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Sunnuntai  
2.11.2008

Albumi

Nimipäivät 

Ajassa

Ajatus 

Kysytään pois

Vanhojen 
valokuvien kertomaa

Tälle palstalle toivomme lukijoilta vanhoja valokuvia, mielellään 50-

luvulta uudempaan päin. Kuvat voi tuoda Nivalan Viikon toimis-

toon os. Kalliontie 25 tai lähettää sähköpostilla osoitteeseen toimi-

tus@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 2.11.: Stroganoff , 

perunat, perunasalaatti, luu-

mukiisseli.

Maanantai: Jauhelihakasti-

ke, perunat, porkkanaraaste, 

mustikkakiisseli.

Tiistai: Uunikala, currykas-

tike, muusi, punajuuri-rae-

juustosalaatti, hedelmäva-

nukas.

Keskiviikko: Herkkuvuoka, 

puolukkasose, viili.

Torstai: Lihapullat, perunat, 

kastike, kiinankaali-manda-

riini-tomaattisalaatti, appel-

siinikiisseli.

Perjantai: Sianliha-pur-

jo-perunaviipalelaatikko, 

kruunukasvislisäke, huitu-

velli.

Lauantai: Kirjolohikeitto, 

juusto, mansikkakiisseli.

Sunnuntai: Riistakäristys, 

muusi, puolukkasose, man-

gorahka.

Perus-
koulu ja lukio
Maanantai: Suikalepaisti, 

perunat, porkkanaraaste.

Tiistai: Kanakeitto, tuore-/

herkkukurkku, rouheleipä.

Keskiviikko: Nakkipasta, 

tuoresalaatti.

Torstai: Porkkanapihvit, 

muusi, makaroni-kinkkusa-

laatti.

Perjantai: Hernekeitto, juus-

to, rieska.

Sunnuntai: Topi, Topias.

Maanantai: Terho.

Tiistai: Hertta.

Keskiviikko: Reima.

Torstai: Kustaa Aadolf.

Perjantai: Taisto.

Lauantai: Aatos.

Sunnuntai 2.11. Karjalaisuu-

den päivä.

Torstai 6.11. Ruotsalaisuu-

den päivä.

Valta siirtyy sille, jolla on tai-

to käyttää sitä. 

Philip Bailey

1. Minä vuonna Suomes-

sa alettiin viettää virallisesti 

isänpäivää?

2. Mika on U2 -bändin ko-

timaa?

3. Minkä lyhenne on IMF?

4. Kuka sai suhteellisia ääni-

osuuksia laskettaessa eniten 

ääniä?

5. Mikä on Sri Lankan pää-

kaupunki?

Vastaukset sivulla 10

RuokalistaVauvauutisia

Pese pyykkisi
edullisesti!

Aloe Vera
-kirjopyykille
-pehmentää pyykin, 
huuhteluainetta ei tarvita

Hinta
NYT VAIN 750

2,5kg
sis. alv.

Eevaliisa ja Ossi Laitiselle 

syntyi 20.10. poikavauva Ou-

laisissa. Vauvan pituus on 52 

cm ja paino 4415 g.

Tarja Ylikankaalle ja Jouni 

Saukonojalle syntyi 21.10. 

poikavauva Oulaisissa. Vau-

van pituus on 53 cm ja pai-

no 5040 g.

Työpaikat
Baaritarjoilija, kokki, myyn-

tineuvottelijoita, luokanopet-

tajia.

Perinteiset maalaismarkkinat 

pidettiin viime viikonloppu-

na Tuiskulassa. Sekä myyjiä 

että ostajia oli paikalla erit-

täin runsaasti ja tuotteet te-

kivät kauppansa. Markki-

noilla oli myös Hämekosken 

Pukimon ja Kupari-Kengän 

järjestämä muotinäytös, jo-

ka kiinnosti kovasti yleisöä. 

- Tilaisuuteen kysyttiin oh-

jelmanumeroa, joten kiireellä 

järjestimme muotinäytöksen. 

Minäkin olin edellisen viikon 

ulkomailla, joten paljon ei ol-

lut aikaa järjestelyille. Näy-

tökset onnistuivat kuitenkin 

hyvin ja saivat paljon kiitos-

ta. Etenkin aamupäivän näy-

töksessä oli väkeä tungokseen 

asti. Ensi kevääksi on suun-

nitteilla jälleen suuret messut, 

jossa on paljon yrittäjiä mu-

kana, kertoo Hilkka Laurila 

Hämekosken Pukimosta.

Maalaismarkkinat vetivät taas yleisöä

Jorma Laitala (vas.) ja Jarmo Raudaskoski kuvattuina 

kesken talvisten leikkien.
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Ylivieskan A- klinikalla vie-

tettiin viime perjantaina tun-

nelmallisia läksiäisiä, kun 

siellä pitkään  päihdetyön te-

rapeuttina toiminut Elsa Löy-

tynoja vaihtoi työstä vapaalle. 

Ilon- ja surun kyyneleet vuo-

rottelivat juhlijoiden kasvoil-

la, kun oli luovuttava rakas-

tetusta työtoverista ja A- kli-

nikkatoiminnan tukipilarista. 

Oltiin onnellisia kun kollee-

ga ja auttaja saa suunnata toi-

mintatarmonsa itselleen mu-

kaviin asioihin, samalla mie-

tittiin tulevaisuutta ilman tut-

tua hymyä.

- Tein kevyttä laskua kun 

olin työssäni viimeiset kaksi 

vuotta osa-aikaisena, joten 

asiakkaatkin ovat tottuneet, 

etten aina ole paikalla. Työ-

historiaa on tullut 38- vuotta 

täyteen, joten armahtivat yk-

silölliselle varhaiseläkkeelle. 

En jää lepäämään laakereil-

la, vaan olen ajatellut tehdä 

jotain ammattiini liittyvää, ja 

hyödyntää saamaani työnoh-

jaajan koulutusta, hän visioi.  

  Sekä sosiaalitoimen-, et-

tä A- klinikan virkailijana toi-

miessaan Löytynoja on pyrki-

nyt myös  ihmisenä myötäelä-

mään asiakkaansa kohtaloa, 

samalla kun hän on paneutu-

nut käsiteltävään asiaan.  

- Tärkeää on asiakkaan 

syvällinen kohtaaminen, ja 

meidän on rakastettava ih-

misiä, jos haluamme muut-

taa heitä. Hyvän hoitosuh-

teen luominen asiakkaaseen 

on hoidon lähtötilantees-

sa kaiken A ja O. Se on tär-

keämpää kuin mitkään tera-

piamenetelmät tai - tekniikat.  

Myös ihmisen raitistumisel-

le syntyy mahdollisuus, kun 

joku aidosti välittää hänestä, 

hän vakuuttaa.

Päihde- ja 
perheongelmat 
lisääntyvät

Erilaisten päihteiden kanssa 

tekemisiin joutuneita, ja hei-

dän läheisiään, joita A- kli-

nikka auttaa on yhä enem-

män.

- Resursseja saisi olla 

enemmän perhe- ja päihde-

työhön. Tämä työ on tärke-

ää ja siitä on saatu erittäin 

myönteisiä tuloksia, vaik-

kakin niitä on vaikea mita-

ta. Mikä pakosta jää vähäi-

seksi, on ennaltaehkäisevä 

päihdetyö, koska nyt kaik-

ki aika menee korvaavaan 

hoitoon. Asiakkaistamme 

naisten osuus on kasvanut, 

ja moniongelmaisuus on li-

sääntynyt. Huumausaineon-

gelmaisia tulee hoitokuvioi-

hin entistä enemmän, ja pe-

liriippuvaiset on uusi ryhmä. 

Myös EU:n myötä tulleet teh-

tävät lisäävät työpainetta, lis-

taa terapeutti.

   Yhteiskunnassamme li-

sääntyvä itsekkyys, ja yhtei-

söllisyyden väheneminen 

kasvattaa alkoholiongelmia. 

- Ihmiset ovat irrallisia, ja 

ydinperheet ovat muuttuneet. 

Sukulaiskeskeisyys on vähen-

tynyt, ja toisista välittäminen 

lähes kadonnut, mikä joiden-

kin kohdalla on johtanut syr-

jäytymiseen ja liialliseen al-

koholin käyttöön. Mielestäni 

tämä on osaksi seurausta jo 

pitkään jatkuneesta rakenne-

muutoksesta, hän toteaa.

   A- klinikalla avainteki-

jä ihmisen kuntoutumiseen 

on lääkärin, terapeutin ja 

sairaanhoitajan asiantunte-

va ammatillinen osaaminen 

liittyneenä asiakkaan elä-

mänmuutoksen haluun.

- Usein  asiakkaallamme 

on elämän tarkoitus hukas-

sa, ja hän elää turhautumi-

sen tyhjiössä. Tässä tilantees-

sa  täytyy ryhtyä miettimään, 

mitä toivoa antavia tekijöitä 

hänen elämästään saattaisi 

löytyä. Joillekin valonpilkku-

na voi löytyä työ- tai harras-

tukset, toisille asunnon löy-

tyminen auttaa eteenpäin. 

Joskus taloudellisten asioi-

den selvittely kaiken kaikki-

aan avaa sen ytimen, mikä on 

lähtökohtana kun tilannetta 

lähdetään työstämään, valot-

taa Löytynoja.

A- klinikan arkea

Peruspalvelukuntayhtymä 

Kalliossa on päihdetyössä 

4½ virkaa, joista Ylivieskan 

A- klinikalla toimii yksi so-

siaalityöntekijä ja kaksi sai-

raanhoitajaa ja Nivalassa yksi 

sairaanhoitaja  puolipäivätoi-

misen lääkärin ohjeistamana. 

Lääkäriä voi myös  tarvitta-

essa konsultoida. Valtakun-

nallinen laatusuositus tällai-

selle väestöpohjalle olisi noin 

9 virkaa. 

- Ylivieskan A- klinikalla 

käyntejä kirjataan vuodessa 

yli 2000. Enemmän kuin en-

nen perheet voivat pahoin, ja 

lasten huostaanotot kasvavat. 

Ehkäisevän päihdetyön tarve 

on suuri, ja siihen pitäisi pa-

nostaa lisäämällä työnteki-

jöitä.

   Löytynojan mukaan toi-

von näkökulmaa pitää koros-

taa alusta lähtien.

- Käytännöksi on muo-

dostunut, että aamulla on  

työntekijöillä päivystysaikaa 

, jolloin esimerkiksi katkaisu-

hoitoa tarvitsevat hoidetaan.  

Meillä on yksilö-, ryhmä- ja 

pariterapiaa. Monelle on pa-

rempi päivänavaus käydä aa-

muryhmässä maanantaina ja  

torstaina. Silloin voi keskus-

tella, kahvitella tai vaikkapa 

pelata biljardia.

Koti 
Junnonperällä
Junnohan on keskeisellä pai-

kalla kun se on sijoitettu kes-

kelle taivasta. Pohjalaisittain 

lähes vuoristomaisemat ym-

päröivät kylää ja Puronoja 

solisee keväisin kuin Tonava 

konsanaan idyllisen Puisto-

lan tilan lähettyvillä. Näissä 

maisemissa perheen hiihto-

sankari Elina hankki pohja-

kunnon, kun hän taisteli kak-

si kertaa Nuorten Suomen-

mestaruuspronssia ja edusti 

Suomea Nuorten talviolym-

pialaisissa. Näihin rauhalli-

siin iltoihin tulee myös Janne 

latautumaan ja rentoutumaan 

kun potilaat on tutkittu ja re-

septit määrätty. Täällä syntyy  

kirvesmiehen taidot säilyttä-

neen Lauri isännän käsissä 

niin kaappikellot kuin savu-

saunatkin, ja myös Elsa viih-

tyy kesäisin emäntänä piha-

piirin töissä.

- Vuosien varrella olen 

saanut työstä voimia seuraa-

vaan päivään, kun olen huo-

mannut, että tehty työ ei ole 

mennyt hukkaan. Myös luon-

to antaa rauhaa, koti ja perhe 

voimia. Täällä niitä voi kerä-

tä vaikkapa mansikkamaalla, 

hän summaa.

  Kun sielunmaisemaan 

välähtää kuva tehdystä työ-

urasta, kasvot valaisee hymy 

ja ajatus hakeutuu sanoiksi.    

-Muistan erittäin suurella 

lämmöllä teitä kaikkia. Niin 

asiakkaita, työkavereita kuin 

työnantajiakin sekä yhteis-

työkumppaneita, ja haluan 

kiittää teitä kaikkia siitä miel-

lyttävästä yhteistyöstä, jota 

sain tehdä kanssanne kulu-

neiden vuosien aikana, Elsa 

Löytynoja herkistyy.

Erkki Heikinaho

Toivon jakajana asiakkaan vaikeina hetkinä

Faktat:
Syntynyt: Padingissa v.1947, 7-sisaruksiseen 

maanviljelijäperheeseen.

Ylioppilas: Nivalan lukio v.1967.

Sosionomi: Tampereen yliopisto v.1970.

Avioliitto: Maanviljelijä-kirvesmies Lauri Löytynojan kanssa v.1979.

Lapset: Janne: lääketieteen lisensiaatti, toimii 

terveyskeskuslääkärinä Nivalassa. Elina; lääketeknikko, jatkaa 

kasvatustieteen opintoja Lapin yliopistossa. 

Virkaura: Sosiaalitarkkaaja Oulaisten kaupunki,

Kalajoen kunnan sosiaalityöntekijä  

Oulaisten kaupungin vanhainkodin johtaja,

Nivalan kaupungin sosiaalityöntekijä,

Pohjanmaan perheneuvolan ja päihdetyön kuntayhtymän 

sosiaaliterapeutti

Vieskan terveydenhuoltokuntayhtymän  sosiaalityöntekijä

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaalityöntekijä A- klinikalla

Luottamustoimet:

Kunnanvaltuutettu vv.1993-2004

Kirkkoneuvostossa  vv.2005-2008 

Elsa ja Lauri Löytynoja esittelevät isännän rakentamaa savusaunaa. Joulusaunan löylyt 

kangastelevat molemmilla mielessä.
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Nivalan Seurakunta
Su 2.11.25. sunn. helluntais-

ta klo 10 sanajumalanpalvelus 

kirkossa, saarna P Kinnunen, 

lit. Isomaa, kanttori Katajala. 

Klo 12.30 seurat Nivalan ry:llä 

(E Vähäsöyrinki, O Savela, P 

Kinnunen).  Kolehti kiinteis-

tömenoihin. Klo 18  seurat Ni-

valan ry:llä (E Vähäsöyrinki, E 

Savela), kahvitarjoilu.

Ma 3.11. klo 11.30 näkövam-

maisten kerho seurakuntako-

dissa.

Ti 4.11. klo 11-13 kohtaamis-

paikka Ranni Peltolan pappi-

lassa, Asematie 1. Aiheena: 

liikennekäyttäytyminen, mu-

kana liikenneopettaja Nivalan 

Autokoulusta. Klo  18 naisten 

piiri seurakuntakodissa.

Ke 5.11. klo  12 kaatuneitten 

omaisten päiväkahvitilaisuus 

seurakuntakodissa. Klo 17 

virsipiiri seurakuntakodissa.

To 6.11. klo  17 lapsikuoron 

harjoitukset seurakuntako-

dissa. Klo 18.15 raamattupiiri 

seurakuntakodissa. Klo 18.30 

myyjäiset Kallion leirikeskuk-

sen hyväksi. Ypyän ry:llä.

Pe 7.11. klo 18.30 raamattu-

piiri Nivalan ry:llä.

La 8.11. klo 9-13 Uusheräyk-

sen lähetysmyyjäiset Lähetyk-

sen kirpputorilla, tarjolla lei-

vonnaisia,

laatikoita, käsitöitä, ja arvon-

taa. Klo 19.30 seurat Nivalan 

ry:llä ( H Ohtamaa).

Su 9.11. 26 .sunn. helluntais-

ta, Isänpäivä klo 10 sanajuma-

lanpalvelus kirkossa, Isovan-

hempien ja lastenlasten kirk-

kopyhä, Jukkola, Katajala.  Klo 

11-14 Isänpäivälounas seura-

kuntakodissa. Tarjolla pala-

paisti, perunat, tuoresalaa-

tit, lämmin vihannespaistos, 

juusto, kurkku, juomat, kar-

palo-puolukkakiisseli ker-

mavaahdolla. Hinta 10 €, 8-

12 v, 5 €, alle 8 v. ilmaiseksi,  

tuotto Kirkon Ulkomaanavun 

kautta Angolan lasten hyväksi. 

Klo 18 Isänpäiväseurat Niva-

lan ry:llä (J Poikkimäki). Klo 

19 Herättäjän seurat  seuratu-

valla (J Vihantola,  A Leppälä, 

Viljanen).

Perhekerhotyö: To 30.10. klo 

9.30 perhekerho seurakunta-

kodissa ja pe 31.10. klo 9.30 

perhekerho seurakuntakodis-

sa. Ti 4.11. klo 9.30 perheker-

ho seurakuntakodissa.

Pyhäkoulutyö: To 30.10. klo 

10 Kynttiläkirkko kirkossa  

päivähoidossa oleville lapsil-

le ja heidän hoitajilleen sekä 

kotona oleville lapsiperheille. 

Klo 18 pyhäkoulunopettajien 

kokous seurakuntakodissa.

Su 2.11. klo 12 pyhäkoulu 

seurakuntakodissa ja Vilku-

nan alueen pyhäkoulu Kukil-

la, Hanketie 5.

Varhaisnuorten kerhot 

Sählykerhot: Malilan kou-

lulla maanantaisin klo 17 – 

18.30. Lukiolla tiistaisin klo 

16 – 17.30 1 – 4 luokan po-

jille. Lukiolla keskiviikkoisin 

klo 16 – 17.15 4 – 6 luokan 

pojille Tuiskulassa keskiviik-

koisin klo 16 – 17.00 4 – 6 luo-

kan pojille.

Kokkikerhot: seurakuntako-

dilla maanantaisin klo 16 – 

17.30 1 – 4 luokan tytöille ja 

pojille. Seurakuntakodilla kes-

kiviikkoisin 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-

kodissa tiistaisin klo 16.30 

– 17.30 1-4 luokan tytöille ja 

pojille.

Liikuntakerho: Karvoskylän 

koululla maanantaisin klo 17-

18.30 3 – 6 luokan tytöille ja 

pojille. To 30.10 klo 16.00 ker-

honohjaajien kokous nuorten-

tilassa. Lisätietoja  Mauri Au-

tio p. 040 539 1462

Nuorisotyö: Pe. 31.10 klo 

15.30-17 poikien sähly Tuis-

kulassa. Ti. 4.11 klo 18-19 

raamis nuorisotiloissa. Ti. 

4.11 klo 19-20.30 teema-ilta 

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:  2.11. An-

ne Kivioja, Juho-Pekka  Korri, 

Anna Korri, Joni Kukkola

9.11. Linnea Kiviahde, Mirja-

mi Kivioja, Jani  Jaakola, Joni 

Keskisarja. 16.11. Suvi Järvi, 

Tiia Savikko, Erno Konttila, 

Taneli Tyhtilä. Olkaa paikal-

la kirkon sakastissa viim. klo 

9.45. Lisätietoja p. 040 532 

5578/Reetta.

Lähetystyö: Lähetyksen  kirp-

putori Kanttorilassa, avoinna 

ke ja la klo 9-13,  saatavana va-

rastossa olevaa ilmaista vaate-

tavaraa.

Etappi-ohjelma radio-Poo-

kissa (100,5mHz) maanan-

taisin klo 17, uusinnat sun-

nuntaisin radiojumalanpal-

veluksen jälkeen. Ohjelmassa 

käsitellään inhimillisen elä-

män kysymyksiä kristilliseltä 

arvopohjalta.

Anna lahjaksi  erilaisissa elä-

män tilanteissa Nivalan histo-

ria-kirja!  Myynti kirkkoher-

ranvirastosta, 65 €/kpl.

Seurakunnan adresseja on 

myytävänä myös kirkkoher-

ranvirastossa, hinta 8,50 €.

Talvikynttilät-lehtiä on myy-

tävänä kirkkoherranvirastos-

sa, hinta 5 €/kpl.

Kanttorien matkapuhelimet:  

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.

Kastettu

Iitumaria Katariina Ylikos-

ki, Tomi Ilmari Hälinen, Lu-

ka Veeti Valtteri Hosionaho, 

Emma Ida Alexandra Hovi-

puro

Kuollut

Saara Maria Karvosenoja e 

Villberg  85 v.

Maili Annikki Mäntylä e Ho-

sio 76 v.

Antti  Mäki   73 v.

Nivalan sotaveteraanit luo-

vuttivat pitämässään syys-

kokouksessa sotiemme san-

karivainajien muistolaatat 

seurakunnalle. Tilaisuuden 

aluksi seurakuntapastori Jan-

ne Isomaa piti pienen har-

taushetken ja Leena Tyhti-

län lauluosuuden jälkeen ti-

laisuudessa jaettiin Suomen 

Sotaveteraanien Liiton pii-

rin myöntämät kultaiset ja 

hopeiset ansiomerkit. Keski-

Pohjanmaan sotaveteraani-

en piirin edustajana paikalla 

oli toiminnanjohtaja Seppo 

Sankarivainajien muistolaatat virallisesti seurakunnalle
Vapaa-

seurakunnalle 
uudet tilat

Haapaveden Vapaaseura-

kunnan Nivalan toimipiste 

on saamassa uudet tilat. Ne 

sijaitsevat entisessä Postin 

talossa eli Lassintuvassa. Va-

paaseurakunta pyrkii siihen, 

että Pyhäinmiesten päivän 

jälkeen tilaisuudet voidaan 

pitää jo uusissa tiloissa.

Entisessä paikassa Linja-

autoasemalla tilaa oli vain 

noin 45 neliömetriä. Lassin-

tuvassa tilaa on 110 neliömet-

riä, mikä helpottaa toiminto-

ja monella tavalla. Tila on hy-

vässä kunnossa, eikä suurta 

remontin tarvetta ole.

- Vähän maalataan ja ra-

kennetaan yksi väliseinä. 

Näin saadaan kahvilatila erik-

seen ja lapsille leikkinurkka-

us, jolloin lapsiperheidenkin 

on mukavampi käydä, kertoo 

Pekka Pääkkö.

Vapaaseurakunnalla on 

monenlaisia toimintoja ja 

tapahtumia kaikenikäisille. 

Toiminnan laajentamisesta ei 

ole päätetty, sillä ensin katso-

taan mihin voimavarat ja re-

surssit riittävät. Vapaaseura-

kunta jakaa myös EU-ruo-

ka-avustuksia. Pienemmissä 

tiloissa ruokaa täytyi pitää 

välivarastossa, mutta uusiin 

tiloihin jaettava erä mahtuu 

yhdellä kertaa.

Seurakunnan edustajana luovutustilaisuudessa oli kirkko-

valtuuston varapuheenjohtaja Pekka Tölli (vas.) Nivalan 

Sotaveteraaneja edustivat sihteeri Veikko Palola ja pu-

heenjohtaja Pentti Seppä sekä seurakunnan edustajana ta-

louspäällikkö Annikki Klemola.

Ansiomerkkien saajat. Pekka Kangas kiitti merkkien saajien puolesta.

Seurakuntakodille oli saapunut runsaasti väkeä, joukossa sotiemme veteraaneja.

Yli-Norppa. Juontajana toi-

mi Rauni Tähti.

Kultaisen ansiomerkin sai-

vat Junttila Hilkka, Pajukoski 

Lauri ja Pelo Esko.

Hopeiset ansiomerkit sai-

vat Hantula Esko, Hautamä-

ki Toivo, Junno Oiva, Junt-

tila Kaarlo, Järvelä Martti, 

Kangas Pekka, Kujala Mik-

ko, Löytynoja Seppo, Marjo-

niemi Elli, Marjoniemi Kat-

ri, Mehtälä Anssi, Seppä An-

ja, Seppä Pentti, Taanila Unto 

ja Ylen-Julin Erkki.

Ritva Oja



Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Aitoja halloween-keksejä. - Kohta päästään maistamaan!

SPR:n Nivalan osaston en-

siapuryhmän ensiaputaidot 

testattiin viime viikon tors-

taina. Testaamassa olivat 

terveydenhuollon suunnit-

telija Pirkko-Liisa Laitinen 

SPR:n Oulun piiristä sekä 

Nivalan osaston ETK, eli en-

siavun ja terveystiedon kou-

luttaja Marita Ainasoja. Ko-

keeseen kuului muun muassa 

elvytys sekä kirjallinen testi. 

Kaikki osallistujat läpäisivät 

testin hienosti.

- Kaikki päivystäjät läpäi-

sivät testinä. Saatte olla ylpei-

tä tästä joukosta. He pärjää-

vät missä tahansa tilanteessa 

ja Nivalassa on vapaaehtoi-

nen apu lähellä.

- Testaamme päivystävi-

en ensiapuryhmien valmiut-

ta noin kerran kolmessa vuo-

dessa. Ryhmäläiset osallistu-

vat tietysti kursseille ja koulu-

tuksiin useamminkin, mutta 

testeillä testaamme, että en-

siaputaitojen taso on saman-

lainen kaikilla ryhmillä, Lai-

tinen sanoo.

Nivalassa ensiapuryhmään 

kuuluu 12 henkilöä, joista ak-

tiivisia on noin puolet. Har-

joitukset pidetään parittomil-

la viikolla torstai-iltaisin kello 

19. Nivalan osastolla on Toi-

volaksi nimetty toimitila van-

han meijerin yläkerrassa. Li-

sätietoa Nivalan osaston toi-

minnasta saa Nivalan Vii-

kon Nivala toimii -yhdistys-

palstalta ja valtakunnallisilta 

internetsivuilta löytyy paljon 

tietoa SPR:n toiminnasta.

Suomen Punaisen Ristin 

Nivalan osastolla on monen-

laista toimintaa. Ensiapuryh-

män lisäksi on ensiapukou-

lutus, ystäväpalvelua, veren-

luovutus, ke-

räystoimintaa 

ja vapaaeh-

toista pelas-

tuspalvelua.  

Toi m i n n an 

rahoitus on 

vapaaehtois-

työn varas-

sa. Valtakun-

nallisesta jä-

senmaksusta 

osastolle pa-

lautuu pie-

ni osa. Kau-

pungilta voi 

anoa toimin-

ta-avustus-

ta ja vapaa-

muotoisesti 

tukea on saa-

tu myös yrityksiltä. Ensiapu-

ryhmä päivystää tilattaessa li-

säksi erilaisissa tilaisuuksissa, 

kuten urheilukilpailuissa ja 

muissa suurissa tapahtumis-

sa ja saa siitä pienen päivys-

tyskorvauksen. Korvaus käy-

tetään ensiapuryhmän kou-

lutukseen ja varustukseen. 

Koulutuksesta yrityksissä ja 

välinevuokrien kautta tulee 

myös pientä tuloa. Keräys-

tuotot, kuten Nälkäpäiväke-

räys, menevät lyhentämättö-

minä eteenpäin.

Toimintaan voi tulla mu-

kaan, vaikka ei olisikaan SPR:

n jäsen, vaikka useimmat si-

tä toki ovat. Yli 30-vuotiaiden 

valtakunnalinen jäsenmaksu 

on 15 euroa ja sitä nuorem-

pien jäsenmaksu on 7,50 eu-

roa. Jos perheestä jäseniä on 

useampia, tulee vielä perhea-

lennusta. Kaikki toimintaan 

osallistujat, myös kerääjät, on 

vakuutettu SPR:n puolesta.

- Kaikki toiminta perustuu 

vapaaehtoistyöhön. Lähdem-

me aina, kun apua tarvitaan 

ja vain pystytään. Lähdön 

esteeksi ei keksitä tekosyi-

tä. Omaisten ja viranomais-

ten kiitos on se palkkio, mi-

hin me olemme tyytyväisiä, 

kertoo Antero Salo. Salo on 

Vapepan Nivalan paikallis-

toimikunnan puheenjohtaja, 

Vapepan Oulun läänintoimi-

kunnan varapuheenjohtaja 

sekä SPR:n Nivalan osaston 

puheenjohtaja.

Nuorisoryhmän 
vetäjää etsitään
Ryhmän jäsenet sanovat, et-

tä toimintaan pääsee helposti 

mukaan, jos vain on vapaaeh-

toisen auttamisen halu. Osas-

to kouluttaa aktiiviset osaston 

toimijoiksi. Vapepa eli Vapaa-

ehtoinen pelastuspalvelu jär-

jestää myös omia koulutuk-

sia. Vapepan jäsenet osallistu-

vat esimerkiksi kadonneiden 

etsintään, joita tänäkin syksy-

nä on ollut lähialueen pitäjis-

sä useita. Useimmat etsinnät 

päättyvät onnellisesti, kun 

kadonnut löytyy kunnossa 

ja toiset surullisesti kun ka-

donnut löytyy menehtynee-

nä. Hankalia ovat tapaukset, 

joissa etsinnät päättyvät tu-

loksettomina ja katoaminen 

jää arvoitukseksi ainakin tois-

taiseksi. 

- Mukaan toimintaan pää-

see, kun vain rohkeasti astuu 

kynnyksen yli. Ketään ei kat-

sota nokanvartta pitkin eikä 

muutenkaan arvostella. Mi-

tään koulutusvaatimuksia ei 

ole, mutta henkilön erityis-

osaamista voidaan käyttää 

hyödyksi. Tapahtumiin ei 

myöskään ole joka kerta pak-

ko osallistua, vaan jokainen 

voi olla mukana omien mah-

dollisuuksien mukaan. 

SPR:n jäseniä on muka-

na myös vapaaehtoisesti esi-

merkiksi Lu-

mihiutale- ja 

Pajunkissa-

operaatioissa. 

Huvi-iltoina 

on päivystet-

ty Tuiskulassa 

Saapas-ryh-

mässä, mutta 

toiminta on 

vähentynyt 

huvitoimin-

nan hiipumi-

sen myötä.

- Osallis-

tuminen on 

kiinni omas-

ta motivaati-

osta ja perus-

tuu vapaaeh-

toisuuteen ja 

auttamishaluun, Salo koros-

taa.

SPR:n Nivalan osastolla on 

aiemmin ollut erikseen nuo-

risoryhmä, mutta nyt toimin-

ta on ollut pysähdyksissä ve-

täjän puuttumisen vuoksi.

- Nuorisoryhmälle kaiva-

taan vetäjää. Tilatkin on lu-

vattu Kyösti Kallion koulul-

ta, missä ryhmä voisi toimia 

kerhomuodossa ja oma tila 

Toivolakin on käytettävissä. 

Osasto maksaa vetäjän kou-

lutuksen. Vetäjän paikka oli-

si hyvä ponnahduslauta ylös-

päin toimintaan mukaan jo-

pa ammatiksi asti, Salo kan-

nustaa.

Henkisen 
tuen auttajia 
koulutetaan

SPR:n Oulun piirin uutena toi-

mintamuotona on henkisen tu-

en ryhmä.

- Tämän ryhmän avun tar-

ve tulee yhä lisääntymään, 

kertoo Pirkko-Liisa Laiti-

nen.

Henkisen tuen ryhmä on 

viranomaisten apuna onnet-

tomuuksissa. Kuukausi sitten 

tarvittiin lisävahvuuksia Kau-

hajoen ampumatapauksen ai-

kaan. Ryhmä oli myös nuor-

ten ja aikuistenkin tukena Py-

häjärven onnettomuudessa.

- Emme ole ammattiautta-

jia sillä saralla, vaan shokki-

vaiheen auttajia. Tukemassa 

omaisia ja sukulaisia kaaok-

sessa ja vaikkapa hankkimas-

sa tulipalon jälkeen vaatteita 

ja muuta käytännön apua. 

Etsintätilanteessa ja onnet-

tomuuksissa olemme läheis-

ten ja sukulaisten tukena. Pe-

riaate on, että ketään ei jätetä 

siinä tilanteessa yksin, Laiti-

nen sanoo. 

- Ensiapuryhmien ja Va-

paaehtoisen pelastuspalvelun 

tehtävät tällä saralla tulevat li-

sääntymään, hän uskoo.

Maritta Raudaskoski

SPR toivottaa kaikki tervetulleiksi toimintaan

Nivalassa testattiin ensiaputaitoja

SPR:n Nivalan ensiapuryhmän päivystysvalmiudet testattiin. Kuvassa vasemmalta Pau-

li Palosaari, Pirkko-Liisa Laitinen (SPR Oulun piiri), Esko Palosaari, Marita Ainasoja 

(Nivalan osaston ETK),Tapio Friman, Hannu Palosaari, Antero Salo ja Pasi Palosaari.

Ensiapuharjoitus meneil-

lään. Uhri käännetään kyl-

kiasentoon.

Knuutinpuhdon päiväkodis-

sa vietettiin halloweenia tiis-

Knuutinpuhdon päiväkodin eskarilaiset kurpitsoineen halloween-asuissaan.

taina. Päiväkodin eskarilaiset 

olivat itse valmistaneet kur-

Hirviöitä ja haamuja
pitsat, halloween-keksit ja -

asut juhlaa varten.

- Kuukauden päivät olem-

me ahkeroineet. Eskarilai-

set ovat itse leiponeet ja val-

mistaneet kurpitsat ja muun 

rekvisiitan. Olemme tilan-

neet Amerikasta aitoja hal-

loween-karkkeja kekseihin. 

Päiväkodissamme työsken-

televä Amber Bishop-Kainu 

on antanut meille asiantun-

tija-apua, kuinka järjestää oi-

keat Halloween-juhlat, kertoi 

päiväkodin johtaja Sari Suho-

nen valmisteluista.

Ritva Oja
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Lukijoiden Ajatuksia

ProNivalahan on hyvä, iloinen 

asia. Sehän tarkoittaa avointa asi-

oiden hoitamista ja keskustelua 

eri vaihtoehdoista. Nivalassa on 

nyt vain käynyt niin, että usein 

kaupungin päättäjät tekevät pää-

tökset salaisesti pienessä poru-

kassa, joten osa valtuutetuistakin 

saa lukea niistä vasta lehdistä.

Tämä Musta Lammas, joka 

kirjoittelee 28.10.08 Kalajoki-

laaksossa ja yrittää hivuttautua 

proNivalan joukkoihin, on to-

della väärässä. Mutta voi kuvi-

tella tänä harvinaisen sateisena 

syksynä, kun on riukujen nokas-

sa ampumalavalla selkä märkänä 

passissa kököttäen tai kituvalla 

nuotiolla nyrkkejä lämmittämäs-

sä ja makkaranväärää haukkaa-

massa niin ei ole ihme jos mie-

li maksottuu ja kirjoittelee mitä 

sattuu lehtien palstoille. Lehtiku-

va oli aivan hyvä.

Taannoittain proNivala jul-

kaisi kymmenen kohdan teesit 

niistä päätöksistä, mitä päättä-

jät olivat kulumassa olevan val-

tuustokauden aikana tehneet. 

Nyt kun päätökset ovat toteutu-

neet eivät ne aina anna myönteis-

tä kuvaa onnistumisesta.

Yhtenä esimerkkinä voisin 

mainita kaupungin infotilaisuu-

den Nitekissä -07. Puheenjohta-

jana toimi kaupunginvaltuuston 

puheenjohtaja, joka heti tilaisuu-

den alussa ilmoitti, että voi pyy-

tää puheenvuoroja ja tehdä kysy-

myksiä, mutta peruspalvelukun-

tayhtymä Kalliosta ei tässä tilai-

suudessa keskustella mitään, sillä 

se asia on jo päätetty. Asia tuli 

monelle kokouksessa olevalle 

täytenä yllätyksenä.

29.10.08 kirjoitetaan Kale-

va-lehdessä, että Kallion kustan-

nukset ovat karanneet käsistä ja 

nurinaa kuuluu kaikissa osakas-

kunnissa. Tuntuu kummalta, että 

tällaisiin asioihin ei veronmak-

sajat saisi puuttua missään vai-

heessa, vai onko Kalajokilaakson 

kirjoittajan mielestä toimittajilla 

niihin yksinoikeus.

Päätäntävaltaahan Nivalan 

kaupunginvaltuustolla ei ole 

enää juuri ollenkaan, koska kaik-

ki on luovutettu tai myyty naa-

purikunnille ja kuntayhtymille.

ProNivala

Olen seurannut Pro Nivalan ni-

missä tapahtuvaa kirjoittelua 

nivalalaisissa julkaisuissa. Täy-

tyy sanoa että alkaa kyllästyttää 

tuollainen sinne tänne sohimi-

nen, epämääräisten populistis-

ten väittämien heittäminen ja 

lähellä herjausta oleva kielen-

käyttö! Kalajokinen ja pyhäjär-

vinen Pro-liike sentään rohke-

nivat lähteä kunnallisvaaleihin 

ja siten vastaamaan sanoistaan 

ja tekemisistään, sekä vaikutta-

maan kuntansa asioihin siten 

kuin suomalaiseen demokrati-

aan kuuluu. Mutta nivalalainen 

”Pro” ei lähtenyt. Miksi?

Kuntalaisena on syytä epäil-

lä, että täkäläinen ”pro-kuppi-

kunta” haluaa pysyä ns. ulko-

parlamentaarisena muutaman 

ihmisen kuppikuntana ja huu-

della sinne tänne mitä sattuu 

milloinkin huvittamaan, ilman 

että tarvitsee alkaa vastata sa-

noistaan ja mielipiteistään ke-

nellekään. Vaaleihin lähtemällä 

olisi pitänyt paljastaa kasvonsa 

demokraattiselle päätöksente-

olle. Nyt he varasivat näin itsel-

leen oikeuden haukkua nurkan 

takaa myös uutta valtuustoa ja 

hallitusta. Myös se käy mielessä, 

että he ovat yhteistyöhön kyvyt-

tömiä, yhteisten asioiden päät-

tämisessä mukana oleminen 

kun vaatii yhteistyötä, ei repi-

vää ja riipivää kirjoittelua

Laitan tuon ”ProNivalan” lai-

nausmerkkeihin koska minus-

ta tuntuu, että siinä puuhastelee 

vain muutama omassa elämäs-

sään katkeroitunut ihminen. 

He ovat nyt sitten keksineet it-

selleen mukavan harrastuksen. 

”ProNivala” nimimerkin takaa 

on helppo heitellä epämääräisiä 

väittämiä, jopa päättäjiä epäre-

hellisiksi syyttäviä melko suoria 

sananmuotoja käyttäen. 

Näillä meidän luottamus-

miehillä ja -naisilla, kuin myös 

virkamiehillä on sentään ollut 

rohkeutta lähteä kantamaan 

vastuuta kuntansa yhteisistä 

asioista. Mutta ”ProNivalalla” 

ei! He vain heittelevät kaiken-

laista, ilman väitteidensä paik-

kansapitävyyden todistamis-

velvoitetta, kohti työnsä ja vas-

tuunsa parhaalla mahdollisella 

tavalla kunnan ja muiden yh-

teisöjen hallinnossa työsken-

televiä luottamus- ja virkamie-

hiä kohtaan. Sen sijaan päättä-

jämme joutuvat todistamaan 

päätöstensä tarkoituksenmu-

kaisuuden ja totuudenmukai-

suuden.

Monessa ”ProNivalan” ju-

tussa on vastustettu nyky-yh-

teiskunnalle tyypillistä ja tuiki 

tarpeellista toimintojen tehos-

tamista ja kehittämistä sekä uu-

sien työpaikkojen ja kehittämis-

hankkeiden etenemistä tukevia 

päätöksiä. Mitä tämä ”ProNiva-

la” oikeasti haluaa? Haluaako se 

pysäyttää Nivalan kehityksen, 

eikö siis tämän muutaman ih-

misen ”liikkeen” nimeksi pitäisi 

muuttaa ”RewNivala? He kun 

näyttävät haluavan Nivalasta 

taantuvan, vain agraaritalou-

teen ja -kulttuuriin perustuvan 

kuihtuvan kaupungin.

Tuo ”Rew-” etuliite sopi-

si muutenkin sille liikkeelle, 

he kun repivät negatiivisuutta 

kaikkeen, myös kuntalaisten ta-

valliseen arkielämään.

He peräänkuuluttavat avoi-

muutta ja järjestelevät ”kansa-

laistapaamisia” jne. Kun sitten 

kuntamme päättäjät eivät läh-

de sinne paikalle niin alkaa hir-

veä julkinen mollaus avoimuu-

den puutteesta. Kunta tiedottaa 

kuntalaisille siten kuin sen hal-

lintoelimissä on päätetty ja lain-

säädäntö vaatii. Jos tämä ”Pro” 

väittää että kunta ei ole riittä-

västi lainsäädännön mukaises-

ti toiminut, niin tehkää asiasta 

asianmukaiset valitukset. Kyllä 

meidän oikeusjärjestelmämme 

sitten tekee tulkinnat siitä, on-

ko kaupunkimme toiminta riit-

tävän avointa. Mutta ei, taitaa 

puuttua rohkeutta ”ProNivalal-

ta” lähteä testaamaan väittämi-

ensä paikkansapitävyyttä puo-

lueettomassa instituutiossa! Sii-

nähän menisi tuon pienen pie-

nen ”Pro-kuppikunnan” vii-

meinenkin uskottavuus.

Ymmärrän täysin, että kun-

tamme päättäjät eivät lähde 

tällaisen muutaman ihmisen 

muodostaman ja ”Pro”-etu-

liitteen varjoon tehdyn popu-

listisen ”liikkeen” tilaisuuk-

siin haukuttavaksi. Eihän mei-

dän päättäjillä olisi sen jälkeen 

mitään rauhaa, sillä kohta olisi 

ProMaliskylä, ProRuuskankylä, 

ProVälikylä, ProRautatieasema, 

ProOoppera, ProPadinginkylä-

koulu jne. joiden kissanristiäi-

sissä saisi solkenaan juosta. Ym-

märrän myös, ettei päättäjäm-

me vaivaudu enää pahemmin 

vastailemaan tuolle ”ProNiva-

lan” –porukalle. Hehän saisi-

vat päivät pääksytysten kirjoi-

tella vastineita. Luottamusmies 

ja virkamies kun ei voi kirjoit-

taa mitä sattuu vaan heidän on 

pitäydyttävä totuudessa ja fak-

toissa sekä kirjoitettava asialli-

sesti. Sitä taas ”ProNivalan” ei 

tarvitse tehdä, kunhan räksyt-

tää vain.

Eikö siis meidän tavallisten 

nivalalaisten olisi jo porukalla 

aika alkaa laittamaan julkisuu-

dessa ”jauhoja” suuhun tuolle 

ns. ”ProNivalalle”? Se kun on 

jatkuvasti häiritsemässä mei-

dän kuntalaisten demokraatti-

sissa vaaleissa valitsemia päättä-

jiä ja kaivamassa jalkoja heidän 

altaan. Samalla he kaivavat jal-

koja nivalalaiselta identiteetiltä 

ja oman kunnan asioiden edis-

tämiseltä. Varmaan tuon ”Pro-

Nivalan” asiattoman kirjoitte-

lun vuoksi on moni kunnallis-

päättäjä ja -virkamies menettä-

nyt työmotivaatiotaan ja kirjoit-

telun aikaansaama keskustelu 

työpaikoilla on häirinnyt hei-

dän työpäiviään sekä päätök-

sentekoaan viemällä keskitty-

Pro Nivala – mikä se oikein on????

ProNivala - tämähän se on

Nivala-lehdestä luetun kom-

mentointia:

Jos joku on loukkaantu-

nut Nivalan Viikko –lehdessä 

26.10.08 olleessa kirjoitukses-

sa esittämästäni kysymyksestä, 

niin kovasti anteeksi.

SDP:lle ”harmaiden kunta-

vaalien” vaalitulokseen tuskin 

vaikutti em. kysymykseni.

Mainittu retorinen kysymys-

hän oli osoitettu ensisijaisesti 

kunnalle ja kunnan eräälle ty-

täryhtiölle, ei kirjoituksessa mai-

nituille puolueille. Kysymyksellä 

perättiin kunnan ja sen tytäryh-

tiön tavoitetta ja tarkoitusta, kun 

ovat lähteneet tukemaan kunta-

vaaleissa kirjoituksessa mainit-

tujen kahden poliittisen puo-

lueen vaalityötä. Ko. vaalitukea 

on saadun tiedon mukaan tar-

jottu mainoksen muodossa myös 

muille puolueille. Muut puolueet 

eivät sitä ole kuitenkaan käyttä-

neet, koska kuntalaisilta peri-

tyistä verovaroista poliittisille 

puolueille maksettavan vaalitu-

en käyttäminen ei ole tuntunut 

moraalisesti oikealta.

En ole em. kysymykselläni 

kyseenalaistanut minkään puo-

lueen tai puolueosaston kirjanpi-

don oikeellisuutta, tai väittänyt, 

että joku olisi saanut laitonta 

vaalitukea. 

Se, että olen todennut sen, 

että tuki ei ole lain mukaista, ei 

merkitse oikeuskäytännössä sitä, 

että se olisi laitonta. 

Eli jos laissa ei ole määräystä 

kunnallisesta puolue-, tai vaali-

tuesta ja sitä maksetaan, silloin 

se ei ole lain mukaista, mutta ei 

yleensä myöskään laitonta. Ei 

liene laitonta etenkään silloin 

jos kunta on virallisesti, esim. 

valtuuston- tai muulla laillisel-

la päätöksellä ottanut kuntalain 

mukaisesti tehtäväkseen maksaa 

em. tukea. Toivottavasti kunnas-

ta löytyy em. päätös.

Kuntalaissa on lähinnä asi-

aan liittyen vain seuraava 15 b 

§:n määräys; 

”15 b § (29.6.2006/578) Val-

tuustoryhmä ja sen toiminnan 

tukeminen.

Valtuustotyöskentelyä var-

ten valtuutetut voivat muodos-

taa valtuustoryhmiä. Valtuusto-

ryhmän voi muodostaa yksikin 

valtuutettu. Valtuustoryhmien 

toimintaedellytyksien paran-

tamiseksi kunta voi tukea val-

tuustoryhmien sisäistä toimin-

taa sekä toimenpiteitä, joilla val-

tuustoryhmät edistävät kunnan 

asukkaiden osallistumis- ja vai-

kuttamismahdollisuuksia. Tukea 

myönnettäessä on yksilöitävä tu-

en käyttötarkoitus.” 

Eli kuntalaki ei sisällä mää-

räystä, tai tue, puolue- tai vaali-

tuen maksamista kuntavaaleissa 

eikä tuen maksamista poliittisille 

puolueille muutoinkaan. 

Avoimuuden hakeminen 

kunnallishallinnossa niin vaa-

liaikana kuin vaalien välilläkin 

ei pitäisi olla paha asia. Osaltani 

katson asian selvitetyksi ja lop-

puun käsitellyksi.

Terveisin Heikki Häyrynen

Riitalle, Arille, Sirpalle,
Untamolle, Jaakolle,

Tapiolle ja Liisalle

Harmaat kuntavaalimme on pi-

detty. Väriä siihen ei olisi toivo-

nut loan heitolla, vaan kuntalai-

sille järjestetyllä reilulla vaalikes-

kustelulla.

Me kysymme nyt Häyrysen 

Heikin moraalin perään. Jos täl-

laisilla kirjoituksilla pääsee val-

tuustoon, niin kuntalainen saa 

mitä tilaa. Häyrynen syyttää so-

sialidemokraattien saaneen lai-

tonta vaalitukea? Odotamme 

Heikiltä julkista anteeksipyyn-

töä perättömyyksien levittämi-

sestä vaalipäivän Nivalan Vii-

kossa.

Sosialidemokraattinen ryh-

mä teki rehdin ja reilun vaali-

työn, pienellä ryhmällä ja ole-

mattomalla taustatuella. Kir-

janpitomme kestää kyllä tar-

kastelun. Kuntalainen huomaa, 

jos jaksaa seurata loppuun asti, 

missä se iso raha liikkuu.

Demokratian uhka kunta-

politiikassa ei ole tasapuolisesti 

saatavissa oleva kunnan mainos 

vaalilehteen, vaan puolueiden ns. 

”kassakaappisopimukset” asioi-

den junailemiseksi ja eteenpäin 

viemiseksi haluamaansa suun-

taan. 

Sosialidemokraatit tulevat 

tekemään jatkossakin rehtiä yh-

teistyötä yli puoluerajojen kun-

talaisen parasta ajatellen. Nähtä-

väksi jää miten se onnistuu yhä 

oikeistolaisemmassa kaupungis-

samme ja meidän mielipiteisiim-

me nihkeästi suhtautuvan leh-

distön tiedottamisen kanssa.

Kiitos teille jotka äänestitte 

numeroille 55–61. 

Valtuustoon päässeet tekevät 

arvojemme mukaista kunnallista 

asioiden hoitoa. Ja vaikka paikal-

lislehdessä ei ole mainintaa pu-

huvatkin valtuustossa. Tulkaa 

lehtereille useammin kuuntele-

maan.

Riitta, Ari, Sirpa, Untamo, 
Jaakko, Tapio ja Liisa.

Julkinen anteeksipyyntö!

miskykyä oikeista asioista.

Eiköhän siis anneta päättä-

jillemme ja virkamiehillemme 

työrauha. Jos haluamme vai-

kuttaa niin vaikutetaan niiden 

kanavien ja etujärjestöjen yms. 

kautta joilla on rohkeutta läh-

teä kantamaan vastuuta yhtei-

sistä asioista. Ei aleta tukemaan 

tällaista muutaman nimimer-

kin suojasta kirjoittavan ihmi-

sen ”Proliikettä” joka ei uskal-

la lähteä kantamaan sanoistaan 

vastuuta, vain haukkua nurkan 

takaa. 

Yksi tapa jolla voimme pu-

dottaa kunnallisessa demokra-

tiassamme tuon ”ProNivalan” 

siihen rooliin ja asemaan mi-

kä sille sopii ja kuuluu, on se 

ettemme lähde yhteenkään sen 

koolle kutsumaan ”kuntalaisko-

koukseen tms.” edes uteliaisuu-

desta! Annetaan niiden muuta-

man kuppikuntalaisen olla siel-

lä päinsä. Ja tietenkin, aletaan 

me kuntalaiset ”ampumaan” 

alas ”Pronivala”-nimimerkin 

takaa tulevat jutut mielipide-

palstoilla, näin säästyy päättä-

jiemme aika tärkeämpään työ-

hön, Nivalan kehittämiseen! 

Alettaisko siis tehdä vuoro-

listaa siitä, kuka kirjoittaa seu-

raavaksi tavallisen kuntalaisen 

ajatukset ”ProNivalasta” leh-

tiimme, ettei mene mielipide-

palstat tukkoon!

Toivottaapi ”Nimimerkin 

takaa totta kai”, kuten ”proni-

valalaiset”. Niin ja kait minäkin 

voisin tässä esiintyä ”Pronivala-

laisena”, vai mitä toimitus?

"Nimimerkin takaa
totta kai"
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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

Nimi Äänet
Vertaus-

luku
Tulos Uusi

Suomen Keskusta r.p.
Mikko Päivärinta 158 3015,00 valittu uusi
Irja Erkkilä 140 1507,50 valittu uusi
Jukka Korkiakoski 133 1005,00 valittu uusi
Jarmo Vuolteenaho 129 753,75 valittu
Ville Vähäsöyrinki 128 603,00 valittu uusi
Jarmo Kivioja 122 502,50 valittu
Eeva-Leena Ainasoja 117 430,71 valittu uusi
Pasi Eskola 112 376,88 valittu uusi
Hannu Keskisarja 107 335,00 valittu
Hilkka Suni 106 301,50 valittu
Jarmo Raudaskoski 98 274,09 valittu uusi
Eija-Riitta Niinikoski 95 251,25 valittu
Satu Kontiola 93 231,92 valittu
Esko Kangas 88 215,36 valittu
Heikki Junttila 87 201,00 valittu
Kaija Jämbäck 87 188,44 valittu uusi
Jarmo Pihlajaniemi 83 177,35 valittu
Ritva Saviluoto 78 167,50 valittu
Kati Ainassaari 77 158,68 valittu uusi
Mika Leppimaa 76 150,75 valittu
Seppo Löytynoja 75 143,57 valittu uusi
Antti Hautakoski 68 137,05 valittu
Sami Laurila 68 131,09 valittu uusi
Martti Joensuu 67 125,63 varalla
Tuula Saarimaa 65 120,60 varalla uusi
Taisto Ruuska 59 115,96 varalla uusi
Arja Mäki 54 111,67 varalla
Sanna Huotari 52 107,68 varalla
Irja Junttila 48 103,97 varalla uusi
Eero Erkkilä 47 100,50 varalla uusi
Marko Laitila 47 97,26 varalla uusi
Aimo Kaikkonen 44 94,22 varalla uusi
Rauno Vihtari 42 91,36 varalla uusi
Atte Määttä 31 88,68 varalla uusi
Marika Hannula 28 86,14 varalla uusi
Juhani Pitkänen 27 83,75 varalla uusi
Ritva Oja 24 81,49 varalla uusi
Raili Mäkinen 16 79,34 varalla uusi
Kadir Göy 15 77,31 varalla uusi
Tommi Niiranen 12 75,38 varalla uusi
Sami Salanne 12 73,54 varalla uusi
Kesk. yht. 3015 ääntä 23 valittua 11 uutta

Valtuutetut valitaan vertaus-

luvun perusteella. Vertauslu-

ku lasketaan puolueen koko-

naisäänimäärästä siten, että 

puolueen eniten ääniä saanut 

saa kaikki äänet, toiseksi tul-

lut 1/2 äänistä, kolmanneksi 

tullut 1/3 jne.

Nivalassa kunnallisvaa-

leissa valtuustoon päästäk-

seen vertausluvuksi tarvit-

tiin vähintään 131 ja varalle 

päästäkseen tarvittiin verta-

usluvuksi 65.

Perussuomalaiset saivat 

kaksi uutta paikkaa, Kristil-

lisdemokraatit yhden uuden 

paikan, Vasemmistoliitto ja 

Kokoomus säilyttivät paik-

kamäärän entisellään,  Sosia-

lidemokraatit menettivät yh-

den paikan ja Keskusta kaksi 

paikkaa.

Nivalassa äänioikeutettu-

ja oli yhteensä 7978, joista 

4036 (50,6 %) miehiä ja 3942 

(49,4 %) naisia. Ennakkoon 

äänesti 2257 (28,3 %) ja vaa-

lipäivänä 2588 (32,4 %). Yh-

teensä äänestäjiä oli siis 4845, 

joten äänestysinnokkuus oli 

60,7 %. Tyhjiä tai hylättyjä ää-

niä oli 19.

Nimi Äänet
Vertaus-

luku
Tulos Uusi

Kansallinen Kokoomus r.p.
Tapio Uusitalo 132 561,00 valittu
Helena Kujala 69 280,50 valittu uusi
Kalervo Mantila 69 187,00 valittu
Henna-Marja Sanaksenaho 44 140,25 valittu uusi
Tauno Korpi 40 112,20 varalla uusi
Juhani Pihlajamaa 34 93,50 varalla
Jouko Saarenpää 30 80,14 varalla uusi
Miia Päivärinta 29 70,13 varalla uusi
Jukka Kukkola 28 62,33 ei valita uusi
Katja Torssonen 25 56,10 ei valita uusi
Tuomas Tienvieri 23 51,00 ei valita uusi
Esa Laakkonen 19 46,75 ei valita uusi
Joonas Oja 14 43,15 ei valita uusi
Harri Malila 5 40,07 ei valita uusi
Kok. yht. 561 ääntä 4 valittua 2 uutta

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
Riitta Kiviniemi 122 450,00 valittu
Ari Kukkurainen 110 225,00 valittu
Sirpa Heiska 92 150,00 valittu uusi
Untamo Hissa 77 112,50 varalla uusi
Jaakko Junttila 26 90,00 varalla uusi
Tapio Friman 14 75,00 varalla uusi
Liisa Nietula 9 64,29 ei valita uusi
SD yht. 450 ääntä 3 valittua 1 uusi

Perussuomalaiset r.p.
Anne Tölli 64 316,00 valittu uusi
Vesa Jaakola 59 158,00 valittu uusi
Kauno Konttila 49 105,33 varalla uusi
Jani Malila 31 79,00 varalla uusi
Juha Sornikoski 26 63,20 ei valita uusi
Timo Perkkiö 24 52,67 ei valita uusi
Arvo Korkiakoski 21 45,14 ei valita uusi
Elina Lampela 10 39,50 ei valita uusi
Jari Saaranen 10 35,11 ei valita uusi
Jussi-Petteri Kaarlela 9 31,60 ei valita uusi
Rauno Korkiakoski 8 28,73 ei valita uusi
Aimo Malila 5 26,33 ei valita uusi
PerusS yht. 316 ääntä 2 valittua 2 uutta

Suomen Kristillisdemokraatit r.p.
Heikki Häyrynen 158 262,00 valittu uusi
Pekka Pääkkö 50 131,00 valittu uusi
Jenni Sarja 33 87,33 varalla uusi
Aila Ojala 21 65,50 varalla uusi
KD yht. 262 ääntä 2 valittua 2 uutta

Vasemmistoliitto r.p.
Jari Mehtälä 90 222,00 valittu uusi
Paavo Raudaskoski 56 111,00 varalla
Aino Nuolioja 23 74,00 varalla uusi
Eero Raudaskoski 21 55,50 ei valita uusi
Ritva Puusaari 11 44,40 ei valita uusi
Jouni Nietula 10 37,00 ei valita uusi
Seppo Hannuniemi 6 31,71 ei valita uusi
Jouni Pysäys 5 27,75 ei valita uusi
Vas. yht. 222 ääntä 1 valittu 1 uusi

Kaikki yhteensä 4826 ääntä 35 valittua 19 uutta

Nivalan kunnallisvaalien tulokset

Elkää leimatko ihmisiä tai 

varsinkaan ystäviä vanhojen 

töppäilyiden takia. Kaikki me 

voimme muuttua!

Hyvä haaste! Toista se oli oma 

lapsuuteni, isä touhus meidän 

kanssa ja puuhasteli kotona. 

Minun lasteni isä harrastaa 

omiaan ja istuu illat netissä. 

Nimim. Kohta yh.

Ja taas tässä on yli puolet 

kissaviestejä! Tapelkaa kes-

kenänne niitten kattien kans 

jossaki muussa foorumissa, 

vaikka kissachatissa jos sel-

lainen on.

Perustaisiko joku Nivalaan 

divarin? Oispa rento (loppu 

viesti joutui hukkaan).

Jaksamista nuoret! Se luokki-

en vaihto ja opet vaihtuu jat-

kuvasti, meidän vanhempien 

pitäs mennä päiväksi koululle 

niin oltais paljon viisaampia, 

kyllä sillä näkkileivällä jak-

saa, parempi kuin ei mitään.

Surullisena katson vanhem-

pia, kun he pienten lastensa 

kanssa raahaa ns. mäyräkoi-

riaan. Vanha sanonta min-

kä taakseen jättää sen edes-

tään löytää pitääpi yhä paik-

kansa. 

Onnea uudet valtuutetut! 

Muistatte varmaan että Ni-

vala on Suomen 5. velkaisin 

kunta. Tilasto v. 2007. Tästä 

onkin hyvät eväät aloittaa.

En tilaa enää mitään lehtiä 

ja perun loputki. Kirjastos-

sa saa lukia ilmaseksi ja naa-

purin kanssa yhessä. Kiitos 

muutenki kirjaston muka-

valle henkilökunnalle. Samal-

la säästän luontoa ja metsiä. 

Terveisin Vähävaranen.

Nivalan luontaistuotekaupas-

sa ja Kupari-Kengässä on to-

della hyvä, ystävällinen ja en-

nen kaikkea asiantunteva pal-

velu! Kaupan päälle saa koko 

päiväksi hyvän mielen. Suo-

sittelen lämpimästi kaikille. T. 

tyytyväinen asiakas.

Olisiko jälleen se aika vuo-

desta että sivutien kolot voi-

si lanata tasaisiksi ennen tal-

ven tuloa!

Kamala kuulla kyliltä juttu-

ja nivalassa liikkuvasta hiip-

parista joka jo muutamaan 

asuntoon murtautunut jne. 

Miksi poliisit eivät ihmisiä 

varoita asiasta???

Miten on mahollista että ni-

valan moottorikelkkailijoit-

ten käytössä olevalle risti-

koivun mökille on kulettu 

mönkijällä ja siitä eteenpäin 

juurikkaan. Tuntuis mootto-

rikelkkailijoitten tietävän mi-

tä reittisopimuksessa lukee, 

(vain routaisen maan aikaan 

ja lumikelillä). Ei kannata ihi-

metellä jos sopimuksia kelk-

kareiteistä ei uusitakkaan!! 

Sitte ei kannata itkiä per-

rään!

Uus kiskopussi nähty tiistaina 

nivalan ja haapajärven välillä. 

Nimi oli joku åkerman?

Nivalaisten pitäis ryhdistäy-

tyä ja lopettaa tämä ruiku-

tus ja valitus, on masenta-

vaa lukea tätä tekstari pals-

taa ku kaikki on huonosti 

ja väärin! Nyt kun on uusi 

valtuusto niin näyttäkää mi-

ten ollaan yhtä mieltä ja elä-

mänmyönteisiä eikä jurnu-

teta ja olla jälkiviisaita niin 

kuin monet valtuutetut teki-

vät lehtien palstoilla muttei-

vät tarjonneet vaihtoehtoista 

politiikkaa! Nivala on kehit-

tyvä paikka ja kannattaa olla 

mukana kehityksessä ettei jää 

jalkoihin! Iloista ja positiivis-

ta syksyä!
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Nivala-Pesis

Kineva

Lyhty r.y.

Pesäpalloharjoitukset viikosta 45:

ti klo 18.30 – 20.00 Tuiskula T 97-98 + f-juniorit

ti klo 16.15 – 17.30 Amis P 95-98

ke klo 18.00 – 19.30 Amis P 93-94

to klo 16.15 – 17.30 Amis P 95-98

pe klo 17.30 – 19.00 Amis T 91-94

la klo 13.00 – 14.15 Amis T 91-94

la klo 14.15 – 15.30 Amis P 93-94  + miehet

Sählymailat + varusteet mukaan!

Punttisali ammattikoululla

ma klo 19.00 – 20.00 ja ke klo 19.00 – 20.00   

Tervetuloa myös uudet pelaajat rohkeasti mukaan.

Tiedustelut: Satu Kontiola puh. 040 – 5311 713

HUOMIO ELÄKELÄISET
NAISET/MIEHET

KERHO/VIRIKETOIMINTAA

Kinevalla ke 5.11.2008 klo 11.30-14.30. Tervetuloa!

KOTISIVUJEMME

osoite on: www.tietotori.fi /nivalandemarit

PÄIVÄKAHVIT

tiistaisin klo 12-14 Pappilantiellä.

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

Kaunis kiitos kaikille jotka muistivat Lyhty ry:n

10-vuotispäivänä lahjoin, kukkasin ja lämpimin sanoin!

FC-Ysikaks' Nivala
Jalkapalloseura FC-92 RY:n sääntömääräinen syyskokous

to 6.11.2008 klo 19.00 alkaen Osuuspankin kokoushuoneessa. 

Käsitellään sääntömääräiset asiat. Hallituksen kokous ennen 

kevätkokousta klo 17.30. Tulemalla kokoukseen voit vaikut-

taa jalkapallon eteenpäin viemiseen Nivalassa!

Tervetuloa!

FC-92:n hallitus

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

Jouluista askartelua
 luonnonmateriaaleista

Pe 14.11.klo 12-15 Maliskylän Liittolassa. Opettajana Johan-

na Lilja. Hinta 8€, koululaiset 4€, sis. kahvit. Ota materiaalia 

mukaan: Sammalta, jäkälää, pajua, koivua, havuja, varpuja, 

käpyjä yms. yms. Opettajalla myös materiaalia mukana.

Ilmoittaudu Eeva Huitula 0440 918 667, Elina Harjula 044 

284 0630. Järj. Maliskylän Ns.

Maliskylän Nuorisoseuralle on avattu sähköpostiosoite jo-

hon voit lähettää palautetta ja uusia ideoita Liittolan toimin-

taan liittyen.

liittola@suomi24.fi 

Muistathan että vuokraamme Liittolaa käyttöönne erilaisiin 

juhliin ja tapahtumiin. Kyselyt ja varaukset 044-2930234 / 

Marja-Leena

Keskusta

Keskustan Kotila-Haapala py:n

SYYSKOKOUS

Haapalan koululla 6.11.2008 klo 19.00.

Kahvitarjoilu ja arvontaa, tervetuloa!

Johtokunta kokoontuu klo 18.00.

Keskustapuolueen Maliskylän paikallisyhdistyksen

sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

Liittolassa perjantaina 7.11.2008 klo 19.00.

Johtokunta kokoontuu klo 18.30. 

Tervetuloa!

Keskustan Nivalan kunnallisjärjestön johtokunnan

ja paikallisyhdistysten puheenjohtajien

KOKOUS

ti 4.11. klo 18.00 Saalastin salilla. Tervetuloa!

Keskustan Nivalan kunnallisjärjestö

tarjoaa kiitokseksi vaalityöstä ehdokkailleen,

johtokunnalle ja paikallisyhdistysten puheenjohtajille

KAKKUKAHVIT

Saalastin salilla tiistaina 4.11.2008 klo 19.00. Tervetuloa!

JOULUMYYJÄISET Kylätalolla su 7.12.2008.

Varaa myyntipöytä p. 040 560 2829 / Erja

Romunkeräys päättynyt. Kiitos lahjoittajille.

Karvoskylän kyläyhdistys ry

MTK-Nivalan syyskokous ma 10.11. klo 19 Sapuskassa.

Sääntömääräiset syyskokousasiat

Maitotilatarkkailussa 40 vuotta olleiden tilojen

palkitseminen, Jokilaaksojen tarkkailuyhdistys

Maatalouden ajankohtaiskatsaus, järjestöagrologi

Sirpa Törmikoski MTK-Pohjois-Pohjanmaa

Kahvit alkaen 18.30

TERVETULOA                Johtokunta

MTK-Nivala
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Ilmoitus
Nivalan Viikon 

Parhaat palvelut 
-palstalla

maksaa vain 
muutaman euron 

viikossa

Vastataan pois

Parhaat palvelut  

1. Vuonna 1987.

2. Irlanti.

3. Kansainvälisen valuutta-

rahaston.

4. Jorma Tikkanen Himan-

galta 17,3 % kuntansa ää-

nistä.

5. Colombo.
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Myydään  

KANGASPUUT ja  luo-
mapuut. Jääviileäkaappi 
30e ja kaksi sähköhellaa. 
Puh.040-5162281.

Kuivaa HEINÄÄ pyöröpaa-
leissa. p. 0400-490 006.
SÄHKÖKITARA stratocas-
ter, musta. Kitaravahvis-
tin 20w, kaksikanavainen 
äänekäs combo. Mukaan 
kitarahihna, piuhat + 
plektra. hp. 175e. Voin 
myydä myös erikseen! 
P.040-7608557.
f1
SEAT Toledo 1.9D vm-96, 
aj. 289000 km, kats. 09/08. 
Hp. 1500. 2 renk. Puh. 044-
3440 633.

Askon Catalonia SOH-
VAT (2- ja 3-ist). Toisessa 
vuodemekanismi. Väri 
sininen. Kunto hyvä! Hp. 
300 euroa. 040-7360833. 
http://www.kultainen-
noutaja.com/sohva.

TALVIRENKAAT 165SR13 
edullisesti. Puh. 0400 380 
904.

OPEL Astra 1.6 Hatcback 
vm. 2002 aj. 86 tkm, me-
talliväri 2-renk. H. 8500 
euroa/tarjous/vaihto. P. 
040-8367806.

PARIPYÖRÄT 13.6-38, 
Raju-vanteilla, Nokialai-
silla renkailla. Kuin uu-
det. Tee tarjous. puh. 
0400-280005.

OPEL Astra 1.8 GLS Ga-
ravan vm-95 ajettu n. 
250 t. 2-renkaat, veto-
koukku ym. varust. Hy-
vä. Hp. 2300 euroa. Puh. 
040-5722404.

Ainavalmis HARVIAKIU-
AS. Ollut käytössä n. kak-
si vuotta. H. 500 euroa. P. 
050-5982155.

10 kpl norm. GYPROCIA ja 
13 ek:ta. Hp. yht. 170e. P. 
0400486801.

TALVIRENKAITA / kesären-
kaita 13" Toyota Corollan 
vanteilla 60 euroa/sarja. 
Puh. 040-324 7430.

MB 250 D Automatic vm-
90. Vasta kats., ajoaikaa 
2010 alkupuolelle asti. 
RUNKOPATJASÄNKY uut-
ta vastaava 40 euroa. P. 
0500-827123.

Ostetaan  

ASUNTOVAUNU home/
kosteusvaurioinen puh; 
040-7061749.

ULKO-OVI, käytetty, edul-
linen, karmeineen. puh. 
044-2924562.

Käytetty päältä täytet-
tävä PYYKINPESUKONE 
ja vuokrataan toimiva 
TEOLLISUUSSAUMAUS-
KONE. Jokilaaksojen Mu-
siikkisäätiö / Meeri Kaket-
ti, puh. 040-511 0161.

Hyväkuntoinen vauvan 
PINNASÄNKY ja hoito-
pöytä. Puh. 0407014964.

Lasten-/nuor isomal-
lin KERROSSÄNKY. Puh. 
08-443206.

LASTENRATTAAT. Brion 
Ponyt, Oran Mallat tai Em-
maljungan Softyt. Tarjoa! 
Puh. 040-8432169.

Käytetyt TALVIRENKAAT 
Primeraan 14 tuuman van-
teilla. Puh. 0407461671.

Halutaan vuokrata  

PELTOA luomuviljelyyn . 
0405216672.

Annetaan  

PELIMANNILEHTIÄ alkaen 
v. 1990 lähes kaikki (Suo-
men kansanmusiikkiliiton 
julkaisemia) Tule nouta-
maan p. 0400 586928.

5 kpl käytettyjä seinään 
kiinnitettäviä ULKOVA-
LAISIMIA maksutta. Puh. 
044-344 0284.

Annetaan käytetty puinen 
SAUNAN OVI karmeineen. 
P. 044-583 3653.

Sekalaista  

Otetaan pienimuot. RA-
KENNUS/KORJAUS/RE-
MONTTITYÖTÄ. Soita puh. 
046 8989797.

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.

rivit@nivalanviikko.fi 

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

  Nivala toimisto
  (08) 443 133

Ilmoitusmyynti: 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.

UUSI TEKSTARISÄTTI

050 1599
Tutustu heti 

*10 viestiä 

veloituksetta*

Lähetä viesti TARJOUS 

*47304

Voice Stream, pl 236, 

00121 Hki
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Tutustu kaikkiin Economy-malleihin www.kastelli.fi
ja soita heti Kastelli-kauppiaallesi!

O M A K O T I M A L L I S T O

– muuttovalmiina 
minihintaan

KASTELLI-TALOT 
Kastelli-kauppias
Jussi Turunen
puh. 050 363 7120

+ toimituskulut109.860 €
100 m2:n omakotitalo

muuttovalmiina alkaen

Markkinajohtaja Kastelli 
kehitti pienen budjetin 
Economy-omakoti-
malliston jokaisen laadukasta oma-
kotiasumista haaveilevan perheen ulottuville. 
Nyt saat tutkitusti parasta omakotilaatua muuttovalmiina – 
perustuksista viimeiseen listaan valmiiksi tehtynä –  
ennenkuulumattoman edulliseen hintaan. 


