyt se laajenee sähköiseen 

kotiin. Tekniset on hyvä ket-

ju-kumppani, toteaa Pohjan-

maan Puhelimen toimitus-

johtaja Pauli Korpi-Tassi ja 

jatkaa: - Varaudumme tule-

vaan. Jatkossa kodin sähköis-

ten laitteiden, pakastimien ja 

pesukoneiden hälytyksiä seu-

rataan tietoliikenneyhteyksi-

en kautta. On vain ajan kysy-

mys, milloin jääkaapin sisäl-

töä tutkitaan kameralla reaa-

liajassa. Kosketusnäytöllä va-

rustettu tietokoneruutu jää-

kaapin ovessa on jo nähty.

Tekniset–ketjun johtaja 

Taru Kuosman mukaan suo-

malainen kodinkonekauppa 

on selvässä nousussa. Suo-

malaiset kuluttajat arvosta-

vat paikallisen toimijan asi-

antuntemusta ja kykyä koko-

naisvaltaiseen palveluun. Par-

haillaan 30-vuotisjuhlia viet-

tävälle ketjulle on myönnetty 

ensimmäisenä kodintekniik-

ka-alan yrityksistä Avainli-

pun käyttöoikeus. Tämä on 

arvokas osoitus suomalaisen 

palvelun kehittämisessä. 

- PPO Palvelut Oy:tä ja 

Tekniset–ketjua yhdistää 

yhteiset arvot – paikallisuus, 

suomalaisuus ja asiakasläh-

töinen toimintatapa, toteaa 

Tekniset–ketjun toimitus-

johtaja Taru Kuosma. 

Kuosman mukaan kodin-

tekniikka-alalle on leimallista 

yhä nopeutuva viihde-elekt-

roniikan, tietotekniikan ja te-

lekommunikaation liitto. 

-Juuri näissä osa-alueissa 

PPO Palveluiden vahvuuksi-

en yhdistäminen Tekniset–

ketjun tuotetarjontaan ja 

Tekniset-konseptiin, voim-

me tarjota Ylivieskan alueen 

kuluttajille entistä kokonais-

valtaisempaa palvelua. Tekni-

set PPO Ylivieskan myymälä 

täydentää erinomaisesti vah-

vaa, olemassa olevaa Tekni-

set–verkostoa Kalajokilaak-

sossa, sanoo Kuosma. 

- Tekniset on meille hy-

vä yhteistyökumppani. Rat-

kaisun myötä menemme 

Ylivieskan keskeiselle kaup-

papaikalle Savarin alueelle. 

Uusi Tekniset-kodintekniik-

kamyymälä avataan loppu-

vuodesta, toteaa PPO Palve-

lut Oy:n toimitusjohtaja Pek-

ka Sorola.

Pohjanmaan Puhelin ja Tekniset–ketju yhteistyöhön
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Lukiolla vaalipaneeli
varjovaalien alla

Nivalan Lukiolla oli keski-

viikkona vaalipaneeli, johon 

oli kutsuttu edustaja kaikista 

täällä kunnallisvaaleissa mu-

kana olevista puolueista. Vaa-

lipaneeli antoi yleisölle poh-

jaa muodostaa mielipiteensä 

perjantaina pidettyjä varjo-

vaaleja ajatellen. 

- Osa lukiolaisista on jo ää-

nestysikäisiä, mutta nuorem-

pienkin äänestäjien mielipide 

näkyy varjovaalien tuloksista. 

Niitä onkin mielenkiintoista 

verrata "oikeiden" vaalien tu-

loksiin, kertoi oppilaskunnan 

hallituksen puheenjohtaja 

Hanna-Liinu Herranen.

Tilaisuus alkoi ehdokkai-

den esittäytymiskierroksel-

la, jossa he kertoivat puolue-

valinnastaan. Huumoriakin 

esittelykierrokseen, niin kuin 

muihinkin puheenvuoroihin, 

sisältyi. 

Kierroksen aloitti kokoo-

muksen Joonas Oja:

- Miksi kokoomus? Sieltä 

soitettiin ensin! Oikeastaan 

täällä ei ole kysymys niinkään 

puoluesidonnaisuudesta vaan 

yksilöllisistä ehdokkuuksista. 

Nuorille on Nivalassa hyvin 

vähän työpaikkoja. Nuorten 

täytyisi tulla itse enemmän 

mukaan vaikuttamaan, ker-

toi nuorisovaltuustossakin 

vaikuttanut Oja. Hän oli 

SDP:ta edusti Sirpa Heis-

ka:

- Olen syntyisin isosta per-

heestä, jossa tämä aate on ol-

lut minulle itsestäänselvyys. 

Muutos ei tule kuin äänes-

tämällä. Eikä nuorten asi-

oita voi hoitaa, jos ei ole ra-

haa. Kysymys on siitä, millä 

arvoilla Nivalaa kehitetään. 

Kuinka moni on käynyt de-

mareiden kotisivuilla, Heis-

ka kysyi.

Keskustan osallistuja oli 

Atte Määttä:

- Keskusta kannattaa ta-

sapuolisesti pitäjän kehittä-

mistä. Keskustan vaaliohjel-

massa on hankkeita nuor-

tenkin varalle. Kyläkouluja 

ei ole tarkoitus lakkauttaa 

tulevalla vaalikaudella, sanoi 

Atte Määttä, jolla on myös jo 

kokemusta vaikuttamisesta 

mm. nuorisovaltuustossa.

Perussuomalaisten Jani 

Malila:

- Olen ensimmäistä kertaa 

ehdolla, mutta olen aina ollut 

kiinnostunut yhteiskunnal-

lisista asioista. Ehdokkaak-

si tulin, kun perussuomalai-

set kysyi. Nuorten harrastus-

mahdollisuudet ovat Nivalas-

sa rajalliset ja Tuiskulakin uh-

kaa loppua, harmitteli Hitu-

rassa työskentelevä Malila.

Vasemmistoliiton Seppo 

Hannunniemi:

- Olen ikäni ollut vasem-

mistolainen, mutta koskaan 

ennen en ole ollut mukana 

ehdokkaana. Nyt kun olen 

karistanut työelämän viimei-

set rippeet itsestäni, ajattelin 

tunnustaa väriä, tulla esiin ja 

ehdolle, pois räksyttämästä 

metsän reunasta. Menneitä 

kyläkoulujen lakkauttamisia 

paheksun syvästi, Hannun-

niemi sanoi.

Kristillisdemokraattien 

Aila Ojala:

- Minua pyydettiin ehdok-

kaaksi kaksi kertaa ja kol-

mannella kerralla suostuin. 

Kun olin suostunut, asia lähti 

vetämään ja innostuin tähän 

todella. Olen nuorena tullut 

uskoon ja koen arvokkaak-

si kristillisen arvomaailman. 

Nuorille täytyisi olla enem-

män ajanviettopaikkoja ja hy-

vinvointia yleensäkin jakaa, 

että sitä riittäisi kaikille.

Ehdokkaille oli tehty val-

miita kysymyksiä ja myös 

yleisön joukosta esitettiin 

kysymyksiä. Kysyttiin muun 

muassa, mitkä nuorten asi-

oista Nivalassa ovat hyvin ja 

mitkä huonosti, kuinka Ni-

valan Lukion (157 oppilasta) 

vetovoimaisuutta voisi paran-

taa, pitäisikö olla tarjolla väli-

pala pitkien koulupäivien ai-

kana, mitä mieltä olette Kal-

liosta, kannattaako Tiilimaa-

han investoida?

- Laki edellyttää, että nuo-

ria täytyy kuulla päätöksente-

ossa heitä koskevissa asioissa. 

Kuunnellaanko Nivalassa tar-

peeksi nuoria, oli eräs yleisö-

kysymys.

Lisäksi ehdokkaille oli 

jaettu kyllä-ei -kyltit "revol-

verikysymyksiin" vastaamis-

ta varten. Monissa kysymyk-

sissä äänet hajaantuivat, mut-

ta yksimielisyyttäkin löytyi. 

Kaikki osallistujat olivat sitä 

mieltä, että Nivalaan ei saa 

rakentaa ydinvoimalaa, tuu-

livoimalan saa rakentaa ja et-

tä kunnassa ei ole liikaa työn-

tekijöitä.

Maritta Raudaskoski

Lukiolla vaalipaneeliin osallistujat vasemmalta

Joonas Oja, Sirpa Heiska, Atte Määttä, Jani Malila,

Seppo Hannuniemi ja Aila Ojala.
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Nivalan Lyhty ry on toiminut 

jo 10 vuotta. Juhlia vietetään 

maanantaina 20.10. yhdis-

tyksen kokoontumispaikas-

sa, joka on terveyskeskuksen 

lähellä oleva punatiilinen ta-

lo, minne kaikki ovat terve-

tulleita. Täytekakkukahvit ja 

monipuolinen ohjelma odot-

tavat.

- Juhlista on tarkoitus teh-

dä rennot ja vapaamuotoiset. 

Rakennamme pienen näytte-

lyn, missä on esillä toiminnan 

historiaa lehtileikkein ja ku-

vin, kertovat yhdistyksen pu-

heenjohtaja Erja Tulppo ja 

sihteeri/rahastonhoitaja Or-

vokki Ahola.

Ohjelmaa on spontaanisti-

kin tilanteen mukaan; runo-

ja, kilpailuja, arvontaa, mak-

karanpaistoa, karaokea. Ti-

laisuudessa annetaan myös 

huomionosoituksia pitkään 

yhdistyksen hyväksi työs-

kennelleille.

Pronssisen ansiomerkin 

saa Erja Tulppo, joka on ollut 

10 vuotta hallituksessa. Kun-

niakirjalla muistetaan Mari-

ta Ainasojaa, joka on ollut 

Lyhtyä perustamassa. Hän-

tä kuvataan aikaansaavaksi 

voimanaiseksi, joka oli myös 

hallituksen ensimmäinen pu-

heenjohtaja. Pekka Salmu oli 

alkuaikoina ahkera vapaaeh-

toinen tukihenkilö ja liikun-

tavastaava. Vanhin aktiivijä-

sen on Erkki Autio, jolle on 

myönnetty jo vapaajäsenyys. 

Puuhanainen Orvokki Ahola 

on sihteeri/rahastonhoitaja ja 

jäsenrekisterin hoitaja. Lisäk-

si kunniakirjalla muistetaan 

vielä erästä aktiivista henki-

löä, joka toimii pyyteettömäs-

ti yhdistyksen hyväksi.

60 jäsentä

Lyhty ry on jäsenyhdistykse-

nä Jokilaaksojen Tiimi ry:ssä. 

Se on seitsemän mielenter-

veysyhdityksen yhteisyhdis-

tys Oulun Eteläisen alueella 

ja siihen kuuluu 21 kuntaa. 

Tämä puolestaan on jäsenyh-

distyksenä valtakunnallisessa 

Mielenterveyden keskusliitto 

ry:ssä. Se on mielenterveys-

potilaiden ja -kuntoutujien 

sekä heidän läheistensä itse-

näinen kansalaisjärjestö. Sii-

hen kuuluu 190 jäsenyhdis-

tystä eri puolilla Suomea ja 

niiden kautta yli 21 000 hen-

kilöjäsentä.

Lyhty ry. toiminut 10 vuotta

Lyhty ry:n puheenjohtaja Erja Tulppo (vas.) ja sihteeri/rahastonhoitaja Orvokki Ahola ovat kantaneet suuren vastuun 

10-vuotisjuhlien järjestämisestä. Taustalla pentakki-, sähly- ym. tempauksista saatujen palkintojen hylly.

Nivalassa Lyhty -yhdistyk-

seen kuuluu noin 60 jäsentä. 

Se järjestää jäsenilleen viikot-

tain päiväkahvit tiistaisin, jol-

loin paikalla käy muutamasta 

hengestä jopa yli kymmeneen 

henkeä kerralla. Myös mui-

ta tapahtumia on, kuten pe-

rinteinen joulujuhla. MTN:n 

kanssa on tulossa myös teat-

terimatka Ouluun katsomaan 

Suomen hevonen -esitystä.

- Tänä vuonna perinteiset 

joulumyyjäiset taitavat jäädä 

väliin, kun on nämä 10-vuo-

tisjuhlat. Meillä on kuiten-

kin saatavana monenlaisia 

käsitöitä ja askarteluja, joita 

voi ostaa vaikkapa lahjoiksi, 

kertovat puuhanaiset.

Lyhty ry:llä on myös oma 

Lyhty-runo, jonka on kir-

joittanut Riitta Ainassaari-

Alholm aivan yhdistyksen 

toiminnan alkuaikoina. Kir-

joittaja on myös lupautunut 

tulemaan juhlaan esittämään 

lausuntaa. Paikalle on tulos-

sa lisäksi aluejohtaja Helena 

Koskelo-Suomi.
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KYSY VAPAITA TONTTEJA 
KALAJOEN HIEKKASÄRKILTÄ!

Kalajoen kaupunki, www.kalajoki.fi
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(Jatko-osa.) Illalla yhdeksää 

käydessä saavuimme Port-

tikoskelle.  Ensimmäiseksi 

panimme saunan lämpene-

mään.  Löyly pehmitti kum-

masti kovan päivämarssin 

jälkeen jäykistyneitä hartia-

lihaksia.  Matkaa oli taitettu 

30 kilometriä.  Päivällisek-

si tarkoitettu makaroni kas-

tikkeineen vaihtui illalliseksi, 

sillä nautimme sen vasta puo-

len yön tietämissä. ”Vanhat” 

jäivät tuvan lavereille.  Nuo-

remmat panivat teltat pys-

tyyn, koska ulkosalla tuntui 

olevan vilpoisempaa nuk-

kua.

Keskiviikkoaamuna he-

räsimme ihmeen myöhään, 

jopa inhimilliseen aikaan eli 

yhdeksältä.  Sauli ja Hannu 

olivat keittiövuorossa ja me-

nua vähän vaihdettiin.  Nyt 

syötiin päivälliseksi tarkoi-

tettu perunamuusi lihapulli-

neen ennen marssille lähtöä.  

Rinkat selkään ja ensimmäi-

senä tavoitteenamme tälle 

päivälle oli Luirojärvi.  Aurin-

ko paistoi.  Muuten tuo yö-

paikkamme oli salskeaa pe-

täjikköä Suomujoen rannal-

la.  Siellä olisi voinut majail-

la vaikka koko viikon.  Mat-

kan oli kuitenkin jatkuttava.  

Aluksi oli suunnitelmissa, et-

tä nousemme Lupukkapääl-

le, korkeus 620 metriä me-

renpinnasta, mutta suuntaa 

kuitenkin muutettiin.  Leik-

kasimme rinnettä ohi.  en-

nen Lupukkapäätä pidettiin 

lounastauko herkkusienikei-

ton merkeissä.   Hieman lou-

naan päälle loikoiltiin, päivä 

oli vielä nuori.

HUOMSKUE juhli 
Luirojärvellä
Kolmen paikkeilla jatkettiin 

matkaa ja saavuimme illan-

suussa Luirojärvelle, jossa 

useimmat olivat jo käyneet 

kaksikin kertaa.  Ensikertalai-

sia olivat Hannu, Olavi ja Ol-

li.  Järven tuntumassa oli kol-

mekin autiotupaa sekä sauna.  

Valloitettiin näistä kämpistä 

paras, keskimmäinen käyt-

töömme.  Päivän marssipi-

tuudeksi tuli 25 kilometriä eli 

turhankin pitkiä päivämars-

seja näin juhlavaellukselle.  

Olimme kuitenkin juhlamie-

lellä.  Saunoimme perusteel-

lisesti ja aterian jälkeen istut-

tiin iltanuotiolla yömyöhään.  

Menneitä muisteltiin ja ker-

tailtiin erilaisia sattumuksia 

vaellusten ajoilta.  Siinä ilta-

nuotiolla virallistettiin tämän 

porukan nimikin.  Nyt oikein 

porukan päätöksellä olimme 

HUOMSKUE.  Tämähän oli 

ensimmäisten retkien osan-

ottajien etunimien alkukir-

jaimet ikäjärjestyksessä.  Al-

kuperää etsiessämme pää-

dyimme vuoteen 1974, jol-

loin tämä nimi oli ensi ker-

taa käytössä.  Esko laati siltä 

istumalta myös porukkamme 

ikäjakauman, josta on seuraa-

vassa taulukko.

Etunimi v kk pv

Urho 61 11 23

Oiva 57 3 12

Martti 53 3 10

Sauli 48 4 24

Kalle 47 4 22

Olavi 42 7 26

Hannu 38 11 13

Esko 35 10 27

Olli 34 2 3

Joukkomme keski-ikä oli sil-

lä hetkellä 46 vuotta, 6 kuu-

kautta, 21 päivää ja 2 tuntia, 

siis iltayöllä keskiviikkona 

16.7.1980.

Viimeiset lähtivät yöpuul-

le vasta aamupuolella kello 

neljän maissa.  Juhliminen 

oli perusteellinen, mutta oli-

han aihettakin!  Juhlinnasta 

huolimatta heräsimme tors-

taiaamuna jo kahdeksalta.  

Martti ja Olavi ovat tunne-

tusti aamuvirkkuja ja niinpä 

herätys aamusaikalle oli ar-

moton.  Taas oli Martti järjes-

tänyt yllätyksen, sillä aamun 

avaukseksi hän tarjosi kaksi 

kulausta olutta miestä pääl-

le.  Yleensä sitä tavaraa ei erä-

maahan ole viitsitty rahdata.  

Toinen yllätys oli pehmeä ko-

tinisu aamuteen kera.

Käynti Sokostilla

Yhdeksän maissa joukko 

valmistautui nousemaan So-

kostille, korkeus 718 met-

riä merenpinnasta.  Urho jäi 

Saulin ja Oivan kanssa käm-

pälle.  Urho oli Oivan kans-

sa jo aikaisemmin päättänyt, 

että kaksi nousua Sokostille 

riittää heidän osalleen.  Hui-

pulla Hannu tarjosi konjak-

kipaukut, kuten asiaan kuu-

luu.  Kivet pantiin kekoon ja 

nimet kirjaan sekä otettiin 

muutamia kuvia.  Sitten siir-

ryttiin toiselle, matalammalle 

Sokostin huipulle.  Siellä syö-

tiin eväät, napsittiin rushinoi-

ta ja hörpättiin mehut.  Tauon 

jälkeen otettiin suora suunta 

alas kivistä rinnettä pitkin.  

Alas tultiinkin aika haipak-

kaa, onneksi ei mitään sattu-

nut. Esko totesikin: ”Huonos-

ti ovat ladottuja nämä Sokos-

tin rinteen kivet, valtuutetaan 

Olavi viemään terveiset Tie- 

ja vesirakennuslaitokselle”.

Yläilmoissa meni viitisen 

tuntia ja matkaa kertyi kaik-

kiaan 20 kilometriä, mikä 

hyvin riittikin päivän saavu-

tukseksi.  Sauna oli valmiina 

odottamassa vuoren valloit-

tajia.  Kämpänvahdit olivat 

jo odotellessaan kylpeneet.  

Odotusaikana Urho oli hu-

kannut kolme viehettä Lui-

rojärven kivikkoon.  Saalis-

ta ei vaan ollut tullut.  Sau-

nan jälkeen oli nälkäisille 

tarjolla minestronekeittoa ja 

sen päälle pienet tirsat.  He-

rättyään tuntui joillekin tul-

leen jo koti-ikävä, harkittiin 

pitäisikö aloittaa jo paluu si-

vistyksen pariin.  Kuitenkin 

vielä aterioitiin ja ajateltiin, 

että illalla olisi vilpoisempaa 

kävellä.

Suuntana 
Padagova
Pakattiin kamppeet juhlapai-

kalta ja lähdettiin puoli yh-

deksän jälkeen iltasella taival-

tamaan.  Oli mukavan viileää 

kävellä pientä poluntapaista 

kohti Padagovaa.  Aurinko 

paistoi alhaalta.  Pidettiin pie-

ni tauko, jonka aikana Kalle 

elokuvasi auringon häipy-

mistä tunturin huipun taak-

se.  Iltayöllä panimme mer-

kille runsaat sammakkomää-

rät kostealla polullamme.  Piti 

oikein varoa askeleitaan, ettei 

olisi liukastunut.  Sammakot 

ovat nähtävästi myös yöeläjiä.  

Kahden aikaan aamuyöstä 

saavuimme Padagovan käm-

pälle, jossa nautimme kiisse-

lit.  Auhotuvan laverille oikai-

simme levolle, sää oli muut-

tunut tihkusateeksi.

Perjantaina keittovuoro 

siirtyi Urholle ja Ollille.  Ra-

kentelimme aamupalan kah-

vin, voileipien  ja leikkeleiden 

muodossa.  Varttia vaille yk-

sitoista olimme valmiit jatka-

maan matkaamme suuntana 

Rautulampi.  Päivän urakka-

na oli iltaan mennessä tulla 

Laanilaan saakka.  Padagovan 

kämppä oli Paasjoen korkeal-

la törmällä.  Joki pauhasi sy-

vennyksessään.  Ylitimme jo-

en porrassiltaa käyttäen.  Kal-

le elokuvasi valtavia kuohu-

ja, kun vesi ahtautui kapeaan 

kalliosyvennykseen.  Olihan 

mahtava ja näkemisen arvoi-

nen paikka tämäkin.

Olimme laskeutumassa jo 

aikaisemmin ylittämällemme 

Suomujoelle, kuitenkin hie-

man ylempänä.  Joen ylitys 

oli verraten helppo, sillä va-

litsimme ylityspaikan kosken 

kohdalta, jossa vettä oli ma-

talammasti.  Aurinko helot-

ti taas pilvettömältä taivaal-

ta.  Marssin tahti vain kiihtyi, 

sillä eräisiin oli iskenyt kova 

koti-ikävä.  Aikataulumme-

kin alittui lopulta vuorokau-

della.  Rautulammella vietet-

tiin parituntinen tauko ruo-

kailupuuhineen ja lepoineen.  

Puolenpäivän jälkeen matka 

kuitenkin jälleen pääsi jatku-

maan ja saavuimme Luulam-

men uusitulle tuvalle.  Viime 

käyntimme jälkeen siellä oli 

pidetty täydellinen remontti.   

Vanhat makuulaverit oli kan-

nettu pihalle, oli siisti lakattu 

lattia ja uusi pirttikalusto.  Oi-

kein saappaat riisuimme por-

taille, niin kuin hyviin tapoi-

hin kuuluu.  Tupahan on Saa-

riselän lähimpiä tupia, jossa 

turistit käyvät päiväseltään 

kääntymässä.  Luulammel-

la porukka jakautua kahtia.  

Toiset jäivät teen keittoon, 

kun Kalle ja Martti riensivät 

Laanilaan etukäteen saunan 

lämmitykseen.  Väsymyskin 

alkoi jo painaa ja Oivalla oli 

vaikeuksia.  Se näkyi hänen 

askeltamisestaan.  Hänellä oli 

vatsavaivoja ja toinen jalka-

kin juonitteli.  Olihan tuota 

taivalta tehtykin, sillä Laani-

laan saavuttuamme oli kävel-

ty 43 kilometriä yhden vuo-

rokauden aikana, tosinhan 

Padagovassa hiukan nukut-

tiin.

Juhlahetki 
Laanilassa
Saunomisen jälkeen pukeu-

duimme juhlakostyymeihin 

ja siirryimme Laanilan soit-

toruokalaan Saulin tarjoamil-

le juhlapäivällisille; paistei-

neen, kahveineen ja konjak-

keineen.  Kaikki sen kunni-

aksi, että oli vaellettu 10 vuo-

den aikana eri puolilla Suo-

men Lappia erinomaisessa 

hengessä.  Juhlan kunniaksi 

Esko oli laatinut diplomit eli 

kunniakirjat 10 kertaa muka-

na olleille HUOMSKUE-jä-

senille.  Kunniakirjan saivat 

Oiva, Martti, Kalle ja Urho.  

Tilaisuus oli juhlallinen.  Se 

oli suuri hetki ja toivottavas-

ti kuntoa riittää perinteiden 

jatkamiseksi.

Kunniakirjan pohjana on 

vaelluskartan ote Saarise-

län maastosta. Karttaan on 

merkitty Luirojärven etelä-

puolelle auringon kehä, jota 

kiertävät säteinä vuosien ai-

kana käytyjen vaellusten ni-

met vuosilukuineen.  Kun-

niakirjan myöntämisperus-

teena on mainittu seuraava: 

”Annettu luonnonystävyy-

den, reippaan liikunnan ja 

hyvän veljeshengen nimissä 

suoritetusta 10 vaelluksesta 

Suomen Lapissa”.  Kunniakir-

jaan on otettu mukaan myös 

seuraavat ylevät tekstit:  Alek-

sis Kiven Seitsemästä Veljek-

sestä Seitsemän miehen voi-

man säe: ”Siinä ompi velisar-

ja, jalo niin kuin sonnikarja, 

voimalla seitsemän miehen”.  

Diplomi sisältää myös säkeen 

runoilija Eeva Heikkilän ru-

nosta: ”Turhan kaunista, 

helmikuinen auringonlasku, 

etäisen suon laitaan, kippu-

ramännikön juureen, kun sy-

däntä repii, elämän pituinen 

raataminen, ja epävarmuus, 

ettei huomista ole.”  Sekä lo-

puksi – luonnollisesti – suo-

malainen sananlasku: ”Ei siliä 

vuolemista kaipaa”.

Olli Jaakola
olli.jaakola@pp.inet.fi 

Juhlan jälkeen Laanilassa: Olli, Esko, Kalle, Hannu, Oiva, 

Urho, Olavi ja Martti (Sauli kameran takana).

Lapin lumoissa HUOMSKUE

Juhlavaellus Luirolle 1980

Kalle elokuvaa Paasjoen 

kuohuja.

Urho ja Olli valmistautuvat 

taipaleelle.

Letkassa mennään: Oiva, Olavi, Martti, Urho, Sauli, Kal-

le ja Esko.

Olavi ja Martti.
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Lemmikkien ylipaino lisään-

tyy vauhdilla. Eläinlääkärit ar-

velevat jo vähintään joka kol-

mannen kissan ja koiran kär-

sivän liikalihavuudesta ja pa-

himmillaan omistajat hellivät 

ruualla lemmikkinsä hengil-

tä. Erityisen haitallista liika-

paino on kasvaville pennuil-

le ja nivelvaivoista kärsiville 

eläimille. 

Lemmikki on ylipainoi-

nen, jos sen paino on 15% 

normaalipainoa suurempi. 

Tällöin kasvaa eläimen riski 

sairastua mm. diabetekseen, 

nivelrikkoon, selkävaivoihin, 

virtsakiviin, sydänsairauk-

siin tai hengitys- ja iho-on-

gelmiin. Lemmikin elämän-

laatukin huononee, kun se ei 

enää jaksa liikkua, leikkiä tai 

pitää itseään puhtaana.

Pulskistumisen takana voi-

vat olla perintötekijät tai sai-

raus, mutta useimmiten syynä 

on liian hellämielinen omista-

ja. Lemmikin suuhun päätyy 

liikaa rasvaisia ruuantähteitä, 

liian suuria annoksia tai se saa 

liian vähän liikuntaa.

Parhaiten lihavuutta eh-

käistään huolehtimalla, että 

lemmikin kylkiluut pystyy las-

kemaan sormin tunnustellen. 

Eläinlääkärillä käynnin yhtey-

dessä kannattaa potilas punni-

ta ja kirjoittaa lukema talteen. 

Steriloitu/kastroitu eläin pär-

jää noin kolmanneksen vä-

hemmällä ruokamäärällä, 

kuin leikkaamaton. Muutoin 

vaarana on lihominen ja näitä 

liikakiloja on erittäin hanka-

la saada pois. Myös lemmikin 

ikääntyessä pitää kevyempään 

senioriruokaan siirtyä riittä-

vän ajoissa. 

Paras apu nelijalkaisen per-

heenjäsenen laihdutuskuurille 

löytyy eläinlääkäreiden myy-

mistä kevytruuista. Niissä on 

normaalia vähemmän ras-

vaa, mutta runsaasti kuituja. 

Liikuntaa tulee lisätä maltilli-

sesti. Makupaloiksi tarjotaan 

vain eläinten ruokaa, ja sitä-

kin harkiten.

Painonpudotus on syy-

tä tehdä hitaasti. Suositus on 

noin 1-2 % kokonaispainosta 

viikossa. Varsinkaan kissaa ei 

saa laihduttaa liian rajusti, sillä 

nopea laihdutus saattaa altis-

taa maksan rasvoittumiselle. 

Eläintä ei myöskään saa laittaa 

pelkästään kasviksista koostu-

valle ruokavaliolle. Sekä koira 

että kisaa tarvitsevat ehdotto-

masti eläinvalkuaista. 

Ylipaino on nykyisin lemmikkien suurin terveysuhka
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Lukijat voivat lähettää mielipiteitään ja havaintojaan tekstiviestil-

lä. Puhelinnumero on 044 945 3763 (normaali tekstiviestin hinta). 

Viestit edustavat lähettäjän näkemyksiä - eivät lehdenTekstarit
No, on yksi kaunis ja raitis, 

mutta se on minun tuleva 

emäntä, vaikkei sitä itse tie-

däkkään. T. Rätkämestari. 

Näinkö lauantaina oikein että 

kaunotar on uuden kampauk-

sen kera tullut takaisin uima-

hallille. Siinäpä reipas siivoo-

ja joka jaksaa aina hymyillä ja 

palvella ystävällisesti!

Lukijoiden palstalta luin 

"haaste kaikille vanhemmil-

le" jutun. Kannatan! Meil ol-

lu netti 5 v. Alusta asti ollu 

sääntö "kone kii klo 22", jos 

menee minuutinki yli, käyt-

tökielto yks vko. Aluks närää 

"ku kaikki muutki saa" mut 

ku oon ollut vanhempi jo-

ka sanelee säännöt, nii se on 

näin ja piste. Eri asia sit ku 

muutat omilles, sul on omat 

säännöt.

Menisit sinäkin tutustumaan 

www. positiivarit.fi  sivuihin 

ja voisit huomata olevasi on-

nellisempi! Ei tarvitse aina 

nuuruta!

On ollu kylmää ja sateista, ei 

kesää ollenkaa. Ilmaston läm-

penemisestä puhutaan mutta 

millon se jo lämpenee?! Teen 

kaikkeni että lämpenis mah-

dollisimman nopeesti!!

En äänestä minäkään, lap-

siperheiden elämä aina vain 

kurjempaa. Marjo Häänpääl-

le miljoona ruusua sinne kau-

pungintalolle, kallio vaikeut-

taa ja pitkittää työtänne. Mar-

jo olet kultainen ja sydämel-

linen ihminen, olet ainakin 

meidän perheeseen tuonut 

suurta helpotusta arjen kes-

kellä. Voimia sinne kallion 

ja asiakkaan väliin, niitä var-

masti tarvitaan!

Kuorma-auto jatkuvasti py-

säköitynä yleisellä tiellä il-

man parkkivaloja keskustas-

sa, tiellä liikkuu paljon lapsia, 

katuvaloja ei ole, pitääkö sat-

tua vahinko?

Ylivieska pystyy tarjoamaan 

eläkeläisille kuntosali+uinti 

18 euroa/kk. Nivala tarjoaa 

kuntosali ja uinti 45 euroa/kk. 

Iso on ero. (Markkoina, kun 

laskee suorastaan järkyttävä). 

Vertaa polttoaineen hintaa ja 

muita tarjouksia. Kannattaa 

käydä naapurissa ostoksilla.

Kaikesta ei selviä kädennos-

tolla, vaan asioiden korjaami-

sella. Nimim. Juuttaita näkyy 

olevan.

Kannattaa katsoa! TV1 lähet-

tää Kokapappi-dokumentti-

elokuvan Ari Joensuusta en-

si ti. Ari halusi nuorena soti-

laaksi, mutta päätyti lähetys-

työntekikijäksi. Hän on teh-

nyt huumevalistustyötä Ete-

lä-Amerikassa jo 25 vuotta.

Montako taloa on nivalan ta-

lotehdas tehnyt tähän men-

nessä?

Jos pro nivalan kirjoituksis-

sa on siteeksikään totta, seu-

raava kansanliike on nivalas-

ta pois. Ensin päätösvalta, sit-

ten palvelut, kaupat ja lopuksi 

asukkaat.

Eiköhän oma piha ja taloni 

ympäristö kuulu kotirauhan 

piiriin eikä "jokamiehenoi-

keuteen". Metsäautoteitä on 

tehty ristiin rastiin ja niitten 

vierustat pullollaan marjoja, 

sieltä sopii poimia myyntiin 

niin paljon kuin jaksaa. Nim. 

Kaikkien toistenkin kotia ja 

ympäristöä kunnioittava.

Pimeää on ja sen turvin pyö-

riä katoaa - kulkijat ottavat 

pyörät alle ja pyörät voi ka-

dota vaikka sillalta veden al-

le! Kukahan ne naarais sieltä 

kylien jokivesistä? Oisko vielä 

hyötyä romunkeräykseen jää-

hallin pihalle? Uimataitoiset 

miehet ne vois nostaa, ennen-

ku jäätyy! Olen nähnyt veden 

alla pyörän hahmon.
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Nivala-Pesis

Lyhty r.y.

Torstaina  23.10 klo. 13.00 SDP vaaliauto

Nivalassa Halpa-Hallin pihalla.

 

Vaalipäivänä vaalikyyditystä antaa:

Keijo Toivoniemi  044 570 9682

Riitta Kiviniemi  040 500 7022

Sirpa Heiska  040 563 9326

  

Vaalivalvojaiset Kinevalla 26.10 Klo. 19.00

 

Tilkkupeittojen ilta Kinevalla 28.10 Klo. 19.00

Kudomme ja kokoamme peittoja lähetyskuntoon.

  

 Nivalan Sos. Dem. Työväenyhdistyksen syyskokous

Kinevalla 2.11 Klo. 18.00

  

Muistattehan: Vaalitupa Olkkosentiellä on avoinna

ma-pe klo 10-17.00, la 10-14.00 ja

Kotisivumme  tietotori.fi /nivalandemarit

 Tervetuloa tilaisuuksiimme.

Lyhty r.y. 10 v
Tervetuloa juhlimaan 

maanantaina 20.10.

klo 11.00-15.00

Pappilantie 1

Täytekakku+kahvitarjoilu!

FC-Ysikaks' Nivala
Tuiskulan sisäharjoitukset

kaudella 2008-2009 vk 45 alkaen:

T-99-00 La 11.30-13.00 vk. 45 alkaen

Lukio

T-93-94 La 12.00-14.00 vk. 45 alkaen

Kyösti Kallion koulu

P-95 Ma 19.15-20.30

Ammattikoulu sisäharjoitukset

kaudella 2008-2009 vk 45 alkaen:

P-00-02 La 11.30-13.00

P-98-99 Su 12.00-13.30

T-96-98 Su 13.30-15.00

Naiset Su 15.00-16.30

 To 20.30-22.00

Edustusjoukkue Su 16.30-18.00

Harrastejalkapallo Su 18.00-19.30

P-95 Ke 16.30-18.00

T-93-94 Ma 19.00-20.30

Antti Hautakoski 045 1253 349 FC-Ysikakaks' olosuhdevastaava

Nivalan Metallityöväen AO 353

YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja: Jari Mehtälä, Pidisjärventie 42 B 6, 85500 

Nivala, p. 040-3544711 (Huom. numero muuttunut). säh-

köposti nivalaluottamusmies@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 taloudenhoi-

taja.ao353@omanetti.fi 

Kotisivut osoitteesta: www.nivalanmetalli353.net

Aittolan kyläseura ry

Nivalan Vesaiset

NIVALA-PESIS VIETTÄÄ HYVIN

ANSAITTUA TAUKOA.

Talviharjoitteluajat ilmestyvät myöhemmin lokakuulla.

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.

Maliskylän Nuorisoseuran sääntömääräinen syyskokous

Liittolassa 29.10.2008 klo 19.00

Tervetuloa!

Johtokunta

Lähde Vesaisten
SUOMI-RISTEILYLLE

6.-7.12. Laiva Silja Europa lähtee Turusta la klo 20.15 ja pa-

laa su klo 19.15.

Laiva on lastattu mm. Vesaisten limudiscolla, lasten laulukat-

selmuksella sekä joulujuhlalla jouluaterioineen.

Risteilylle järjestetään yhteiskuljetuksia. Kysy lisää ja ilmoit-

taudu viimeistään torstaina 23.10. mennessä Marita Kumpu-

lalle puh. 0400 926 511.

Nivalan kaupungin puhelinvaihde (puh. 
040 3447 211) on suljettuna syyslomavii-
kon 20.-24.10.08. Kaupungintalo ja neu-
vonta ovat avoinna normaalisti.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Nivalan 
sosiaali -ja terveyspalvelun puhelinvaih-
de (p. 08-44 911) avoinna normaalisti klo 
8-15.
 

Keskushallinto

Nivalan kaupunginvaltuuston kokous
pidetään perjantaina 24.10.2008 kello 18.30

alkaen Nivalan kaupungintalolla (valtuustosali). 

Käsiteltävinä asioina ovat mm.
asemakaavan muutos Tiilimaa – Asemanseu-
tu - Lastaustie
kaavanmuutos Kalliontien ja Asematien ris-
teysalueen ympäristössä
kauppakirja Välivainio -nimisestä kiinteis-
töstä
kauppakirja Nurkkala -nimisestä kiinteistöstä
kauppakirja Rautatiealue -nimisen lunastus-
yksikön määräalasta 
eron myöntäminen keskusvaalilautakunnan 
varajäsenyydestä
talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten 
tavoitteiden toteutuminen.

Nivalassa 17.10.2008  

Veikko Linna Päivi Karikumpu
kaupunginvaltuuston pj. hallintojohtaja 

•

•

•

•
•

•

• Keskusta

Vaalitupa
Kotila-Haapala paikallisyhdistyksen vaalitupa auki keski-

viikkona 22.10. klo 11.00-19.00. Valtuustoehdokkaat paikal-

la: Antti Hautakoski, Arja Mäki ja Jukka Korkiakoski. Liikun-

takeskuksesta paikalla liikunnanohjaaja kertomassa liikunnan 

merkityksestä terveydelle.

Teemailta 'Ympäristö ja rakentaminen' Nivalan Keskustan vaa-

lituvalla ti 21.10. klo 19.00-21.00. Tervetuloa!

Teemailta 'Sosiaali- ja terveyspalvelut' Nivalan Keskustan vaa-

lituvalla to 23.10. klo 19.00-21.00. Tervetuloa!

Teemapäivä 'Seniorit voimavarana' Nivalan Keskustan vaali-

tuvalla pe 24.10. klo 11.00-14.00  Tervetuloa!

Nivalan Keskustan vaalituvalla tarjoillaan vaalikahvia Sun-

nuntaina 26.10. koko äänestyspäivän ajan klo 9 alkaen. Vaa-

livalvojaiset klo 20-22. Tervetuloa!

SDP



18

EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ
TÄLLÄ SIVULLA

Ilmoitus Nivalan Viikon Parhaat palvelut -palstalla
maksaa vain muutaman euron viikossa

Parhaat palvelut  

Vastataan pois

1. Tiistaina 21.10.

2. Kruunu.

3. Nobelin rauhanpalkin-

non.

4. Tyttö.

5. Pikaluistelu.
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Myydään  

PELTOA n. 1,1 ha Maliskyläl-
lä. Tarj. 24.10.08 mennessä 
puh. 0400-904095 klo 18 
jälk.

Kuivaa POLTTOPUUTA. Myös 
paikalle tuotuna (täysi kuor-
ma). Puh. 0405169553.

SKOOTTERI Peugeot 50cc. 
Ajettu vain 167 km. Hin-
ta 720 € (uusi 1250€). Tie-
dustelut miel. iltaisin p. 
0400-729925.

Isänpäivä lähestyy ja Jou-
lukin... Jos vaikka lahjaksi 
Veikko Laurilan ESIKOISKIR-
JA Aasinsillalla ketunhäntä 
kainalossa. Tavataan maa-
laismarkkinoilla Tuiskulassa 
lauantaina 25.10.

Tup. sah. KOIVULANKKUA 
noin 50 jm, vah. 63 mm. Ai-
tariukua (kuusta). MINIKEIT-
TIÖ. Puh. 0400-946 665.

HONDA Accord 2.0 EXi aut. -
90. Aj. 300 tkm. Mukava auto 
ajella! Hp. 750 e. Klo 16 jälk. 
050 594 5285.

Uusi valkoinen eteisen VÄ-
LIOVI. (ilman karmeja). 60 
eur. P. 040-545 7508.

Uudenveroinen KERROSTA-
LOHUONEISTO 62,50 m2. 
Puh. 040-418 9155.

RETKIAUTO Pössl Win2 JTO 
Fiat Ducato 2,3, -04. Aj 82 
tkm. Puh. 044-219 0434.

RENAULT 19 -93 1.8i. Seur. 
kats. 06.09. Sähkölasit ed., 
keskusluk., vetokoukku, ml. 
297000. Sininen. Hp. 500 eu-
roa. P. 044-540 3666.

ULKO-OVI 10 x 21 uusi, avaa-
maton paketti. Normaalia 
komiampi ovi. Puh. 044-282 
8241.

TONTTI. 0504008066.

Edulliset käytetyt SIIVOUS-
KOMERO lev 60 cm ja hyl-
lykomero lev 60 cm yläkaa-
peilla, ulko-ovi 10 * 21, jossa 
kapea lasi ja kaksilehtinen 
parvekeovi pitkäsulkijalla 
ja lasilla 9 * 21, 3-lasinen 
saunan ovi lev.70 cm. Ovet 
oikeakätisiä ,saranat ja luk-
korungot sekä karmit muka-
na. Puh. 0400 389044.

Uutta vastaavat ASTIANPE-
SUKONE lev. 45 cm, Electro-
lux 300 euroa, WC-pytty 150 
euroa, SÄHKÖKIUAS 6 kW 30 
euroa. Puh. 440 201.

FARMARISÄILIÖ pumpulla, 
vihreäksi maalattu 2000 L. 
Halpa: 200 euroa. Nivalassa. 
Puh. 0400-198 358.

MOOTTORIPYÖRÄ Suzuki 
Gsx1000r, vm.-04, aj. n. 14000 
km. Soita 044-5805172.

Vähän ajetut NASTAREN-
KAAT Nissan Micra 12" tuu-
man vanteilla. Puh. 044-262 
8521.

RIVITALO-OSAKE 93 m2, 
vaihtoehto omakotitalol-
le jossa voit vaan nauttia 
olosta. 4 h+oh/k+s+ph+ak. 
Rv. 06. P. 050 556 9580.

Vähän ajetut NASTAREN-
KAAT Nissan Bluebird 14" 
tuuman vanteilla. Puh. 044 
262 8521.

Olavi Kares: HERÄNNEEN 
KANSAN VAELLUS I-V, sidot-
tu. 100 euroa. P. 442 254.

HONDA Civic 1.4 vm-95, pu-
nainen, siisti. Aj. 200 tkm. tai 
vaihdetaan moottoripyö-
rään. Puh. 0400-602498.

HONDA Civic 1991-vuosi-
mallia. 1,6 kone, pellit kun-
nossa. Katsastus voimassa 
elokuuhun 2009. Menevä 
peli. Ajettu yli 300 000, vä-
ri: kullan/kuparinruskea. 
Soittamalla kysy lisää 045-
675 6712. Hintapyyntö 400 
euroa.

NISSAN Sunny 2.0 diesel vm. 
-94, aj. 340 tuh. Katsastettu 
15.10.08. Ajoaikaa 02/2010 
saakka. Ohjaustehostin, 
vetokoukku, keskusluki-
tus. Hinta 1250 euroa. Puh. 
0400-672 943.

Ostetaan  

VOLVO v70 diesel vm,00-03 
tarjoa puh; 050-5596260.

Halutaan vuokrata  

Viisihenkinen perhe haluaa 
vuokrata tai ostaa OMAKO-
TITALON Nivalasta 1.12 alka-
en. Varma vuokra! puh. 044-
990 0474.

KAKSIO tai pieni kolmio 
mahdollisimman pian. 
(Saunallinen). Puh. 044-290 
7406.

Perheenlisäyksen kevääl-
lä saava nuoripari haluaisi 
vuokrata tilavan KAKSION tai 
pienehkön kolmion Nivalas-
ta. Puh.nro: 044-9929557.

Vuokralle tarjotaan  

KERROSTALOKAKSIO 63 m2 
hissitalossa hyvältä paikalta 
keskustasta. Vapautuu lähi-
aikoina. Tiedustelut Nivala 
puh. 044 299 1552.

MOTORISTIT lämmin tal-
visäilytyspaikka Nivalan 
keskustassa. Vielä muutama 
vapaa paikka jäljellä. Puh. 
0400-387 851.

Kadonnut  

Keväällä kadonnut ruske-
araidallinen KOLLIKISSA. 
Kaulanalus ja tassut valkeat. 
Nähty viimeksi Peräahossa. 
puh. 0405876027.

Kadonnut musta Tunturi Eli-
na ammattikoulun liikunta-
hallilta tiistaina 7.10. Sinä, jo-
ka lainasit PYÖRÄÄ, palauta 
se samaan paikkaan. Jos olet 
nähnyt Elinan jossain, ota 
yhteyttä puh. 0442669121.

Naisten punainen Tunturi 
Aurora POLKUPYÖRÄ, 7-
vaihdetta. Kadonnut Seura-
tuvan pihalta. Puh. 0400-941 
181.

Löydetty  

Ihmisrakas mustavalk. TYT-
TÖKISSA. Musta panta kau-
lassa. Takajaloissa valk. pit-
kät sukat, etujaloissa valk. 
töppöset, rinta valk. Tied. 
Karvoshovin Päihdekun-
toutuskeskus p. (08) 447 
273, 447 310.

Ilmestynyt pihallemme 
Haikaperälle kiltti, musta-
valkoinen, pitkäkarvainen 
ja ihmisystävällinen KISSA. 
Kissa maukuu jatkuvasti 
ovemme takana ja pyrkii si-
sälle. Tunnistatko omaksesi. 
Puh. 040-758 8323.

Löydetty 13.10. illalla Päivä-
rinnan kulmalta musta nuori 
KISSA. Puh. 040-770 1323.

Annetaan  

2-lasisia 103x138 PARI-IK-
KUNOITA 5 kpl karmeineen. 
Puh. 040 570 7207.

Sekalaista  

Sinä ystävällinen mies, joka 
löysit PYÖRÄN Veelanninpu-
hosta. soitatko uudestaan 
puh. 040 842 5284.

Kodin kirpputori  

ILMOITA 
ILMAISEKSI
Yksityishenkilöt voivat ilmoit-

taa Kodin kirpputorilla aivan il-

maiseksi. 

Ilmoitukset tulee lähettää 

sähköpostilla osoitteeseen 

rivit@nivalanviikko.fi  tai jättää 

Nivalan Viikon toimistoon tai 

postittaa osoitteella Nivalan 

Viikko, Kalliontie 25, 85500 

Nivala.

Ilmaisia ilmoituksia ei oteta vas-

taan puhelimitse. Tori-, marjan-

myynti ym. ammatti-ilmoitukset 

maksavat 5 euroa.

Ilmoituksen voi jättää toimituk-

semme kiinni ollessa sen edessä 

sijaitsevaan punaiseen postilaa-

tikkoon.

00€€ Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

Sähköposti: ilmoitukset@nivalanviikko.fi 
 toimitus@nivalanviikko.fi 
 rivit@nivalanviikko.fi 
Internet: www.nivalanviikko.fi 

Puhelin: (08) 443 133

Nivalan toimisto: Kalliontie 25, 85500 Nivala. 

Ylivieskan toimisto:  Juurikoskenkatu 6,
  2 krs. liikeh. 203
  84100 Ylivieska

Päätoimittaja: Maritta Raudaskoski
  040 841 9213
Myyntipäällikkö: Mika Moilanen
  040 416 8958

Ilmoitusmyynti: Nivala toimisto
  (08) 443 133
  Minna Kaikkonen
  046 660 3314 
  Mika Moilanen 
  040 416 8958
  Yliv. toimisto

Taitto/ilmoitusvalmistus Marko Virkkula
  050 554 9040

Ilmestymispäivä: Sunnuntaisin
  (jakelu lauantaina)

Ilmoitushinnat:
 Etusivu  1,00 €/pmm
 Takasivu 0,95 €/pmm
 Sisäsivut 0,85 €/pmm
 Parhaat palvelut 5,70 / viikko
  Hinnat ilman arvonlisäveroa
 Nivala toimii -yhdistyspalsta 95 €/vuosi
 Kodin kirpputori
  yksityishenkilöille ilmainen
 Aikuisten onnittelukuvat,
 kihlaus-, vihkimis-, kiitos-
 ym. ilmoitukset 9 € kpl käteisellä
  Sisältävät arvonlisäveron.
 Laskutuslisä: 2,35

Mediakortti: www.nivalanviikko.fi 

Aineiston jättöaika: To klo 14.00 mennessä.

Kustantaja: Nivalan Paikallismediat Oy

Painopaikka: Pyhäjokiseudun Kirjapaino

Jakelu: Suorajakelu Korkiakoski
  puh. 040 541 9767.



Jätä seuraavaan

lehteen 26.10.

tarkoitetut materiaalit 

viimeistään

to 23.10. klo 12.00

Valtakunnallinen palvelunumero 029 001 0090 – www.lampoplus.fi 

Lämpöä. Sitä saa ilmasta.

LG Premium White
Puhtaan valkoinen ja todella ohut 

ilmalämpöpumppu.

LG Nordic Art Cool
Kansainvälisesti palkittu muotovalio,
josta löytyy useita värivaihtoehtoja.

LG Art Cool Gallery
Se on todellakin ilmalämpöpumppu! 

Kuvan vaihdat helposti ilman työkaluja.

Ilmalämpöpumpun
asennusnäytös

Mikäli et pääse paikalle, varaa 

ILMAINEN esittely alueesi edustajalta 

(sis. kattavan tarjouksen):

Hannu Rekilä - puh. 044 7870 760

Maanantaina 20.10. klo 14

Kumara, Vilhonkuja 1, Sievi

Kunnallisvaalit 

2008:
Vaalipäivä

sunnuntai 26.10.2008

Ennakkoäänestys kotimaassa

15.-21.10.2008

Ennakkoäänestys ulkomailla

15.-18.10.2008

Pikkujoulukausi alkaa.


