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Sunnuntai  
26.10.2008

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 .

Tällä palstalla julkaistaan lukijoiden perhetapahtumia, kuten on-

nitteluja, kiitosilmoituksia, syntymäpäiväjuhlia, syntyneitä vauvoja, 

valmistuneita, nimityksiä jne.

Lasten (alle 18-v.) kuvalliset kaste-, onnittelu- ym. ilmoitukset ovat 

ilmaisia. Ilmaisia ovat myös nimitys- ja valmistujaisilmoitukset. Muut 

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.

Ateriapalvelu

Sunnuntai 26.10.: Kalapais-

ti, perunat, lounassalaatti, 

sekahedelmäkiisseli.

Maanantai: Sianlihakastike, 

perunat, jäävuori-tomaatti-

persikkasalaatti, mustahe-

rukkakiisseli.

Tiistai: Maksalaatikko, pe-

runat, voisulakastike, puo-

lukkasurvos, aprikoosihyy-

telö.

Keskiviikko: Kirjolohiperu-

nalaatikko, punajuurisuika-

le, punaherukkakiisseli.

Torstai: Broileripyörykkä, 

perunat, kastike, kaali-retii-

si-kurpitsasalaatti. hedelmä-

kiisseli.

Perjantai: Lihakeitto, juusto, 

marjapuuro.

Lauantai: Uunipaahdettu 

kalkkunan fi lee, perunat, 

paistikastike, mangoiset 

kurpitsapalat, boysenmarja-

kiisseli.

Sunnuntai: Stroganoff , pe-

runat, perunasalaatti, luu-

mukiisseli.

Peruskoulu

Maanantai: Jauhelihakasti-

ke, spagetti, tuoresalaatti.

Tiistai: Kalapihvit/-pyöry-

kät, muusi, punajuuri-ome-

nasalaatti.

Keskiviikko: Nakkikeitto, 

herkkukurkku, leipä.

Torstai: Merimiespihvit, 

tuoresalaatti.

Perjantai: Riisipuuro, puo-

lukka-vadelmakeitto, leik-

kele, ruispalat.

Me kiitämme sinua, Jumala,

me kiitämme sinua ja huudamme 

avuksi nimeäsi, me kerromme si-

nun ihmeellisistä teoistasi.

- Minä, Herra, asetan määräajan ja 

tuomitsen oikeudenmukaisesti.

Maa järkkyy, sen kansat järkky-

vät, mutta minun pylvääni pitävät 

maan paikoillaan.- Mahtailijoille 

minä sanon: "Älkää mahtailko!"ja 

jumalattomille: "Älkää ylvästelkö!

Älkää korottako itseänne,

älkää puhuko röyhkeästi ja uh-

maillen."

Ei idästä, ei lännestä eikä au-

tiomaastakaan tule ketään,joka 

heidät korottaisi.

Kun Jumala käy tuomitsemaan, 

hän korottaa ja hän alentaa. Minä 

ylistän iäti Herraa, laulan kiitosta 

Jaakobin Jumalalle.

Hän murtaa jumalattomien mah-

din, mutta vanhurskas kohoaa 

kunniaan.

Ps. 75: 2-8, 10-11

Sunnuntai: Niina, Nina, 

Amanda, Manta.

Maanantai: Helli, Hellin, 

Hellä, Hellä.

Tiistai: Simo.

Keskiviikko: Alfred, Urmas.

Torstai: Eila.

Perjantai: Arto, Arttu, Art-

turi.

Sunnuntai 26.10.

Varsinainen vaalipäivä.

Lauantai 1.11.

Pyhäinpäivä.

Valtakunnallinen univiikko.

Ihmisellä on taipumus vaa-

tia liian paljon, reagoida lii-

an voimakkaasti ja sotkeutua 

toisten asioihin. 

I Ching

1. Montako valtuutettua vali-

taan Nivalan valtuustoon?

2. Mikä menestynyt yhtye on 

ilmoittanut lopettavansa toi-

mintansa?

3. Missä käynnistyy alppi-

hiihdon maailmancup?

4. Missä sijaitsee Mosulin 

kaupunki?

5. Kuka on voittanut Vuoden 

luontokuva -kilpailun?

Vastaukset sivulla 14

Ruokalista

Vauvauutisia

Työpaikat

Sisko ja Heikki Aitto-Ojalle 

syntyi 14.10. tyttövauva Ou-

laisissa. Vauvan pituus on 52 

cm ja paino 3840 g.

Taina ja Jani Säilynkankaalle 

syntyi 14.10. tyttövauva Kok-

kolassa. Vauvan pituus on 51 

cm ja paino 3690 g.

Hanna-Mari ja Jani Karppi-

selle syntyi 19.10. poikavau-

va Kokkolassa. Vauvan pituus 

on 51cm ja paino 3100g.

Ostajan Onneksi -tempaus sai 

sekä ilmoittajilta että yleisöl-

tä suuren suosion. Arvonnan 

palkintoina olleet lahjakortit 

lahjoitti Nivalan Viikko. 

Voittaja saa ostaa lahjakor-

teilla tempaukseen osallistu-

neista liikkeistä, jotka olivat: 

Kauneussalonki Biomarine, 

Mode-Mekko, Hämekosken 

Pukimo, Savenmaa, Kupa-

ri-Kenkä, Nivalan Optiikka, 

Karin Hierontapiste, Aletel, 

Agri-Market, Lahja-Aitta, 

Pikku-Akka, V. Lipponen Ky, 

Pala ja Lanka, Autovaraosa P. 

Junttila, Sisustuspalvelu Kiis-

kilä Ky, Kuljetus I & A Ojaleh-

to, Autohuolto V. Salonen.

Voittajat

Arvonnassa Onnetar suosi 

seuraavia:

100 euron lahjakortti: 

Korri Aune-Mari, Sarjanky-

läntie.

25 euron lahjakortit: Terhi 

Mehtälä, Kalliokumpu ja Eli-

sa Haikara Sarparannantie.

Kiitos kaikille mukana ol-

leille ja onnittelut voittajille! 

Lahjakortit voi noutaa Niva-

lan Viikon toimistosta.

Ostajan Onneksi
-arvonnassa voittaneet

Työntekijöitä 1962. Vasemmalta Mari Virta, Aune Kumpumäki, Terho Korkiakoski, Fe-

liks Sotala, Anskarius Korkiakoski, Eeva Korkiakoski, Katri Pajari, Anja Sarja ja Taneli 

Hirvasoja. Edessä vasemmalta Arttu Kumpumäki, Heino Laurila ja Jooseppi Aitto-Oja.

Ostajan OnneksiOstajan OnneksiNivalassa

Myyntipalveluhenkilö, baa-

ritarjoilija, kokki, CNC-ko-

neidenkäyttäjiä, hitsaajia, 

myyntineuvottelijoita, luo-

kanopettajia.

Sievissä

Yritystutkija

Haapajärvellä

LVI-vastaava, kunnaneläin-

lääkäri, ATK-suunnittelija, 

kosmetiikkatuotteiden jäl-

leenmyyjä, myyntiedustaja, 

lehdenjakaja, varastotyönte-

kijä.

Kärsämäellä

Myyntineuvottelija

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, teollisuusrobotin 

ohjelmointi ja käyttötaito, 

puualan perustutkinto, puu-

sepänalan ammattitutkinto - 

puutuotteen valmistus, puu-

sepänalan ammattitutkinto 

/ CNC/CAD/CAM-tekniik-

ka, kone- ja metallialan pe-

rustutkinto - koneistus, yrit-

täjän ammattitutkinto, tu-

lityökorttikoulutus, työtur-

vallisuuskorttikoulutus, mo-

nialainen rekrytointikoulutus 

yhteishankintakoulutuksena, 

kuljetus- ja logistiikka-alan 

koulutus.
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Toimittajan tarinoita

N  iin se vain on kolme vuot-

  ta kulunut siitä, kun Ni-

  valan Viikon ensimmäi-

nen numero ilmestyi. Aika on mennyt kuin 

siivillä, tätä omaperäistä lausahdusta käyt-

tääkseni. Vielä on hyvässä muistissa ensim-

mäisen lehden tekemisessä olleet epätoivon 

hetket, kun tuntui että kaikki mikä vain voi, 

vastustaa. Mutta periksi ei annettu ja lehti 

valmistui.

Yritys lähti liikkeelle vaatimattomasti ja on 

kasvattanut toimintaansa varovaisesti tulora-

hoituksella. Lainaa ei ole tarvittu. Nyt on jo 

pari vuotta oltu nykyaikaisissa tiloissa ja kaik-

ki työvälineet ja ohjelmat ovat ajanmukaisia. 

Nivalan Viikkoa kustantaa Nivalan Paikallis-

mediat Oy ja yhtiön kotipaikka on Nivala.

Maanantaina joimme asian kunniaksi 

täytekakkukahvit. Lukijoita ja ystäviä kävi 

talossa paljon. Nivalan Viikkoon on helppo 

löytää ja tänne on mukava tulla, kun toimis-

tomme sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa. 

Tämän työn mukavin anti on ihmiset. Miten 

valtavan paljon tässä saa tietää ja oppia asi-

oista ja miten erikoisia tapauksia ihmisille 

on sattunut! Erikoisesti vanhat tarinat ovat 

kiehtovia. Pitäisi vain olla aikaa kuunnella.

Työväkeä Nivalan Viikossa on vastaa-

viin toimijoihin nähden vähänlaisesti, mut-

ta laatu korvatkoon määrän. Merkittävän 

osan lehden valmistukseen liittyvistä asi-

oista hankimme ostopalveluina, mutta uu-

sia työntekijöitäkin on palkattu aivan vast-

ikään sivun- ja ilmoitustenvalmistukseen. 

Nyt meillä on mahdollisuus tehdä enem-

män asiakkaille heidän tarvitsemiaan graa-

fi sia töitä. Hienoja ja toimivia nettisivujakin 

Nivalan Viikossa tehdään asiakkaille kun 

vain ehditään. Kannattaa kysyä!

Nivalan Viikko sai juhlapäivänään - ja 

saa usein muulloinkin - runsaasti kiitosta. 

Lehdestä pidetään sen monipuolisuuden ja 

puolueettomuuden vuoksi. Monipuolisuutta 

tuo se, että meillä on laaja joukko lukijoita, 

jotka kirjoittavat ja tuovat kuvia lehteen. Eh-

kä suosituin palsta on tekstarit-palsta, jonka 

senkin täyttävät lukijat. Palstan pyörittämi-

nen kyllä työllistää toimitustakin, kun sinne 

yritetään ujuttaa vaikka mitä rumaa ja aina 

pitäisi olla tarkkana ja ajan tasalla. 

Läheskään kaikki tekstarit eivät mahdu 

lehteen tai eivät sovellu julkaistaviksi. Meille 

tulee esimerkiksi viestejä, joissa jotakin syy-

tetään virkarikoksesta tai esitetään tutkinta-

pyyntöjä. Eihän niiden paikka ole lehdessä 

vaan jossakin aivan muualla! Jos julkisesti 

jotakin sanoo vaikka puolihuolimattomasti 

rikolliseksi, se on vakava juttu. Niin voi sa-

noa vasta sitten, kun oikeudessa näin on to-

dettu. Eikä Nivalan Viikko ole tuomioistuin 

vaan nykyaikainen kaupunkilehti.

Hyvin paljon tekstiviestipalstalla on saatu 

hyvääkin aikaan. Moni jollekin pahaa miel-

tä tuottanut asia on korjaantunut, kun asia 

on tullut tietoon. Palstalta on myös löytynyt 

tietoa ja apua viranhaltijoiden työlle. Se on 

lisäksi kanava niille, jotka eivät muuten saa 

ääntään kuuluviin. Tekstarit -palstaa lukee 

ja sen tekemiseen osallistuu myös nuoriso, 

mikä on tärkeä asia nykyajassa.  Joskus vä-

litän julkaisemattomia, yleistä merkitystä 

omaavia tekstiviestejä tiedoksi sinne, mi-

hin viesti kuuluukin - ilman lähettäjän tie-

toja tietenkin, sillä ne jäävät aina vain toi-

mituksen tietoon. 

Sitä ihmiset jatkuvasti ihmettelevät, miten 

tätä lehteä on varaa jakaa ilmaiseksi. Eihän 

se halpaa lystiä ole, mutta meillä riittää tal-

koohenkeä. Juhlakahveilla jo eräille kavereille 

sanoin, että kyllä minä voin sen tilauslaskun 

lähettää, kun sitä noin kovasti haluatte!

Oikeasti Nivalan Viikko jaetaan ilmai-

seksi jokaiseen kotiin Nivalassa. Sen voi lu-

kea ilmaiseksi myös internetissä missä päin 

maailmaa hyvänsä. Silti lehden voi nyt myös 

tilata perinteisenä paperilehtenä. Sitä lukijat 

ovat kovasti toivoneet ja ensimmäinen tila-

uskuponki viime lehdessä käynnisti tilaus-

ten sarjan heti. Tästä on hyvä jatkaa!

Toinen palsta, mistä lukijat ovat kiitollisia 

on Kodin kirpputori -rivi-ilmoitukset. Siellä 

on varaa ilmoittaa pienemmistäkin asioista, 

kun hinta on pyöreä nolla. Monta kadon-

nutta ja löytynyttä on kohdannut toisensa 

ja kauppaa on tehty paljon. Palsta on tehty 

Nivalan Viikon lukijoiden palvelemiseksi, 

ei rahastamiseksi.

★   ★   ★

M  onia varmaan kiinnostaa, 

  löysikö romunkeräys-

  paikalta pyykinpesuko-

neen sisältä löytynyt rippilahjaketju omis-

tajan. Kyllä, tarina päättyi onnellisesti. Asi-

an onnistumista auttoi vielä se, että korun 

omistajan vanhemmat tiesivät vienneensä 

pesukoneen romuksi, kun se oli lakannut 

toimimasta. Arvelivat, että kone teki stopin 

juuri sinne kiertyneen korun vuoksi. Mutta 

loppu hyvin, kaikki hyvin.

Maritta Raudaskoski

Maritta Raudaskoski
maritta.raudaskoski@omanetti.fi 

Nivalan Viikossa juhlittiin
Ostajan Onneksi
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Nivalan Seurakunta
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 Herättä-

jän seurat seuratuvalla (Pieti-

käinen, Autio, E Eerola).

Ma 27.10.  klo 12 päivävei-

suut seuratuvalla (A Seppä).

Ti 28.10. klo 11-13 kohtaa-

mispaikka Ranni, Peltolan 

pappilassa, Asematie 1. Kes-

kustellaan kahvikupposen ää-

ressä.

Ke 29.10.  klo 10.30 lähtö seu-

rakuntakodilta hopeaiän ker-

hon retkelle Karvoskylän or-

todoksiseen kirkkoon, paluu 

n. klo 12.45. Klo 11 varttu-

neiden kerho Nivalan ry:llä 

(H Ohtamaa).  Klo 17 virsi-

piiri seurakuntakodissa. Klo 

18 gospelkuoron harjoitukset 

seurakuntakodissa.

To 30.10 klo 17  lapsikuoron 

harjoitukset seurakuntako-

dissa. Klo 18 pyhäkoulun-

opettajien kokous päiväker-

hotiloissa. Klo 18.30 Nivalan 

ry:n ompeluseurat. Kallion 

hyväksi piireittäin. Klo 19 

julkaisuilta Sisko ja Kaleva 

Ylimäellä (K Tölli).

Pe 31.10. klo 19 Sinuhun tur-

vaan- lohdutuksen sanoja ja 

säveliä Pyhäinpäivän aatto-

na, Eeva-Maija Haukinen, 

lausunta, Tuomo Häkkilä, 

laulu, Esa Ruuttunen, laulu, 

Anu Rautio, urut ja piano, 

Ohjelma 10 €, tuotto oman 

seurakunnan musiikkityön 

hyväksi.

La 1.11.Pyhäinpäivä klo 10 

messu kirkossa, Junttila, Rau-

tio, N Pihlajamaa, laulu. Mes-

sussa luetaan vuoden aikana 

kuolleiden nimet ja sytyte-

tään kynttilät heidän muistol-

leen. Kirkkokahvit  seurakun-

takodissa.  Klo  18 iltajuma-

lanpalvelus kirkossa, Nivalan 

ry:n isot seurat alkavat,

saarna P Kinnunen,  lit. 

Isomaa, kanttori Katajala. 

Klo 20 seurat  Nivalan ry:llä 

(P Mehtälä).

Su 2.11.25. sunn. helluntais-

ta klo 10 sanajumalanpalve-

lus kirkossa, saarna P Kinnu-

nen, lit. Isomaa, kanttori Ka-

tajala. Klo 12.30 seurat Niva-

lan ry:llä (E Vähäsöyrinki, O 

Savela). Klo 18.30 seurat Ni-

valan ry:llä (E Vähäsöyrinki, 

O Savela), kahvitarjoilu.

Päiväkerhotyö

Viikolla 44 päiväkerhot jat-

kuvat normaalisti kerhopis-

teissä.

Perhekerhotyö Ti 28.10. klo 

9.30 perhekerho seurakun-

takodissa, to 30.10. klo 9.30 

perhekerho seurakuntako-

dissa ja pe 31.10. klo 9.30 

seurakuntakodissa.

Pyhäkoulutyö To 30.10. klo 

10 kynttiläkirkko kirkossa  

päivähoidossa oleville lapsille 

ja heidän hoitajilleen sekä ko-

tona oleville lapsiperheille.

Su 26.10. klo 12 pyhäkoulu 

seurakuntakodissa ja Vilku-

nan alueen pyhäkoulu Savo-

laisella, Vilkunantie 41.

Varhaisnuorten kerhot 

Sählykerhot Malilan koulul-

la Lukiolla tiistaisin klo 16 – 

17.30 1 – 4 luokan pojille

Lukiolla keskiviikkoisin klo 

16 – 17.15 4 – 6 luokan po-

jille

Tuiskulassa keskiviikkoisin 

klo 16 – 17.00 4 – 6 luokan 

pojille

Kokkikerhot Seurakunta-

kodilla maanantaisin klo 16 

– 17.30 1 – 4 luokan tytöille 

ja pojille

Seurakuntakodilla keskiviik-

koisin klo 17.30 – 19.00 4 – 6 

luokan tytöille ja pojille

Kyösti Kallion koululla maa-

nantaisin  klo 16.30 –18.00 4 

– 6 luokkalaisille

Puuhakerho Seurakunta-

kodilla tiistaisin klo 16.30 – 

17.30 1-4 luokan tytöille ja 

pojille

Liikuntakerho Karvoskylän 

kolulla maanantaisin klo 17-

18.30 3 – 6 luokan tytöille ja 

pojille. Lisätietoja  Mauri Au-

tio p. 040 539 1462

Nuorisotyö: Hyvää syyslo-

maa! Ti. 28.10 klo 18-19.30 

isoskoulutus nuorisotiloissa.

Lisätietoja p. 040 532 5578.

Rippikoulutyö: Ke. 29.10 klo 

18.00 talvirippikoulun van-

hempien tapaaminen seura-

kuntakodissa. Lisätietoja p. 

040 532 5578

Kolehdinkantajat:  26.10. 

Lenita Lähdemäki, Otto Han-

nula, Taru Siipola, Arto  Ris-

sanen. 2.11. Anne Kivioja, Ju-

ho-Pekka  Korri, Anna Kor-

ri, Joni Kukkola. 9.11. Linnea 

Kiviahde, Mirjami Kivioja, 

Jani  Jaakola, Joni Keskisarja

16.11. Suvi Järvi, Tiia Savik-

ko, Erno Konttila, Taneli Tyh-

tilä. Olkaa paikalla kirkon sa-

kastissa viim. klo 9.45.

Lisätietoja p. 040 532 5578/

Reetta

Lähetystyö: Lähetyksen  kirp-

putori Kanttorilassa, avoinna 

ke ja la klo 9-13,  saatavana 

varastossa olevaa ilmaista 

vaatetavaraa.

Etappi-ohjelma radio-Poo-

kissa (100,5mHz) maanan-

taisin klo 17, uusinnat sun-

nuntaisin radiojumalanpal-

veluksen jälkeen. Ohjelmassa 

käsittellään inhimillisen elä-

män kysymyksiä kristilliseltä 

arvopohjalta.

Tulossa: Su 9.11 klo 11-14 

isänpäivälounas seurakun-

takodissa Kirkon Ulkomaa-

navun hyväksi.

Seurakunnan adressit: Seu-

rakunnan adresseja on myy-

tävänä myös kirkkoherranvi-

rastossa, hinta 8,50 €.

Kanttorien matkapuheli-

met:  Anu Rautio p. 040 532 

9051 ja Liisa Katajala p. 

044 344 2174. Vapaapäivät 

ma ja ti.     

Perheasiain neuvottelu-

keskus Rautatienkatu 6 C 2 

(käynti pihan puolelta) 84100 

Ylivieska, 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 

Kastettu

Toivo Olavi Konttila, Niilo Il-

mari Eskola.

Kuollut

Sisko Marjatta Palosaari e 
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Nivalan lukiossa järjestettiin 

varjovaalit kuntavaaleista 

2008. Varjovaalit järjesti lu-

kion oppilaskunnan hallitus. 

Perjantaina 17.10 opiskelijat 

kävivät äänestämässä pitkin 

koulupäivää välitunneilla.

Varjovaaleja edeltävänä 

päivänä lukiolla oli järjestet-

ty varjopaneeli, johon osal-

listui edustajat kaikista puo-

lueista. Paneelissa mukana 

olleet nuoret edustajat Atte 

Määttä ja Joonas Oja saivat 

mukavasti ääniä. 

"Äänioikeutettuja" opiske-

lijoita oli 151, äänestämässä 

käyneitä oli 86, joten äänes-

tysprosentiksi saatiin 57. Hy-

väksyttyjä ääniä oli 84.

Varjovaalien 
tulokset:

Keskusta:

27 Atte Määttä 14 ääntä 

(16,7%)

2 Eeva-Leena Ainasoja 6 ään-

tä (7,2%)

8 Marika Hannula 4 ääntä 

(4,8%)

18 Jarmo Kivioja 4 ääntä 

(4,8%)

42 Ville Vähäsöyrinki 3 ään-

tä (3,6%)

31 Jarmo Pihlajaniemi 3 ään-

tä (3,6%)

11 Martti Joensuu 2 ääntä 

(2,4%)

6 Pasi Eskola 2 ääntä (2,4%)

28 Eija-Riitta Niinikoski 2 

ääntä (2,4%)

40 Jarmo Vuolteenaho 2 ään-

tä (2,4%)

20 Jukka Korkiakoski 1 ääni 

(1,2%)

38 Ritva Saviluoto 1 ääni 

(1,2%)

33 Mikko Päivärinta 1 ääni 

(1,2%)

7 Kadir Göy 1 ääni (1,2%)

10 Sanna Huotari 1 ääni 

(1,2%)

25 Arja Mäki 1 ääni (1,2%)

 

Keskustan äänet yhteensä 48 

(57,1%)

Perus-
suomalaiset:
43 Vesa Jaakola 1 ääni 

(1,2%)

50 Jani Malila 1 ääni (1,2%)

54 Anne Tölli 1 ääni (1,2%)

 

Perussuomalaisten äänet yh-

teensä 3 (3,6%)

SDP:

56 Sirpa Heiska 4 ääntä 

(4,8%)

58 Jaakko Junttila 1 ääni 

(1,2%)

 

SDP:n äänet yhteensä 5 

(6%)

Kristillis-
demokraatit:
64 Aila Ojala 1 ääni (1,2%)

 

Kristillisdemokraattien ää-

net yhteensä 1 (1,2%)

Vasemmistoliitto:

66 Seppo Hannuniemi 2 ään-

tä (2,4%)

67 Jari Mehtälä 1 ääni 

(1,2%)

71 Jouni Pysäys 1 ääni 

(1,2%)

 

Vasemmistoliiton äänet yh-

teensä 4 (4,8%)

Kokoomus:

80 Joonas Oja 19 ääntä 

(22,6%)

76 Jukka Kukkola 1 ääni 

(1,2%)

83 Jouko Saarenpää 1 ääni 

(1,2%)

84 Henna-Marja Sanaksen-

aho 1 ääni (1,2%)

85 Tuomas Tienvieri  1 ääni 

(1,2%)

 

Kokoomuksen äänet yh-

teensä 23 (27,4%)

Lukiolaiset äänestivät 
varjovaaleissa.



Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Rikosten ja riitojen sovittelijat
seminaarissa Joensuussa

Rikos- ja riita-asioiden va-

paaehtoisten sovittelijoiden 

vuotuinen valtakunnallinen 

seminaari pidettiin viime 

viikonloppuna Joensuussa. 

Koulutuksen ja luentojen li-

säksi ohjelmassa oli ryhmä-

työskentelyä sekä Joensuun 

kaupungin tarjoama iltavas-

taanotto Joensuun taidemu-

seon tiloissa.

Rikosten- ja riitojen so-

vittelua on tehty Suomessa 

jo pitkään, mutta lakisäätei-

seksi toiminta tuli vuonna 

2005, jolloin jokaisella kan-

salaisella täytyy olla mahdol-

lisuus päästä tämän palvelun 

piiriin. Sovittelussa asian-

omistaja ja tekijä kohtaavat 

saman pöydän ääressä kah-

den vapaaehtoisen, koulute-

tun sovittelijan kanssa etsien 

ratkaisua ja sovintoa tapah-

tuneeseen. Jos sovinto löytyy, 

syyttäjä voi tehdä syyttämät-

täjättämispäätöksen, eikä asi-

aa tarvitse enää puida kärä-

jillä. Onnistuessaan sovitte-

lu on kaikille osapuolille pa-

rempi ratkaisu kuin käräjöin-

ti. Sovittelussa voidaan myös 

sopia korvauksista ja pyytää 

anteeksi tapahtunutta. So-

vittelu on aina vapaaehtois-

ta, maksutonta, luottamuk-

sellista ja puolueetonta.

Valtakunnallisesti sovit-

telutoiminnan järjestäminen 

on annettu lääninhallitusten 

tehtäväksi. Oulun lääninhal-

litus ostaa palvelun Oulun 

Seudun Setlementti ry:ltä. 

Keskustoimisto toimii Oulus-

sa ja sovittelutoimiston joh-

tajana on Heikki Mikkola. 

Aluetoimistoja on Kainuus-

sa, Koillismaalla, Raahen seu-

dulla ja Oulun eteläisen alu-

eella. Nivala kuuluu Oulun 

eteläisen aluetoimiston alu-

eeseen, jonka aluetoimisto 

toimii Ylivieskassa ja sen so-

vittelunohjaajana Kaisa Mä-

kelä. Nivalassa koulutettuja 

sovittelijoita toimii kolme. 

Sovittelutapaamisia tehdään 

myös ristiin kaikkien 17 kun-

nan alueella aina tilanteen ja 

tarpeen mukaan.

Tutkimustietoa 
tulossa
Stakesin tutkimuspäällikkö, 

dosentti Juhani Iivari kertoi, 

että rikos- ja riita-asioiden so-

vittelun vaikuttavuustietoja ei 

ole tähän mennessä tilastoi-

tu tarkasti. Nyt on meneillään 

tutkimukset, jossa kohteena 

ovat sovittelun asiakkaat sekä 

johtavat syyttäjät. Molempi-

en tutkimusten on määrä val-

mistua ensi keväänä.

- Sovittelutoiminta on 25-

vuotias, mutta se on ollut "leh-

tolapsi". Nyt kahden ja puo-

len vuoden aikana lain tulon 

jälkeen sillä on koti. Hallin-

non kehittämisessä on me-

neillään todellinen mylläkkä 

ja siihen liittyy myös sovit-

telun järjestäminen eli min-

ne se tulee järjestelmässä si-

joittumaan. Jotkut pelkäävät, 

mutta minä näen että muu-

tos on mahdollisuus myös 

valtion aluehallinnon uudis-

tamisessa. Tämä on kammot-

tava ruskeatakkisten maa, jos 

tässä maassa saa elää vain yksi 

totuus, Iivari sanoi.

Rahan puute varjostaa 

myös sovittelutoimintaa. 

- Yksi toimisto on jo sul-

jettu rahan puutteen vuoksi ja 

silloin tilanne on lain vastai-

nen. Koulutustarpeisiin bud-

jetoitu raha ei tule riittämään. 

Tarvitaan systemaattinen, 

pitkäjänteinen ohjelma, jossa 

vastuunjako tehdään selväksi 

lääninhallitusten, Stakesin ja 

paikallisten toimijoiden kes-

ken, Iivari valaisi.

Kostonhalusta 
pitää pyrkiä pois
Etiikan ja yhteiskuntaopin 

professori Timo Airaksisen 

luennon aiheena oli Autta-

misen fi losofi a tämän päi-

vän yhteiskunnassa.

Hän kertoi sovittelulla ole-

van pitkät perinteet ja siihen 

on käytetty monia keinoja. 

Joitakin asioita ei ole voinut 

sovitella, esimerkiksi 1600-

luvulla pappiin tai aatelisiin 

kohdistuvissa rikoksissa teki-

jä tuomittiin aina kuolemaan. 

Sama kohtalo odotti niitä ta-

pauksia, joissa seurusteleva 

pari oli kumpikin omalla ta-

hollaan naimisissa. Makset-

tiin myös verirahaa, jolloin 

ei tarvittu verikostoa. Veri-

rahaa maksettiin myös aate-

listen käymällä miekkaotte-

lulla, jossa vähän raapaistiin 

toisen pintaa ja asia oli sovit-

tu, eikä varsinaista verikostoa 

tarvittu.

- Sellaiset kulttuurit, joissa 

verikosto vallitsee, ovat erit-

täin hankalia. Hammas ham-

paasta -toiminnalla koston 

kierre ei lopu koskaan. Mitä 

hyvää siinä on, jos on vaik-

ka tapettu yksi, niin kostok-

si tapetaan toinen. Näin pa-

ha vain lisääntyy. Verikos-

to on järjestelmä, jota ei voi 

mitenkään sovitella. Koston 

tunteet ovat yleensäkin elä-

män paheita, joista jokaisen 

kannattaa pyrkiä pois, Airak-

sinen puhui.

Hän muistutti, että autta-

minen ja rangaistus ovat tois-

tensa vastakohtia. 

- Rankaiseminen on erit-

täin paha, kamala ja väkival-

tainen juttu. Kaikki rangais-

tukset ovat ongelmallisia. 

Siinä vain yksi paha korva-

taan toisella pahalla. Kierre 

on katkaistava. Auttaminen 

tekee asian hyväksi ja ran-

kaiseminen pahaksi, hän fi -

losofoi.

Kohtaamisiin 
positiivisuutta
Ortodoksisen seminaarin ro-

vasti Rauno Pietarisen esitel-

män aiheena oli Ohittamises-

ta kohtaamiseen. Hän selosti 

mikrokäyttäytymisen merki-

tystä.

- Kohtaaminen edellyttää 

positiivista asennetta. Pienen 

pieni positiivisuuden nosto 

omassa asenteessa saa aikaan 

moninkertaisen vaikutuksen 

parempaan ja tuloksellisem-

paan suuntaan. Monta ihmis-

tä on moninkertainen voima. 

Pienten seikkojen takia koh-

taamisen lopputulos voi olla 

hyvä tai huono, hän selosti.

Rikossovittelun roolista 

suomalaisessa kriminaalipo-

litiikassa luennoi neuvottele-

va virkamies Aarne Kinnu-

nen Oikeusministeriöstä.

- Suomi on perinteisesti 

ankaran kriminaalipolitiikan 

maa ja täällä vankien määrä 

on suuri verrattuna muihin 

pohjoismaihin. Vankimäärää 

on saatu erilaisin toimin alen-

nettua ja silti rikosten määrä 

ei ole noussut. Sovittelu sopii 

pyrkimykseen tehostaa riko-

sasioiden viranomaistyötä, se 

muokkaa moraalia rikosasi-

oissa paremmin kuin perin-

teinen oikeuskäytäntö.

Kinnunen sanoi, että oike-

usjärjestelmässä ei juuri huo-

mioida uhrin asemaa. Uhria 

kuullaan lähinnä siksi, että 

saadaan todistusaineistoa. 

Sovittelussa uhri tulee tasa-

puolisesti kuulluksi ja huo-

mioiduksi. Kinnunen ker-

toi, että useimmilla vangeil-

la on päihdeongelma ja joka 

toinen myös palaa uudelleen 

vankilaan.

- Rikosongelmat ovat pai-

kallisia ja ne täytyisi myös 

hoitaa paikallisesti yhteis-

työssä kaikkien paikallisten 

osapuolten kanssa. Kun van-

ki vapautuu valtion hoivista, 

kunta on valmistautumaton 

ja jopa haluton hoitamaan 

hänen asioitaan. Vankila ei 

ole oikea hoitopaikka esi-

merkiksi päihdeongelmille, 

hän sanoi. 

Seminaaripäivien lopuksi 

elokuvaohjaaja Markku Pö-

lönen piti ratkiriemukkaan 

esityksen Tosia ja tarinoita 

maaseudulta. Valtakunnalli-

sen sovitteluseminaarin seu-

raava pitopaikka on Oulu.

Maritta Raudaskoski

Oulun eteläisen aluetoimiston sovittelunohjaaja Kaisa Mäkelä ja Oulun keskustoimiston johtaja Heikki Mikkola. Kaisa 

Mäkelä järjestelee mm. Nivalan sovittelutapaamiset ja tekee myös itse sovitteluja.

Stakesin tutkimuspäällikkö Juhani Iivari organisoi sovitte-

lutoiminnan kehittämistyötä. Kuva on Joensuun kaupun-

gin iltavastaanotolta.
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Lukijoiden Ajatuksia

Onko tehokkaasti suunnitel-

tu, tuottava lapsuus tietoises-

ti valittu arvo suomalaisessa 

yhteiskunnassa vai onko se 

huomaamatta asettunut ko-

teihin, päivähoitoon ja kou-

luun kuin käenpoika?

Sitä on syytä pysähtyä 

miettimään. Ihmislapsen 

oppimiskyvyn rajoja tuskin 

on loppuun asti edes kokeil-

tu, mutta tärkeämpää kuin 

se, pitäisi toki olla tasapai-

noisen, luovan persoonalli-

suuden kasvaminen. Siihen 

tarvitaan aikaa leikeille ja 

lapsuudelle.

Jos työelämä on nykykes-

kusteluissamme se, jonka 

kautta kaikille pitää osoittaa 

oikeutus, niin löytyy se lap-

suudellekin. 

Hankalimmat työyhtei-

söjen kitkatekijät ovat usein 

persoonallisuuden, itsetun-

non häiriöitä, eivät tiedon 

puutetta. Tietoa voi hank-

kia, mutta persoonallisuutta 

on vaikea paikata aikuisena. 

Viisaus on kykyä käyttää tie-

toa, unohtamatta eettisiä tai 

kulttuurisia ulottuvuuksia.

Suomalaisen lapsen arki 

on kuin ajanhallintakurssilla 

laadittu, minuuttipeliä hoi-

toon, kouluun, harrastuk-

siin... Yksi keskeinen syy on 

perheiden elämän kovissa to-

siasioissa, asunnon hankinta 

on vanhempien elämänmit-

tainen urakka, johon tarvit-

tava aika on lapsilta pois.

Tehokkuusajattelun rin-

nalla on toki onneksi kriit-

tistäkin pohdintaa, pitääkö 

kaiken olla näin, onko jousta-

vuutta löydettävissä edes jo-

honkin osaan lapsen päiväs-

sä? Lapset eivät äänestä yh-

teiskunnan palveluista, siksi 

aikuisten on kuunneltava las-

ten ääntä ratkaisuissaan.

Mutta kuka muistaisi vaa-

tia lapselle aikaa työmarkki-

naneuvotteluissa tai asunto-

lainan koroista päätettäessä?

Minkä taakseen jättää sen 

edestään löytää. Tehokasva-

tetut lapset ovat pian van-

hainkodeissa annostelemassa 

nykypäättäjille minuuttihin-

noiteltua keskustelu- ja lähei-

syysterapiaa, ulkoilutuokioita 

ja niskahierontaa.

Aikaa lapsille - kotona.

Aimo Kaikkonen
Erkkilästä

Lapsuudelle 
hieman aikaa

Nivalan kaupunginhallitus 

esittää 24.10.2008 pidettä-

välle valtuuston kokoukselle 

talousarvion seurantaohjei-

den mukaisesti toiminnallis-

ten ja taloudellisten tavoittei-

den toteutumisen tilanteesta 

31.08.2008. Annettava rapor-

tin perusteella voidaan pää-

tellä, että puheet kaupungin 

talouskriisistä voidaan unoh-

taa. Raportti kun kertoo, et-

tä ko. ajankohdan tulos ja 

ylijäämä ovat n.1,14 milj. €. 

Eli varsin hyvän. Mutta onko 

sittenkään ? Kahta kuukautta 

aiemmin, eli kesäkuun lopun 

tilanteesta tehty vastaava las-

kelma kun osoitti tilikauden 

tuloksen ja alijäämän olevan 

puolelta vuodelta n. 2,1 milj. 

€ alijäämäinen. Vuositasolle 

laskettuna se merkitsisi n. 4 

miljoonan euron alijäämää.

Jos laskelmiin on uskomi-

nen, on Nivalan kaupungin 

talous parantunut kahdes-

sa kuukaudessa n. 3,24 milj. 

€. Tällainen tuloparannus 

ei liene tosiasiassa mahdol-

linen. Merkitsisihän se si-

tä, että jatkuessaan vastaa-

van suuruisena kaupungin 

tulos ja ylijäämä vuoden lo-

pussa olisi huimat 7 miljoo-

naa euroa.Nähdäkseni tilan-

teesta 31.08.2008 tehdyssä 

laskelmassa ja raportissa on 

niin vakavia virheitä, että on 

pakko kysyä, miksi kaupun-

ginhallitus sen valtuustolle 

esittää. Suurin virhe näyttäi-

si olevan Kallion menoissa. 

Raportissa kaupunginhalli-

tus esittää toteuman olevan 

59 %, vaikka Kallion halli-

tus on jo 29.9.2008 todennut 

toteuman em. ajankohtana 

olevan 67,44 %. Siis kaupun-

ginhallitus. Mihin mennään 

ja mikä on esitettävän näh-

däkseni kovasti virheellisen 

raportin tavoite?

Toinen kysymys siitä, mi-

hin mennään ja mikä on ta-

voite, on syytä tehdä sen joh-

dosta, että kaupunki ja eräs 

kaupungin tytäryhtiöistä ovat 

lähteneet tukemaan pidettä-

vissä kunnallisvaaleissa kah-

ta poliittista vaaleissa muka-

na olevaa puoluetta, eli kes-

kustaa ja sosiaalidemokraat-

teja. Siis mikä on sen kaupun-

gin virkamiehen ja kyseisen 

yhtiön toimihenkilön tavoi-

te, motivaatio ja syy, joka on 

johtanut päätökseensä tukea 

kuntavaaleissa  em. poliittisia 

puolueita julkisesti ja näky-

västi ? Ettei vain palkkio jos-

takin ? Em. tukeminen kun ei 

ole lain mukaista eikä moraa-

lisesti hyväksyttävää.

Heikki Häyrynen.

Missä ja minne mennään Nivala?

Jos olet tyytyväinen vallassa 

olleiden EU-puolueiden poli-

tiikkaan, niin Sinulla on help-

poa. Voit piirtää numerosi 

kunnallisvaaleissa sen enti-

sen tutun puolueen ehdok-

kaalle. Jos siis kannatat kan-

san kahtiajakoa, verotuksen 

vähentämistä rikkailta, kun-

tien ahdingon lisäämistä, ky-

läkoulujen ja kuntien lopetta-

mista, maatalouden alasajoa, 

valtion omaisuuden antamis-

ta ulkomaisille suuryrityk-

sille, kaikkien mahdollisten 

kunnallisten palvelujen yksi-

tyistämistä ja palvelumaksu-

jen korottamista, niin äänestä 

ihan niin kuin ennenkin.

Ehkä kuitenkin olet alka-

nut ihmetellä, että miten ih-

meessä aikaisemmin, vaikka 

maa oli köyhempi, meillä oli 

varaa huolehtia heikoimmis-

takin kansalaisista, ja miten 

päätökset osattiin tehdä ihan 

itse ilman Brysselin direktii-

vejä?

Ehkä sisimmässäsi koet, 

että päätöksenteossa olisi pa-

rempi palata itsenäisen Suo-

men aikaan.

Ehkä olet myös huoman-

nut, että suomalainen pää-

omapiirien hallitsema poli-

tiikka käyttää EU-jäsenyyt-

tä kulissina ajaessaan itseään 

miellyttävää politiikkaa. Itse 

asiassa koko EU onkin kan-

sainvälisen suurpääoman 

kulissi omalle politiikalleen. 

Siellä toimii puhtaasti rahan-

valta, ei kansanvalta.

Jos olet siis tiedostanut, 

missä nyt mennään, niin 

osoita se myös tulevissa kun-

nallisvaaleissa. Etsi sellainen 

puolue ja ehdokas, joka var-

masti vastustaa EU-politiik-

kaa, sillä jäsenyyden vastusta-

minen on parasta kunnallis-

politiikkaa. Vaan nukkumaan 

älä jää.

Vaihtoehto EU:lle Keski-

Pohjanmaan puolesta

Mauri Nygård
puheenjohtaja Kokkola

Ritva Anttiroiko
varapuheenjohtaja 

Himanka

Oletko tyytyväinen, äänestäjä?

Kaikissa Nivalan strategiois-

sa korostetaan avoimuutta ja 

läpinäkyvyyttä päätöksente-

ossa.

Nivalan Vasemmistoliiton 

esille tuomissa vaaliteemoissa 

on yhtenä tärkeänä kohtana 

avoimuuden toteuttaminen 

kunnallisessa päätöksente-

ossa.

Käytäntö on ollut, että 

muutama henkilö kaupun-

ginhallituksessa tekee päätök-

set ja ne hyväksytään valtuus-

tossa "ison ryhmän voimin". 

Esimerkkinä kaupunginjoh-

tajan irtisanoutumiseen liit-

tyvät asiat. Tämän tapauksen 

lisäksi löytyy muitakin kun-

talaisten kannalta merkittäviä 

asioita (kuntaliitosseikkailut, 

Tiilimaan rakentaminen).

Nivalan Vasemmistoliitto 

on valmis vastuulliseen pää-

töksentekoon, jossa kunta-

laiset tai heidän edustajan-

sa valtuustossa, vaikka eivät 

olekaan kaupunginhallituk-

sen jäseniä, saavat tietää asi-

oista jo niiden valmisteluvai-

heessa.

Äänestyspäätöstä tehdes-

sään kuntalaisen kannattaa 

miettiä, mitä vaihtoehtoja 

Vasemmistoliitto voisi use-

ammalla valtuutetulla tuo-

da kunnalliseen päätöksen-

tekoon.

Paavo Raudaskoski
Nivalan Vasemmistoliitto

Avoimuutta 
nivalaiseen 

päätöksentekoon
19.10.08 ilmestyneessä Niva-

lan Viikossa Kalervo Manti-

la liikuttavasti kertoo, kuinka 

nivalalaisia päättäjiä ja kun-

talaisia on johdettu harhaan 

kuntien virkamiesten ja jäte-

yhtiön toimesta. Näinkin voi-

daan sanoa.

Pro Nivala oli kerännyt 

mittavan määrän aineistoa 

kaatopaikka- ja siirtoviemä-

rihankkeista, joissa kumpi-

kin oli osoitettu väärin mi-

toitetuksi ja teknillisesti vir-

hearvioinneiksi. Kummas-

sakin hankkeessa tulee käy-

mään kuten Revon Sähkön 

myynnissä, eli lopulta osak-

keet päätyvät ulkomaalais-

ten haltuun. Osittain tämä 

on kaatopaikan osalta jo to-

teutunut.

Pro Nivala toimitti mm. 

Mantilalle jokseenkin kai-

ken kokoamansa aineiston 

ko. asioista ja kehotti harkit-

semaan päätöksentekoa, kos-

ka aikaa oli vielä runsaasti jäl-

jellä. Vielä puhelimitse taka-

lo otti yhteyttä Mantilaan ja 

tiedusteli oliko hän tutustu-

nut lähetettyyn aineistoon. 

Mantila vastasi, että hänellä 

on paljon luotettavampaa tie-

toa asioista kuin jollakin kan-

salaisliikkeellä ja hänellä on 

kiire eikä hän halua keskus-

tella koko asiasta ja löi puhe-

limen kiinni.

Tällaisella asenteella kun-

tatasolla voidaan tehdä mil-

jooniin euroihin nousevia va-

hinkoja veronmaksajien kan-

nettaviksi. Avoimuus ja läpi-

näkyvyys on oikean kunnal-

lispolitiikan peruskysymys.

Nytkin meneillään olevat 

hankkeet, kuten Vesihuolto 

Oy:n valmistaminen myyn-

tikuntoon on kuntalaisilta 

kokonaan salattu asia. Pe-

ruspalveluyhtymä Kallio on 

tuomassa kaupungille use-

an miljoonan euron ylimää-

räiset kustannukset, mikä on 

kaupungilla jo tiedossa. Sat-

tuneesta syystä asiaa ei julkis-

teta ennen vaaleja.

Pro Nivalalaisia

Pro Nivalalla
palon aineistoa kerättynä
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Lukijoiden Ajatuksia

On käymässä toteen se, mi-

tä monet asiaa seuraavat ovat 

jo jonkin aikaa ounastelleet. 

Eli Nivalan kaupunki on ra-

hastamassa Nivalan Vesiyhti-

ön varallisuuden kaupungin 

menojen katteeksi. Asia käy 

selvästi ilmi kaupunginhal-

lituksen 22.09.2008 pidetyn 

kokouksen pöytäkirjan 165 

§:n päätöksen sisällöstä ja sa-

nanmuodosta. Ko. päätöksen 

perusteluissa kun todetaan, ” 

Lisäksi kaupunginhallitus to-

teaa, että mikäli Nivalan Ve-

sihuolto Oy hankkii Nivalan 

kaupungin omistuksessa ole-

via Nivalan Vesihuolto Oy:n 

osakkeita, kaupunki tekee 

niistä vielä erilliset päätök-

set.”  Eli käytännössä kaupun-

ki myy omistamansa yhtiön 

osakkeet tai osan niistä omis-

tamalleen yhtiölle ja näin siir-

tää yhtiön vapaan pääoman 

oman kassansa katteeksi.

Kun tiedetään, että Niva-

lan Vesihuolto Oy:n hallituk-

sen enemmistö koostuu Ni-

valan kaupunginhallituksen 

jäsenistä ja loputkin muista 

kaupungin edustajista, niin 

ei ole epäselvää se, eikö kau-

pungin varjohallituksen pää-

tös toteudu. 

Tosiasia siis näyttää ole-

van, tai oikeammin on, et-

tä kaupungin varjohallitus 

ja vesiyhtiön hallitus ovat jo 

päättäneet vesiyhtiön rahas-

tamisesta, eli yhtiön vesi ja 

jätevesiasiakkaiden piilove-

rotuksesta kaupungin krii-

sissä olevan taloustilanteen 

helpottamiseksi. 

Onnetonta piiloverotuk-

sessa on se, että sitä ei kerätä 

kaupunkilaisten tulojen eikä 

varallisuudenkaan mukaan, 

vaan enemmänkin päinvas-

toin. Se ei siis rasita kaupun-

kilaisia oikeudenmukaisesti.

Toinen asia mikä on on-

netonta on se, että v. 1996 

tehdyn osakepääoman koro-

tuksen yhteydessä kaupunki 

käytännössä kaappasi yhtiön 

osake-enemmistön ja samalla 

yhtiön omaisuuden haltuun-

sa merkityttämällä yhtiöstä 

24000 osaketta, kun osake-

yhtiölain mukaisin perus-

tein uusia osakkeita olisi tul-

lut kaupungille merkitä vain 

95 kpl.

Heikki Häyrynen 
Nivala

Nivalan kaupunki rahastaa 
vesiyhtiönsä.

Mikä oli menettely kaupun-

ginjohtajan valinnassa ja mil-

lainen on Valtasen johtajaso-

pimus?

Mikä on todellinen tilan-

ne kaavaillun liikekeskuksen 

osalta. Miten kunta tai Teol-

lisuuskylä on mukana hank-

keessa?

Paljonko on Nivalan kun-

takonsernin velka tällä het-

kellä asukasta kohti?

Paljonko Kallio on maksa-

nut tähän mennessä?

Pyydän vastausta kau-

punginjohtajalta, kunnan-

hallituksen puheenjohtajal-

ta ja valtuuston puheenjoh-

tajalta?

Timo Perkkiö
valtuustoehdokas

Missä on 
avoimuus?

Kaupungin toimintoja aje-

taan peruspalvelukuntayhty-

mä Kallioon ja hankintayh-

tiö Hetaan. Niin nopeasti ja 

päättömästi, etteivät kunta-

laiset mukana pysy.

Pelätäänkö uuden valtuus-

ton tiukkaa seulaa Ylivies-

kaan soluttautumisessa. Silla 

uusi valtuusto tulee olemaan 

erittäin kriittinen Kallio- ja 

Tiilimaa-projekteihin. Lätki-

tään päätöksiä, ettei valtuute-

tut mukana tahdo pysyä vaan 

ajelehtivat kuin ajopuut.

Projekteja tehdään kiihty-

vällä vauhdilla. Uudelle val-

tuustolle ei jää kuin luuranko 

kirstun pohjalle ja isot velat. 

Repo-rahat ovat melkein hä-

vinneet talouskriisissä maail-

malla, samoin tuotot niistä. 

Yli 200 milj.markan kun-

nan sosiaali- ja terveysalan 

budjettirahat Ylivieskan 

pankkeihin heidän peuka-

lonsa alle, samoin meidän 

maksuliikenne kulkee sin-

ne. (Vaikka nykytekniikalla 

kaikki rahaliikenne olisi voi-

tu hoitaa Nivalan pankeista 

käsin ja rahat olisivat Niva-

lan pankeissa turvassa).

Hituran kaivos piiputtaa, 

ei ole oltu kunnan toimesta, 

eikä kansanedustajan voimin 

yhteydessä valtiovaltaan, että 

turvattaisiin lähietäisyydellä 

olevat noin 10 tutkimaton-

ta malmiota. Että saataisiin 

nämä valtion omistukseen 

ennenkuin on myöhäistä. Ja 

saataisiin tutkinta aikaan ky-

seisillä alueilla (Tutkimatto-

mia ovat). Hituran kaivoksen 

omistaa kanadalainen yhtiö.

Teollisuuskylän yrityssa-

neerauksessa fi rmoja nyt ja 

yksi on jo konkurssissa ja 

isoja halleja tehdään pienil-

le työntekijämäärille, joiden 

palkkojen verotulot ei riitä 

kattamaan rakentamisesta ai-

heutuneita korkokuluja saati 

sitten pääomalyhennyksiä.

Tiilimaalle tehdään val-

tavat investoinnit. Ostetaan 

useita maa-alueita ja tehdään 

teitä ja täydellistä infrakult-

tuuria, kestopäällystetään 

valtavia alueita. Miljoonia eu-

roja uppoaa velkarahaa kau-

pungilta. Tulee valtavat kor-

ko- ja pääomakulut kaupun-

gille teitten ja infakulttuurin 

tekemisestä ja maapohjien 

hankinnasta saattaa kestää 

lähes 10 vuotta ennenkuin 

yritystoimintaa saadaan talo-

udellisesti pyörimään (muu-

tama pieni yrittäjä ei ratkai-

se asiaa). Kuntalaiset maksaa 

korkoja ja pääomalyhennyk-

siä Tiilimaasta.

Ois pitänyt tehdä taajaman 

kadut kuntoon, sillä niiden 

kustannustaso nousee mo-

ninkertaiseksi syvien mont-

tujen ja tierungon pettämisen 

takia. Samoin kustannustaso 

nousee joka vuosi. (Alueel-

la sijaitsevien yritysten vero-

tuotto laskee koko ajan ja liik-

keitä autioituu).

Tiilimaa olisi saanut odot-

taa eikä investointiin olisi tar-

vinnut käyttää velkarahaa ol-

lenkaan. Maanhankinta olisi 

tehty siten, että maanomista-

jien kanssa olisi tehty kirjal-

linen sopimus, jossa olisi il-

mennyt maa-alueitten hinnat 

ja kaupungilla olisi ollut kau-

panteko-oikeus 5 vuoden ku-

luessa sovittuun hintaan, kos-

ka tuleva taloudellinen tilan-

ne on epävarma.

Nivalan Urheilijoiden 

omistama Tuiskulan urhei-

lutalo hankittava kaupungin 

omistukseen. Hinta on erit-

täin halpa verrattuna sijain-

tiin ja siitä saataviin toimin-

nallisiin hyötyihin nähden. 

(Isot hyvät parkkipaikat, iso 

kohtalaisessa kunnossa ole-

va kiinteistö ja vieressä kun-

nan omistama vasta pinnoi-

tettu urheilukenttä.) Urhei-

luseuralla on koko kuntaa 

käsittävät organisaatiot eri 

urheilulajeissa. Antaa Niva-

lan Urheilijoiden hoidetta-

viksi myös Uikko ja Jäähalli 

ilman kilpailutusta. Korvata 

yrittäjälle jäähallin ja Uikon 

toiminnasta aiheutuneet ku-

lut ilman kilpailuttamista täy-

simääräisesti.

Tuiskulassa voisi järjes-

tää diskon yli 13-vuotiaalle 

nuorisolle ilman alkoholia 

joka viikonloppu. Nuoriso 

olisi poissa särkemästä näy-

teikkunoita ja vailla päihtei-

den käyttöä. Ja samoin ovat 

poissa kotoa internettiä ja sen 

haittavaikutuksia seuraamas-

ta ja ilman alkoholinkäytön 

vaaraa.

Urheilu- ja kulttuuriminis-

teri tulisi varmasti tukemaan 

merkittävällä panoksella näi-

tä ratkaisuja, kun vaan kun-

nan viranomaiset suhtautuu 

asiaan myötämielisesti. Dis-

koiltoina voisi paikalliset yrit-

täjät hankkia paikallisia bän-

dejä soittamaan nuorisolle ja 

saisivat yrityselämää tuke-

maan nuoria ja mahdollisia 

työntekijöitä. Liikkeiden ik-

kunat pysyisivät ehjinä ja ka-

tukuva siistinä.

Perussuomalainen Totuus
Arvo Korkiakoski

Mikä Nivalan kaupungin
päättäjiä hermostuttaa!

Luin Kalervo Mantilan asi-

allisen kirjoituksen jäteso-

dan jatko-osasta. Tästä tuli 

mieleeni, että kirjoitan jäte-

vesisodasta, joka on minua 

liipannut aika läheltä.

Nivala päätti rakentaa jä-

tevesipuhdistamon, koska 

asutus keskustassa kasvoi 

kovasti. Teollisuuslaitoksia, 

joista tuli jätevesiä, oli vain 

Nivalan Nahkimo ja meijeri 

muistaakseni. Jätevedet me-

nivät suoraan viemäriin ja sii-

tä jokeen.

Nivala päätti rakentaa jä-

tevesipuhdistamon ns. lam-

mikkopuhdistamon lähelle 

Pidisjärveä, mihin jätevedet 

ohjattiin. Päättäjät oli saatu 

vakuuttuneiksi miten hyvä 

ja toimiva tällainen puhdis-

tamo on.

Rakentajaksi valittiin Maa 

ja Vesi Oy. Kun Puhdistamo 

otettiin käyttöön, koko kylä 

haisi "hyyssin alukselle". Ei-

kö puhdistamon pidä toimia? 

Miksi se ei toiminut, se piti 

tutkia. Kas kummaa, päät-

täjät valitsivat tutkijaksi ra-

kentajan, siis Maa ja Veden. 

Ja syyllinenhän löytyi, se oli 

Nivalan Nahkimo. Minulle ei 

kerrottu tutkittiinko meijerin 

päästämät jätevedet.

Vesipiirin herroille tuli kii-

re ja he tekivät suuret suun-

nitelmat, miten paljon minun 

pitää investoida. Vaatimukset 

olivat mahdottomat pienelle 

yritykselle. Jos puhdistamo 

tehdään oikein, niin sen pitää 

pystyä puhdistamaan kaikki 

jätevedet.

Kun lopetin tältä paikalta 

ja muutin muualle, hajuon-

gelma ei ratkennut ja samat 

hajut jatkuivat kylällä... Puh-

distamosta oli tullut ns. susi. 

Minusta tehtiin syntipukki ja 

sen kyllä monesti kuulin.

Sitten tehtiin uusi puhdis-

tamo ja se toimii vielä tänä 

päivänäkin. Hajut ovat tältä 

osin hävinneet...

Tämäkin tuli Nivalalle kal-

liiksi, tehdä nyt kaksi puh-

distamoa peräjälkeen. Enti-

nen puhdistamo toimii tänä 

päivänä talvella lumen kaato-

paikkana.

On hyvä, että vesihuol-

to saatiin kuntoon ja täten 

myös oli mahdollisuus saada 

Nivalaan Ammattikoulu. Sit-

ten vielä hyvä kunnanjohtaja, 

jonka ansiota on paljon teolli-

suuskylän saanti Nivalaan.

Asioihin pitää ottaa kriit-

tinen kanta, ottaa asioista sel-

vää ja tuoda asiat avoimesti 

julki, silloin kansalaisetkin 

ymmärtävät, miksi pitää teh-

dä ikäviäkin päätöksiä... Pää-

tökset eivät saa olla lain vas-

taisia, eivätkä vain pienen pii-

rin valmistelemia.

Untamo Hissa

Jätevesisota



8

Kunnallisvaalit 2008:
Vaalipäivä sunnuntaina 26.10.2008

Vaalihuoneistot Niva-Kaijan ja

Kyösti-Kallion kouluilla sekä kaupungintalolla

ovat avoinna klo 9:00 – 20:00.

Haikaperän valaistu rata
kökällä kuntoon

Haikaperällä on kunnostet-

tu kökällä aikanaan kaupun-

gin ensimmäisinä tehtyä va-

lorataa, joka olikin jo pääs-

syt melko huonoon kuntoon. 

Viime lauantaina paikalla oli 

liki kymmenen traktoria kär-

ryineen jotka ajoivat Eduxil-

ta lahjoituksena saatua pu-

rua radalle. Lisäksi paikalla 

oli purun tasoittajia. Purun 

lisäksi kunnostukseen on 

saatu lahjoituksena erilaisia 

tarvikkeita ym. Varsinainen 

kunnostustyö tehdään kök-

kähommana ja porukkaa oli 

ainakin viime lauantaina kii-

tettävästi töissä kahvipalkal-

la. Ja eiköhän radalle saada 

jälleen talvella latukin kau-

pungin puolesta kun pohjat 

on kunnossa ja rataa on le-

vennetty.

KV.

L
eena Välikangas on 

omistanut kirjansa, 82 

Kuittaa, taksimiesisäl-

leen. Niinpä kirjan päähenki-

lö on murretta puhuva, poh-

joisesta kotoisin oleva taksi-

mies.

Hän on eronnut tai ero-

tettu, ja kaipailee nyt joulun 

lähestyessä takaisin, oikein 

tuntuu kinkun ja piparkak-

kujen tuoksu nenässä. Hän 

on ajossa jouluaattona, pa-

rempi sekin kuin yksinäinen 

ilta kahdenkymmenenseitse-

män neliön "luukussa". Hän 

kohtaa sekalaisen seurakun-

tansa, joka näin jouluaattona 

muodostuu tavallistakin eri-

koisemmista kyydittävistä, 

kuten joulupukista.

Ensimmäisessä luvus-

sa esitellään kyydittävät ja 

vaihdetaan joitakin tilantee-

seen sopivia ajatuksia. Seu-

raavissa luvuissa asiakas saa 

olla päähenkilö, kun hänen 

tilannettaan tarkastellaan lä-

hemmin. Repliikit toistuvat, 

ja lukija kokee eräänlaisen 

déjà vu -ilmiön: tämän olen 

kuullut en-

nenkin. Mo-

net kyydintar-

vitsijat ovat ko-

kemassa tai juuri 

kokeneet elämäs-

sään jotain erityistä, 

monet vai-

kuttavat rep-

panoilta, joi-

den elämä on 

lähtenyt luisu-

maan alamäkeen.

Hauska ja sur-

kuhupaista on 

tarina joulupukin aatos-

ta: "Konjakki lämmitti mu-

kavasti, kyllä se tästä alkaa 

luistamaan. Joulupukki astui 

sisään ja sai kaksi riemusta 

kiljuvaa lasta kimppuunsa. - 

pukki tuli, pukki tuli, missä 

lahjat, anna lahjat." Järkyttävä 

sen sijaan on kertomus, jon-

ka otsikko on Kylmä huone. 

Siinä psyykisesti sairas nai-

nen hoitaa metsämökissään 

laitokseen kuuluvaa, aikuis-

ta lastaan. Tosin hoidosta ei 

juuri voi puhua: "Olento oli 

miespuolinen, koska sotkui-

nen parta laskeutui likaisel-

le peitteelle, joka oli vedetty 

kainaloihin saakka. Kainalos-

ta pilkotti vanhan ja kuluneen 

nallen pää ja tassut. Laihat 

käsivarret olivat rinnan päällä 

ja pitkien valkoisten sormien 

päässä oli uskomattoman pit-

kät ja likaiset kynnet."

Kertomusten lomassa kul-

jetetaan juonta myös taksi-

miehen omasta elämästä, sii-

näkin tapahtuu yhtä sun tois-

ta käännettä.

Leena Välikankaan tyy-

li tässä kirjassa on lempeän 

humoristista ja kepeää. Kie-

li on arkista, ronskiakin, jos 

kyseessä on alkoholisoitunut 

miehenköriläs. Tapahtumien 

kuvaus on ulkokohtaista, pin-

taa syvemmälle ei mennä.

Taksimies sekä puhuu että 

ajattelee murteella, näinhän 

on luonnollista. Mutta kaik-

ki meistä eivät ole Rosa Lik-

someita tai Heli Laaksosia. 

Taksimiehen käyttämä mur-

re ei ole puhtaasti nivalalaista 

sen enempää 

kuin poh-

joisem-

paa-

kaan. Se 

tekee lukemisen 

kankeaksi. Mielestäni 

lyhyehköt repliikit aidolla, 

hiotulla murteella yleensäkin 

riittäisivät kirjallisuudessa.

Lukujen otsikoissa on käy-

tetty erikoista tehostetta, joka 

kylläkin tekee ne töhryisiksi. 

Kirja on hienosti ideoitu, ja 

siitä ilmenee kirjoittajan rikas 

mielikuvitus.

Leena Välikangas, s. 1957 

on alkujaan Kemin tyttöjä. 

Hän on vaikuttanut Nivalas-

sa kiinteistövälittäjänä. Tämä 

kirja on hänen ensimmäinen 

julkaisunsa, mutta kirjoitellut 

hän on nuoresta pitäen. Vaik-

ka 82 Kuittaa on viihteellinen, 

se tuo esiin realistisesti taval-

lisen ihmisen elämän valot ja 

varjot.

Raija Raudaskoski

Psykologi-taksi

82 Kuittaa
Leena Välikangas
v. 2008, 221 s.
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Kotikeskuksen aulassa on ollut esillä ihastuttava enkelinäyttely talon asukkaiden, henkilökunnan ja vierailijoiden iloksi. 

Aulan pitkän pöydän lisäksi enkeleitä on riittänyt muuallekin taloon pöydille koristeeksi. Enkeleitä on valmistettu mo-

nenlaisista materiaaleista, niitä on monenkokoisia ja -näköisiä. Enkelit ovat henkilökunnan ja omaisten omista kokoel-

mista.

Enkelinäyttely
Kotikeskuksessa

Kansaneläkeindeksiin sidot-

tuihin etuuksiin tulee ensi 

vuoden alusta 4,6 prosen-

tin indeksikorotus. Korotus 

koskee kansaneläkkeen li-

säksi perhe-eläkettä, rinta-

malisää, maahanmuuttajan 

erityistukea, vammaistukia 

sekä työttömyysturvan pe-

ruspäivärahaa, työmarkki-

natukea ja pitkäaikaistyöttö-

mien eläketukea.

Kansaneläkeindeksi seu-

raa elinkustannusindeksiä, 

jonka Tilastokeskus laskee 

keskeisten hyödykkeiden 

hintatietojen perusteella. 

Kela vahvistaa kansaneläke-

indeksin pisteluvun vuosit-

tain kolmannen vuosineljän-

neksen keskimääräisen hin-

tatason perusteella. Pisteluku 

vuonna 2009 on 1502 (1436 

vuonna 2008). 

Indeksin nousun perus-

teella yksinäisen pelkän 

kansaneläkkeen varassa asu-

van henkilön eläke nou-see 

25,67 eurolla eli 558,46 eu-

rosta 584,13 euroon kuukau-

dessa. Naimisissa olevan, pel-

kän kansaneläkkeen varassa 

asuvan henkilön kansaneläke 

nousee puolestaan 22,77 eu-

rolla eli 495,35 eurosta 518,12 

euroon kuukaudessa. 

Eläkkeen lapsikorotus 

nousee 20,37 euroon kuu-

kaudessa. Rintamalisä on ko-

rotuksen jälkeen 45,64 euroa 

kuukaudessa. Myös eläkettä 

saavan hoitotukiin sekä las-

ten ja aikuisten vammaistu-

kiin tulee vuoden 2009 alussa 

4,6 prosentin korotus. 

Työttömyysturvan täysi 

peruspäiväraha ja työmark-

kinatuki ovat korotuksen jäl-

keen 25,63 euroa päivää koh-

ti. Korotus on noin 24,08 eu-

roa kuukaudessa. 

Indeksikorotus lisää Ke-

lan eläke- ja vammaistukime-

noja arviolta 130,1 miljoonal-

la eurolla vuonna 2009. Ke-

lan työttömyysturvamenoi-

hin korotus merkitsee arvi-

olta 36,3 miljoonan euron 

kasvua. 

Kansaneläkkeisiin
4,6 prosentin 

indeksikorotus

Kunnallis-

vaalit 2008:

Vaalipäivä 

sunnuntaina 

26.10.2008

Vaalihuoneistot 

Niva-Kaijan ja

Kyösti-Kallion kouluilla 

sekä kaupungintalolla

ovat avoinna 

klo 9:00 – 20:00.
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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
Pesämme on luonnonkauniil-

la paikalla metsän kupeessa. 

Kodin "pihapiirissä" milloin 

suunnistetaan, nautit. luonto-

polusta, ollaan marjassa, eipä 

se haittaa meitä.

Haastan kaikki perheen isät 

tietokoneiden ja menojen 

sulkemistalkoisiin ja käyttä-

mään edes puolet siitä ajasta 

lasten kanssa.

Ilmastonmuutos on tosiasia! 

Jos epäilyttää niin katsoppa 

Al Goren Epämiellyttävä to-

tuus! Pistää miettimään asi-

oita hieman syvemmältä ta-

solta.

Lukekaapas hyvät ihmiset tä-

mä! Miettikääpäs kissavihaa-

jat että miltä omistajasta tun-

tuu kun oma/lasten lemmikki 

häviää kun joku käy pääste-

lemässä ilman syytä hengil-

tä? Suorastaan sanottuna ot-

taa vihaksi suuresti ja hesyn 

sivuilla on teksti "kissa ei ole 

lainsuojaton" eli kotikissan 

ampuminen on rikos kaiken 

lisäksi! Eikö tunnu omassa 

tunnossa? On se ikävää kun 

kohta tässä joutuu ottamaan 

poliisiin ja eläinsuojeluviran-

omaisiin yhteyttä kun ei enää 

omat lemmikit saa olla rau-

hassa ja rikotaan naapurus-

tovälejä. Ottakaa nyt hyvän 

sään aikana aikuset ihmiset 

järki käteen ja miettikää mitä 

teette vai pitääkö teidän koi-

rat käydä päästelemässä hen-

giltä että edes vähä miettisit-

te koska koette siinä saman 

miltä meistä kissanomistajis-

ta tuntuu? Ps. Kissanomista-

jat laittakaa omille kissoillen-

ne pannat kaulaan! 

Kiitos Mantilan Kassulle 

asiantuntevasti ja asiallisesta 

kirjoituksesta viime lehdes-

sä jätesodasta. Nimimerkki 

Tosi on!

Ylä-asteelle parempi välipala 

ei vedellä ja näkkärillä pitkää 

päivää tv. nälkäinen oppilas.

Minkä veden alla olet nähnyt 

pyörän hahmon?

Miksei Nivalassa ole biojäte-

astiaa, ja sehän hetkessä maa-

tuu mullaksi verrattuna muu-

hun jätteeseen???

Löytyykö nivalasta mistään 

normaalikierteellä olevaa 

vaihtopäätä? T. bätmänle-

pakko.

No miten se bensan hinnan 

ale ei näy vieläkää nivalassa? 

kaikki tulee aina viimesenä 

tänne! Ja tää on niin sisään-

päin kääntyny koko paikka. 

Ja millon se kauppakeskus 

tulee? Kaikilla muilla on jo 

seki!

Veikkolantie Ahteella jär-

kyttää. Esim. vuolaasti vir-

taavan kanavan sillan kaiteet 

ovat kumollaan ja tiellä liik-

kuu pieniä lapsia. Vastuulliset 

toimikaa!

Et tiedä miten koskee menet-

tää rakas lemmikkieläin, mi-

nä pyydän ei rautoja enää, 

tuskainen kuolema, miten 

voit olla niin raaka!

Herätys lomituspalvelu! Lo-

mittajat uupuvat liian paljoon 

työmäärään kuten viljalijät-

kin. Ei hyvä yhdistelmä. Toi-

mikaa pian tai lomittajia läh-

tee muihin töihin. Ei hyvä.

Lämmin kiitos sinulle joka 

toimitit kadottamani kela-

kortin kelan toimistoon! SK.

On vielä hyviä ihmisiä, kissa 

vaelsi eksyksissä monta kilo-

metriä, nyt on kotona tyyty-

väisenä ja lämpimässä, kiitos 

sinun ja nivalan viikon.

Yhdistykset, järjestöt, seurat, ryhmät ja porukat

Nivala toimii!
-palstalla tiedotatte tapahtumistanne todella edullisesti:

 95€ /koko vuosi 2009. Sis. alv.

  Ei muita kuluja.

Tehkää sopimus nyt – Saatte

loppuvuoden 2008 kaupan päälle!

Ota yhteyttä, (08) 443 133

Yhdistyspalsta 95€/vuosi • Tiedota niin usein kuin haluat!

Kuka väitti ett ei halvalla saisi hyvää?

Kateus on luovuuden ja inno-

vatiivisuuden merkittävimpiä 

esteitä työpaikoilla. Hallitse-

maton kateus syö työntekijöi-

den voimavaroja ja yrityksen 

tulosta. Pahimmillaan se joh-

taa työn sabotointiin ja työ-

paikkakiusaamiseen. 

Työterveyslaitoksen julkai-

semassa uutuuskirjassa "Ka-

teus työyhteisössä" Susanna 

Lundell opastaa, miten voi-

daan välttää, etteivät keski-

näinen kilpailu ja kateus pi-

laa ilmapiiriä.   

- Työelämän epävarmuus, 

kilpailuilmapiiri ja työnteki-

jöiden eriarvoinen kohtelu 

ovat otollista maaperää kate-

udelle, toteaa kehittämiskon-

sultti Susanna Lundell. 

- Liian tiukka kilpailu ei 

kannusta hyviin suorituksiin, 

vaan syö omaa ja yhteistä tu-

losta. Kun tuloksia mitataan ja 

palkitaan yksilösuorituksina, 

työkaverista tulee vastustaja. 

Tieto ei kulje, yhteistyötä on 

vaikea tehdä, eivätkä työnte-

kijät opi toisiltaan uutta.   

Työelämässä arvostetaan 

asiantuntijuutta, erityisiä tai-

toja, luovuutta ja onnistumi-

sia. Nämä ovat myös kadeh-

dituimpia asioita. Lundellin 

mukaan kateus tukahduttaa 

erilaisuuden ja luovuuden. 

Kateus ja sen pelko näkyvät-

kin usein voimakkaana tasa-

päistämisen vaatimuksena. 

- Taustalla on ajatus, että 

kenenkään ei tarvitse kadeh-

tia, jos kukaan ei ole toista pa-

rempi.

Kateutta ei kuitenkaan voi 

eikä pidä kieltää. Ohimenevät 

kateudenpuuskat kuuluvat hy-

vänkin työyhteisön arkeen.

- Hyvä kateus kannustaa 

ihmisiä kehittämään itseään. 

Hallitsematon kateus sen si-

jaan jäytää sekä organisaatio-

ta että ihmisiä. Vakavimmil-

laan se näyttäytyy henkisenä 

ja fyysisenä väkivaltana. 

- Kateutta voi hillitä, kun 

ymmärtää sen olemusta ja 

lietsovia tekijöitä. Kateuden 

vastalääkkeitä ovat kiitollisuus 

ja hyvän jakaminen.

Työyhteisön kateus syö yrityksen tulosta

Suklaan syömisestä ei tarvit-

se enää potea huonoa oma-

tuntoa, sillä sen terveysvai-

kutukset on nyt tieteellisesti 

todistettu. Mitä tummempaa 

suklaa on, sitä enemmän se 

sisältää sydämelle hyvää teke-

viä fl avonoideja. Miksi suk-

laa valittiin tutkimuksen koh-

teeksi, ja saako sitä syödä nyt 

estottomasti?

Suklaan on perinteisesti 

uskottu parantavan sydän-

suruja. Uskomuksen vahvis-

tukseksi on myös tieteellis-

tä näyttöä, sillä suklaasta on 

löydetty mielialaan vaikutta-

via aineita.

- Suklaa sisältää teobro-

miinia, kofeiinia ja muita yh-

disteitä, jotka vaikuttavat ai-

vojen välittäjäaineisiin. Välit-

täjäaineet puolestaan säätele-

vät mielialaa, kertoo Helsin-

gin yliopiston elintarvikeke-

mian dosentti Marina Heino-

nen, jolle suklaan vaikutukset 

ovat tuttuja.

Suomen Akatemian ra-

hoittamassa tutkimusohjel-

massa selvitetään ravinnon 

vaikutusta terveyteen. Esi-

merkiksi fl avonoideja sisältä-

vien ruokien, kuten suklaan, 

uskotaan parantavan sydän-

terveyttä.

- Olemme olleet hyvin 

kiinnostuneita esimerkiksi 

sipulista, omenasta, marjois-

ta, punaviinistä ja teestä. Nyt 

suklaa on tuore ja kiinnostava 

tutkimuksen kohde. Sitä on 

tutkittu Suomessa vähän en-

nenkin, ja Kuopion yliopis-

tossa tehdyssä väitöskirjassa 

todettiin tumman suklaan 

vaikuttavan edullisesti kole-

steroliarvoihin.

Suklaa hyväksi 
verisuonille
Suklaan sisältämät fl avo-

noidit ovat kasvikunnan puo-

lustajayhdisteitä, joita kasvit 

kehittävät suojellakseen itse-

ään kasviksia syöviä eläimiä 

vastaan. Flavonoideja on kaa-

kaopavuissa ja siten etenkin 

tummassa suklaassa, joka 

voidaan yhdistää sydämen ja 

verisuonten hyvinvointiin.

- Suklaatutkimuksessa on 

mitattu verisuonten virtaa-

vuutta. Koehenkilöiden avul-

la on todettu että kun ihmi-

nen syö suklaata, virtaavuus 

paranee, ja siten verisuonet 

laajenevat, Heinonen sanoo.

Flavonoideja sisältävien 

elintarvikkeiden vaikutuksis-

ta sydän- ja verisuonitervey-

teen on juuri julkaistu laaja 

analyysi. Englantilaisten tut-

kijoiden kokoamaa julkai-

sua varten käytiin läpi 133 

eri puolilla maailmaa tehtyä 

tutkimusta, jotka käsittelivät 

fl avonoideja.

- Olisimme mielellämme 

nähneet, että marjat, sipulit, 

ja omenat olisivat nousseet 

tutkimuksessa esille. Tulok-

sissa osoitettiin kuitenkin, et-

tä suklaan ja soijan sisältämät 

fl avonoidit ovat merkityksel-

lisiä terveyden kannalta.

Tumma suklaa 
hyvä, vaalea 
paha?

Vaikka suklaan terveydelliset 

vaikutukset onkin todettu tie-

teellisesti, sitä ei kuitenkaan 

kannata ryhtyä popsimaan 

estottomasti. Elintarvikeke-

mian dosentti Marina Hei-

nonen muistuttaa, että ter-

veydelle positiiviset vaiku-

tukset löytyvät nimenomaan 

tummasta eivätkä vaaleasta 

suklaasta.

- Suklaata ei kannata noin 

vain ryhtyä syömään usko-

en sen parantavan terveyttä. 

Näissä Tutkimuksissa on ver-

tailtu eroja tumman ja vaale-

an suklaan välillä, eli kaakaon 

merkitys on korostunut. Pitää 

muistaa myös se, että suklaa 

sisältää 40 prosenttia rasvaa 

ja aika paljon sokeria.

Ravinnosta tuotetaan jat-

kuvasti uutta tutkimustietoa, 

joka on myös tavallisen kan-

salaisen saatavilla monesta 

lähteestä. Hakusanoja käyt-

tämällä tietoa saa helposti.

- Internetissä luotettavia 

lähteitä ovat viranomaista-

hojen kuten Kansanterveys-

laitoksen ylläpitämät sivut 

tai esimerkiksi Finfoodin 

sivusto. Tietoa löytyy myös 

ajankohtaisista tapahtumis-

ta, esimerkiksi terveysalan 

messuilta, jotka järjestetään 

lokakuussa Helsingissä.

Suklaan terveysvaikutukset yllättivät
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Nivala-Pesis

Kineva

Lyhty r.y.

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.

HUOMIO ELÄKELÄISET!

Aloitamme kerho/viriketoiminnan ke 29.10.2008 klo 11.30-

14.30 Kinevalla. Tervetuloa! Kysy lisää paikan päällä...

KOTISIVUJEMME

osoite on: www.tietotori.fi /nivalandemarit

PÄIVÄKAHVIT

tiistaisin klo 12-14 Pappilantiellä.

Huom! Jäsenille euron (1 €) alennus uikkoon kerta/viikko.

Nivalan Vesaiset järjestää raittiit HALLO-

WEEN-BILEET Nivalan Nuorisoseural-

la perjantaina 31.10. alakouluikäisille klo 

18.30-21.00 ja sitä vanhemmille klo 21.30-

24.00. Bileissä kauhistuttavaa tarjoiltavaa, 

kauhudisko ja muita kauhujuttuja. Liput 3€, tervetuloa kaik-

ki mukaan halloween-asusteissa tai ilman.

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.

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
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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.

SDP

Maliskylän Nuorisoseuran sääntömääräinen syyskokous

Liittolassa 29.10.2008 klo 19.00

Tervetuloa!

Johtokunta
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Parhaat palvelut  

EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ TÄLLÄ SIVULLA
Ilmoitus Nivalan Viikon Parhaat palvelut -palstalla

maksaa vain muutaman euron viikossa

Vastataan pois

1. 35.

2. Hanoi Rocks.

3. Itävallan Söldenissä.

4. Pohjois-Irakissa.

5. Simo Mikkonen kuval-

laan "Etelä-Suomen talvi".
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Myydään  

Ford Transitin 2.5 L DIESEL-
MOOTTORI + vaihdelaa-
tikko. Täydellinen paketti, 
erittäin hyvä. Hp. 350 eu-
roa. Puh. 040-5078571.

Ford Transitin 14" 6-pultti-
sen -86 -> TALVIRENKAAT 
vanteineen. Hyvät talven 
ajetut, hp. 250 euroa. Toi-
set vanteet huonoilla ku-
meilla 3 kpl. Hp. 50 euroa. 
Puh. 040-5078571.

Yhden talven ajetut Toyo-
ta Corolla -87 NASTAREN-
KAAT 13 tuumaan vanteil-
la (Hyvät). H. 100 euroa. 
Puh. 040 7049437.

Ford Transitin -86 -> ETU-
OVET + liukuovi (ei lahoja) 
+ muuta tekniikkaa edulli-
sesti. Puh. 040-5078571.

METALLIOVIA lasiaukolla. 
Käytettyjä karmeineen 
halvalla pois talven alta. 
Leveys 2x160, 115, 145 
cm. Puh. 040-5078571.

OPEL Vectra 4D 1.6 i -91. 
Pientä laittoa leimalle. Ei 
katsastettu. Hp. 200 eu-
roa. 0503493019.

Polettava Singer OM-
PELUKONE ja suojaku-
pu, H. 140e. Korkea li-
pasto jossa 6 laatikkoa 
ja 2 kaappia, H.170e 
Puh.044-3441700.

Puutarhajyrsin SOLET EX-
TRA, jonka työleveys 40-
80 cm. Puh. 0505451163.

Zanussi KAAPPIPAKAS-
TIN. N. 15 v. vanha, mutta 
hyväkuntoinen. Halvalla. 
Puh. 040-587 4103.

Takan PARILASILUUKUT 
120 e, leivinuunin lasi-
luukku 80 3, 480 L pi-
ha-allas 70 e, Electrolux 
Mikro 20 e, saunan lasio-
vi karmeilla 190x70 30 e, 
puinen väliovi peilikuvi-
olla 40 e, Siemens säh-
köpattereita 3 kpl 400 w 
25 e kpl, 4 kpl maasturin 
16 tuuman Mangels pel-
tivanteita jonkunlaisilla 
talvirenkailla 150 e, 2 kpl 
Begoodrich All Terrain 
31x10 rengasta, 5 mm 
pintaa 30 e kpl, 14.9.-28 
traktorin rengas yli puo-
let pintaa 100 e kpl, maas-
turiin sopivat lukolliset 
kattotelineet 35 e. Puh. 
0503265726.

Uudenveroinen KERROS-
TALOHUONEISTO 62,5 
m2. Puh. 040-4189155.

FORD 4000 vm-67 + lu-
miketjut. Hp. 2400 euroa. 
Vanhanajan paripulpet-
teja entisöitäväksi 2 kpl 
20 euroa/kpl. Puh. 050 
5625374.

PAROC-VILLAA (uutta) 
100 x 870 x 980 4,8 m2/
pkt. P. 040-5212058.

10-12 v. poikien PYÖRÄ. 
Melkein uusi. Hinta 80 
euroa. Toinen pyörä tar-
jouksen perusteella. Puh. 
044-343 7509.

NISSAN Sunny vm-94 die-
sel. Katsastettu 15.10.08. 
Ajoaikaa 02/2010 asti. 
Asiallinen, 2-det renkaat, 
vetokoukku, keskuslu-
kitus. Hinta 1150 euroa. 
Puh. 0400-672943.

Ostetaan  

ULKO-OVI, käytetty, edul-
linen, karmeineen. puh. 
044-292462.

MÖNKIJÄ 2/4vetoi-
nen ei kiinalaista puh: 
040-7061749.

Halutaan vuokrata  

HALLITILAA asuntovau-
nulle. Puh. 0400 732 914.

RIVITALOKAKSIO tai pieni 
omakotitalo keskustan/
Ahteen läheisyydestä. 
Puh. 040 411 0159.

Vuokralle tarjotaan  

Uudehko saunallinen 
KERROSTALOYKSIÖ 41 
m2. Vap. 1.11.08. Puh. 
040-7599444.

Saunallinen pieni KOL-
MIO 60m2 uudehkosta 
rivitalosta, päätyhuoneis-
to autokatoksella.Asunto 
sijaitsee rauhallisella alu-
eella keskustassa, rajoit-
tuu puistoon. Ei kotieläi-
miä eikä tupakoitsijoille.
Yht.otot.040-7373279, 
miel.iltaisin.

VANHOJEN PÄIVIEN PU-
KUJA 2 kpl, koko 40 n. 
172 cm mittaiselle. Hinta 
50 euroa puku/vuokra. 
Puh. 044-343 7509.

Uusi 2 h+k+s, lasitettu 
parveke, autokatos, var., 
kt. Oulussa. Puh. 040 561 
5797.

63 m2 KERROSTALOKAK-
SIO Nivalassa. Puh. 044 
299 1552.

Kadonnut  

VESURI metsäladolta Kar-
voskylältä. Palautathan 
kun enää tarvitse.

Löydetty  

Ilmestynyt pihallemme 
Pahkaperälle 3.9 musta-
valkoinen KISSA, valkoiset 
tassut ja rintakehä, sekä 
toisessa poskessa enem-
pi valkeaa kuin toisessa. 
Tunnistatko omaksesi. 
Lisätietoja 044-2774757.

Sekalaista  

Kokkola-Kajaanitien Sie-
vi-Kuoppala-Nivala Kar-
sikas-Alajoki-Kärsämäki 
tietyömaalla 60-luvulla 
työskennelleet henkilöt, 
ottakaa yhteyttä muis-
telojen merkeissä os. 
Vilho Malila Vapauden-
tie 35 D 51, 85500 Niva-
la tai puh. 08-442410 tai 
0400-295745.

Ostitko Sun-Kirppixeltä 
vähän aikaa sitten me-
hulingon? Painelu PULT-
TI unohtui matkasta, vein 
sen nyt Sun-Kirppixelle, 
mistä voit noutaa.

Kaadan PIHAPUUT ym. 
isot puut. Tarjoa iltai-
sin 16-20 puh. 040-816 
5832.

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.

rivit@nivalanviikko.fi 




