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Sunnuntai  
9.11.2008

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: 9.11.: Riistakä-

ristys, muusi, puolukkasose, 

mangorahka.

Maanantai: Makkarakastike, 

perunat, jäävuori-porkka-

na-punaherukkasalaatti, ra-

parperikiisseli.

Tiistai: Kalapihvit, perunat, 

lemon-kastike, rosolli, pu-

naherukkakiisseli.

Keskiviikko: Kinkku-peruna-

vuoka, kaali-tomaatti-anan-

assalaatti, mansikkakiisseli.

Torstai: Jauhelihapihvit, pe-

runat, kastike, jäävuori-per-

sikkasalaatti, jogurtti.

Perjantai: Kirjolohikiusaus, 

punajuuriviipaleet, kesämar-

jahyytelö.

Lauantai: Kaalipata, puoluk-

kasose, mandariinikiisseli.

Sunnuntai: Ananas-possupa-

ta, perunat, kaisersalaatti, bo-

ysenmarjakiisseli.

Peruskoulu ja 
lukio
Maanantai: Pyttipannu, kaa-

li-tuorekurkku-mandariini-

salaatti.

Tiistai: Jauhelihakeitto, juus-

to, ruisleipä.

Keskiviikko: Tonnikalakiu-

saus, punajuurisuikale, rae-

juusto.

Torstai: Jauhelihapihvit, muu-

si, kaali-porkkanaraaste.

Perjantai: Broileri-pastakeit-

to, hiivaleipä.

Herra, sinä olet ollut maatasi 

kohtaan hyvä.

Sinä käänsit Jaakobin suvun 

kohtalon, sinä annoit anteek-

si kansasi synnit, pyyhit pois 

kaikki sen rikkomukset.

Sinä taltutit suuttumuksesi, 

sammutit vihasi hehkun.

Käänny jälleen puoleemme,

Jumala, pelastajamme, älä 

enää ole meille vihoissasi!

Kestääkö sinun vihasi iäti, jat-

kuuko se polvesta polveen?

Kunpa jälleen kääntyisit puo-

leemme ja virvoittaisit mei-

dät, niin kansasi saisi iloita 

sinusta.

Herra, osoita, että olet uskol-

linen, pelasta meidät!

Ps. 85: 2-8

Sunnuntai: Teuvo.

Maanantai: Martti.

Tiistai: Panu.

Keskiviikko: Virpi.

Torstai: Kristian, Ano.

Perjantai: Iiris.

Lauantai: Janina, Janika, Ja-

nita, Janette.

Sunnuntai 9.11. Isänpäivä.

Sokeain viikko.

Valtakunnallinen MS-viik-

ko.

14.11. Maailman diabetes-

päivä.

Pitkään kestävä riita merkit-

see että molemmat puolet 

ovat väärässä.

Voltaire

1. Mikä seura voitti jalkapal-

lon Suomen Cupin?

2. Missä sijaitsee suosittu lo-

makohde Krabi?

3. Mikä on uusimman James 

Bond-elokuvan nimi?

4. Mitä kasvia on kutsuttu 

kansanomaisesti kuolleen-

kouraksi?

5. Missä kaupungissa on suo-

jeluskuntapatsas?

Vastaukset sivulla 14

Ruokalista

Vauvauutisia

Lokakuu 2004 2005 2006 2007 2008

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

sademäärä/kk mm 15 16 71 36 67

sademäärä/v mm 291 250 348 367

ylin lämpötila Cº 13,0 5 16:34 15,6 8 16:45 13,9 8 14:35 12,5 2 15:23 11,3 21 13:26

alin lämpötila Cº -8,5 30 8:42 -9,5 27 21:52 -6,9 31 9:32 -6,0 20 9:02 -3,3 9 2:29

keskilämpötila C° 2,7 4,9 3,6 5,1 5,1

ylin ilmanpaine mb 1026 11 14:32 1031 16 21:53 1027 15 12:57 1028 23 23:32 1018 9 6:19

alin ilmanpaine mb 989 26 20:03 983 21 16:08 970 27 22:57 988 18 6:17 983 17 7:49

ylin tuulenpuuska m/s 8,7 28 13:11 13,4 29 9:31 8,2 28 9:17 10,8 29 0:05 12,4 26 6:34

jääpäivät 1 4 4 0 0

pakkaspäivät 11 11 13 8 6

lämpösumma/kk 49 43 18 6

lämpösumma/v 1252 1396 1132 898

Sadepäivät: 5. (5mm); 6. (10mm); 9. (5mm); 10. (1mm); 11. (6mm); 13. (2mm); 14. (2mm); 16. (7mm); 17. ( 6mm); 18.

(1mm);

21. (3mm); 22. (4mm); 24. (4mm); 26. (8mm); 27.

(3mm); © Jouko Jämsä

Viime viikon vauvauutisiin 

oli päässyt pujahtamaan pai-

novirhe. 21.10. syntyneen 

poikavauvan vanhemmat 

ovat Tarja Ylispangar ja Jou-

ni Saukonoja. Pahoittelem-

me tapahtunutta ja onnitte-

lemme vanhempia.

Korjausmiehet Jouko Mehtälä, Reijo Raudaskoski ja Terho Korkiakoski aloittamassa töitä 

Hiturassa sen avattua toimintansa 80-luvun alasajon jälkeen.

Työpaikat

Lokakuun säätilastoja

Nivalassa

Luokanopettajia, Kouluku-

raattori, Kokki, Baaritarjoi-

lija, Siivooja.

Alavieskassa

Luokanopettaja.

Haapajärvellä

LVI-vastaava, Kunnaneläin-

lääkärin sijaisuus, Suunnitte-

lija, Alkon myyjä, Ajoneuvo-

yhdistelmänkuljettaja, Leh-

denjakaja, Rengasasentaja.

Haapavedellä

Toiminnanjohtajia (järjestö), 

Hierojia, Suuhygienisti, Au-

togrilliyrittäjä, Kokki.

Kärsämäellä

myyntineuvottelija, Metsä-

koneenkuljettaja, Lehdenja-

kaja.

Sievissä

Yritystutkija.

Ylivieskassa

Terveydenhuollon opettaja, 

Puhdistuspalvelualan kou-

luttaja, Sairaanhoitaja, Suu-

hygienisti, Franchising-yrit-

täjä, Talousjohtaja, Kauneus-

konsultti, Varaosamyyjä, Jär-

jestyksenvalvoja, Pitsanpais-

taja, Ravintolan tarjoilija, 

Tarjoilijan apulainen, Partu-

ri-kampaaja.

Lähde: mol.fi 

Lokakuun säätilastoja Nivalassa viiden vuoden ajalta. Tilastot loi Jouko Jämsä.
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Valtatien ylitys 
turvallisemmaksi

Myllykujalta valtatie 27:n 

ylittävän suojatien kohdalle 

tulee aiempaa turvallisempi 

tienylityspaikka. Tietä ylittä-

vät paljon muun muassa kou-

lulaiset juuri vilkkaan aamu-

liikenteen aikana. Valtatietä 

levennetään niin, että kes-

kikohdalle pystytään raken-

tamaan liikenteenjakaja sekä 

korjataan liittymiä varsinkin 

Myllykujan puolelta. Pit-

kään toivotun hankkeen ta-

kana ovat Nivalan kaupunki 

ja tiehallinto yhdessä. Pääl-

lystystyöt tekee Lemminkäi-

nen Oy ja muita töitä tilataan 

paikallisilta yrittäjiltä.

Valtatietä levennetään ja tielle rakennetaan liikenteenja-

kaja K-Supermarketin kohdalle. Kuva Ritva Oja

Jokilaaksojen Musiikkisäätiö 

ottaa tuottaakseen ensi ke-

sänä yhden keskeisimmistä 

suomenkielisistä oopperoista; 

Joonas Kokkosen Viimeiset 

Kiusaukset. Teosta esitetään 

Nivalan jäähallissa yhteen-

sä viisi kertaa 11.- 16.6.2009 

välisenä aikana. Joonas Kok-

kosen säveltämässä väkeväs-

sä oopperassa maallikko-

saarnaaja Paavo Ruotsalai-

nen kertaa unihoureissaan 

elämänsä tapahtumia. Hän 

kamppailee kuoleman edes-

sä tunnontuskiensa kanssa ja 

kokee viimein vapautuksen. 

Oopperan yhdistävänä mu-

siikillisena teemana on Paa-

von lempivirsi Sinuhun tur-

vaan, Jumala, joka toistuu 

oopperassa muunneltuna ja 

vihdoin kokonaan teoksen 

lopussa. 

Johanna Rusanen 
Kartanon Riittana
Riitan rooliin on lupautunut 

sopraano Johanna Rusanen- 

Kartano. Hän on voittanut 

muun muassa Timo Musta-

kallio laulukilpailun ja saa-

nut Karita Mattila- palkin-

non vuonna 2001. Hän on 

laulanut useissa eri ooppe-

roissa muun muassa Savon-

linnan oopperajuhlilla, Kan-

sallisoopperassa, Berliinissä 

ja Moskovan Bolsôi- teatte-

rissa. Oopperaroolien lisäksi 

hän on tehnyt hyvin erilaisia 

konsertteja ja esiintynyt eri 

orkestereiden kanssa. Kevääl-

lä 2008 Rusanen nähtiin tuo-

marina Tanssii Tähtien kans-

sa televisio- ohjelmassa. 

Paavo Ruotsalaisen roo-

lin laulaa etuoikeutetusti ba-

ritoni Esa Ruuttunen, joka on 

yksi tunnetuimpia suomalai-

sia oopperalaulajia. Hän on 

esiintynyt Savonlinnan oop-

perajuhlien ja Kansallisoop-

peran lisäksi muun muassa 

Lontoon Covent Gardenis-

sa, Wienin valtionoopperassa 

sekä Berliinin ja Münchenin 

valtionoopperoissa. Ennen 

oopperalaulajan uraa Ruuttu-

nen toimi kymmenen vuotta 

pappina.

Ykkösmiehenä, joka on 

teoksen toiseksi suurin roo-

li, laulaa tenori Lassi Virta-

nen. Hän lauloi viime kesän 

Joutilas mies -oopperassa 

Viina- Matin roolin.  Seppä-

nä on Petri Pussila. Ykkösnai-

nen on Katriina Leppänen.  

Näyttelijä Eeva-Maija Hau-

kinen tekee Anna Loviisan 

roolin, joka on toinen puhe-

rooleista. Juhanan rooliin on 

sovittu Lasse Penttinen. Tuo-

mo Häkkilä on toinen mies. 

Toinen nainen on Kristiina 

Nietula ja kolmas nainen on 

Sirpa Kurra. Albertiinan roo-

liin tulee Anna Ruuttunen. 

Oopperan lipunmyyn-

ti käynnistyy keskiviikkona 

5.11. Lippuja on myyty jo nyt 

lähes 20% ennakkoon.

Laulajia etsitään
Oopperan kuoroon
Viimeiset Kiusaukset- ooppe-

ran kuoroon kootaan noin 60 

laulajaa. Kuoron harjoitukset 

alkavat tammikuussa ja kuo-

roa johtaa Elina Järvelä Yli-

vieskasta. Lisätietoja kuoros-

ta ja harjoitusaikataulusta saa 

musiikkisäätiön projektipääl-

liköltä.

Lisätietoja ja liput osoit-

teesta www.musiikkisaatio.

fi .

Viimeiset Kiusaukset - 
oopperan lipunmyynti 

käynnistyi
Liittolassa on monena 

vuonna järjestetty joulu-

myyjäiset, mutta tänä vuon-

na Maliskylän Nuorisoseuran 

johtokunta päätti järjestää 

hieman toisenlaisen tapahtu-

man eli Liittolan markkinat. 

Markkinat ovat sunnuntaina 

16.11. klo 11-14 välisenä ai-

kana.

Markkinoilla väen ei tar-

vitse olla edes nälissään vaan 

markkinatunnelmasta voi 

nauttia lihakeittoa syöden. 

Jokainen ruokailija osallistuu 

myös arvontaan jossa voittaja 

saa itselleen oman mittansa 

verran kahvia. 

Jos onni ei osu tässä ar-

vonnassa kohdalle voi toki 

käydä ostamassa arpoja ja 

voittaa jonkin muun palkin-

non. Markkinoille voi varata 

oman myyntipaikan ja tulla 

myymään mm. leivonnaisia, 

käsitöitä, uutta sekä vanhaa 

tavaraa, samalla tulee koto-

na joulusiivous tehtyä kun 

ylimääräiset tavarat pääse-

vät kiertoon. 

Johtokuntalaiset ovat kii-

tollisia avuliaille kyläläisil-

le, jotka ovat aina valmiita 

osallistumaan Liittolan ta-

pahtumien järjestämiseen. 

Talkoohenki on siis edelleen 

voimissaan Maliskylällä. Ai-

na on löytynyt työntekijöitä, 

oli sitten kyse remontista tai 

tapahtumien järjestämisestä. 

Markkinoillekin kylän naiset 

ovat luvanneet keittää ja lei-

poa ruokapöydän antimet. 

Loppuvuoden huipentu-

mana järjestetään ohjelmal-

liset pikkujoulut, jotka viete-

tään 29.11.  Ohjelmassa tulee 

olemaan mm. lasten ja aikuis-

ten näytelmää, runoja ja tie-

tysti joulupukki. Illan päättää 

tanssit joissa esiintyy Taimo 

Löf orkestereineen. Tanssit 

ovat kolmannet tälle vuodel-

le. Tansseja on nyt pidetty ko-

keilumielessä ja kokemukset 

ovat tähän asti olleet positii-

visia. 

Markkinat Maliskylällä

Maliskylällä tapahtuu ja väki osallistuu runsain joukoin. Kuva on elokuun markkinoilta. 

Seuraavana on vuorossa Liittolan markkinat 16.11. sekä ohjelmalliset pikkujoulut 29.11.
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Nivalan Seurakunta
Su 9.11. Perheen sunnun-

tai, Isänpäivä klo 10 sanaju-

malanpalvelus kirkossa, Iso-

vanhempien ja lastenlasten 

kirkkopyhä, Jukkola, Kataja-

la, seurakunnan lapsikuoro.  

Kolehti Tansanian luterilai-

sen kirkon yliopistoille Ma-

kumirassa ja Iringassa, Suo-

men  Lähetysseura ry. Klo 

11-14 Isänpäivälounas seu-

rakuntakodissa. Tarjolla pa-

lapaisti, perunat, tuoresalaa-

tit, lämmin vihannespaistos, 

juusto, kurkku, juomat, kar-

palo-puolukkakiisseli ker-

mavaahdolla. Hinta 10 €, 8-

12 v, 5 €, alle 8 v. ilmaisek-

si,  tuotto Kirkon Ulkomaa-

navun kautta Angolan lasten 

hyväksi. Klo 18 Isänpäiväseu-

rat Nivalan ry:llä (J Poikki-

mäki). Klo 19 Herättäjän seu-

rat  seuratuvalla (J Vihantola,  

A Leppälä).

Ti 11.11.  Seurakunnan toi-

mistot ovat suljettuina työn-

tekijöiden koulutuspäivän 

vuoksi. Klo 11 kohtaamis-

paikka  Ranni, Peltolan pap-

pila, Asematie 1. Tule juttele-

maan kahvikupposen äärellä. 

Klo 13 päiväveisuut Päiväkes-

kuksessa. Klo 18.30 sisarilta 

Nivalan ry:llä.

Ke 12.11. klo 11 varttunei-

den kerho Nivalan ry:llä (O 

Tölli). Klo 11 hopeaiän ker-

ho seurakuntakodissa. Klo 17 

virsipiiri seurakuntakodissa. 

Klo 18 gospelkuoron harjoi-

tukset seurakuntakodissa. 

Klo 19 Taizé-lauluilta seura-

kuntakodissa, Gospelkuoro, 

Junttila.

To 13.11. klo 17 lapsikuoron 

harjoitukset seurakuntako-

dissa. Klo 19 opistomyyjäi-

set Eija ja Jari Sikalalla ( T 

Mehtälä).

Pe 14.11. klo 18.30 raamattu-

luokka Nivalan ry:llä.

La 15.11. klo 19.30 nuorten 

keskusteluilta Nivalan ry:llä 

(T Poikkimäki), järj. Ypy-

än ry.

Su 16.11.Valvomisen sun-

nuntai  klo 10 messu kirkos-

sa, Seuratuvan 70-vuotisjuh-

lajumalanpalvelus,

saarna I Mattila, lit  Hurskai-

nen, kanttori Rautio, Niva-

lan Virsikuoro joht.  V Järvi-

luoma. Radioidaan Pookissa. 

Kolehti: Hiippakunnalliseen 

toimintaan nuoriso- ja  kas-

vatustyöhön, lähetystyön ja  

diakoniatyön saralla Oulun 

hiippakunnassa. Klo 11.30 

ruokailu ja  seuratuvan 70-

vuotisjuhlaseurat seuratu-

valla (E Eerola, P Rönkkö, 

Nivalan Virsikuoro joht. V 

Järviluoma), kahvitarjoilu. 

Klo 13.30 Nivalan ry:n Koti-

keskusvierailu (E Lapinoja). 

Klo 14 seurat Kerttu ja   Vilho 

Nivalalla, Järvikyläntie 1866 

(Junttila). Klo 14 seurat Kor-

pirannan ry:llä (O Hosion-

aho) Klo 18 Kallion leiri-il-

ta ja seurat Nivalan ry:llä (E 

Lapinoja, J Tölli). Klo 18.30 

hartaushetki Uuden hauta-

usmaan kappelissa ja kynt-

tilöiden sytytys itsemurhan 

tehneiden muistolle. Klo 19 

seurat Ypyän ry:llä (O Ho-

sionaho).

Diakoniatyö: Diakonia-

toimisto on suljettuna 

11.11.2008. Ma 17.11. nä-

kövammaisten kerhon ret-

ki Korkatin kartanoon Haa-

pavedelle. Ilmoittautuminen 

Tertulle pe 7.11. mennessä, p. 

442063 tai 040-5325570.

Päiväkerhotyö: Ti 11.11. ei 

ole päiväkerhoja, koska oh-

jaajat ovat koulutuksessa.

Perhekerhotyö: Ti 11.11. ei 

ole perhekerhoa, koska oh-

jaajat ovat koulutuksessa. 

To 13.11.. klo 9.30 perheker-

ho seurakuntakodissa ja  pe 

14.11. klo 9.30 perhekerho 

seurakuntakodissa.

Pyhäkoulutyö: Su 9.11. klo 

10 isovanhempien ja lasten-

lasten kirkko Nivalan kirkos-

sa sekä isänpäivälounas seu-

rakuntakodissa.

Nuorisotyö: To. 6.11. klo 

18-19.30 7-ilta nuorisotilois-

sa. Pe. 7.11. klo 19-22 avoi-

met ovet nuorisotiloissa. Ti. 

11.11. klo 18.19.30 isoskoulu-

tus nuorisotiloissa. Lisätietoja 

p. 040 532 5578.

Rippikoulutyö: La. 22.11 

Talvi- ja 3-rippikoulun päi-

väkoulupäivä seurakuntako-

dissa.

La. 29.11 1-rippikoulun päi-

väkoulupäivä seurakuntako-

dilla. Ke. 12.11 klo 18.00 3-

rippikouluryhmän vanhem-

painilta seurakuntakodissa.

Lisätietoja p. 040 532 5578

Kolehdinkantajat:  9.11. Lin-

nea Kiviahde, Mirjami Kivi-

oja, Jani  Jaakola, Joni Keski-

sarja. 16.11. Suvi Järvi, Tiia 

Savikko, Erno Konttila, Ta-

neli Tyhtilä. 23.11. Elli Ala-

saari, Jonna Isoniemi, Antti 

Liikanen, Erkki Lehtola

30.11. Miia Korri, Salla  Kos-

kela, Janne   Vierimaa, Risto 

Visuri. Olkaa paikalla kirkon 

sakastissa viim. klo 9.45. Li-

sätietoja p. 040 532 5578/

Reetta

Lähetystyö: Lähetyksen  kirp-

putori Kanttorilassa, avoinna 

ke ja la klo 9-13,  saatavana 

varastossa olevaa ilmaista 

vaatetavaraa.

Petroskoin kirkon vihkiäis-

juhla: Ilmoittaudu mukaan 

matkalle Petroskoihin 4.-

7.9.2009! Paikkoja rajoitetus-

ti. Matkan hinta n. 360 €. 

Ilmoittautumiset Nivalan 

kirkkoherranvirastoon  p. 

(08) 440 025 ma 10.11.2008 

mennessä.

Etappi-ohjelma Radio Poo-

kissa (100,5mHz) maanan-

taisin klo 17, uusinnat sun-

nuntaisin radiojumalanpal-

veluksen jälkeen. Ohjelmas-

sa käsitellään inhimillisen 

elämän kysymyksiä kristilli-

seltä arvopohjalta.

Anna lahjaksi  erilaisissa elä-

män tilanteissa Nivalan his-

toria-kirja!  Myynti kirkko-

herranvirastosta, 65 €/kpl.

Seurakunnan adressit: Seu-

rakunnan adresseja on myy-

tävänä myös kirkkoherranvi-

rastossa, hinta 8,50 €.

Talvikynttilät-lehtiä on myy-

tävänä kirkkoherranvirastos-

sa, hinta 5 €/kpl.

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 

Lomalla: Martti  Viljanen vir-

kavapaalla 30.10.- 26.11.2008, 

sijaisena kappalainen Sanna 

Jukkola. 

Kastettu

Daniel Patrik Mehtälä, Noel 

Vilkas Toff eri, Arttu Eetu Vil-

jami Ollila, Veeti Nestori Es-

kola.

Hilja Aaltosen "Rukouskirja" 

pysäytti. Päivä Osakeyhtiön 

kustantama, Merja Pitkäsen 

toimittama, vuonna 2007 pai-

nettu teos teki vaikutuksen. 

Kirja ohjautui tai ehkä rehel-

lisemmin sanottuna johdatet-

tiin käteeni hiljattain. Kirjai-

lija ei toki ole minulle tunte-

maton, onhan hän laajojen 

piirien rakastama ja tunnet-

tu kirjailija, runoilija, puhuja 

sekä sielunhoitaja. Mutta se, 

että 99 vuoden iässä pystyy 

vielä tälläiseen ulosantiin ja 

tekstiin, hämmästytti!

Olen viime kevään jälkeen 

sairauteni aikana lukenut ko-

ko joukon erilaisia hengelli-

siä kirjoja. Kirjat ovat olleet 

eri uskonsuuntien puhtaas-

ti Raamattuun pohjautuvia 

teoksia. Mutta, mutta... mie-

lestäni Hilja Aaltonen päihit-

tää monen kansainvälises-

tikin tunnetun kirjoittajan 

tekstin. Aaltosen maalauksel-

linen, suorastaan taulumaisia 

kuvia heijastava kerronta pu-

huttelee. 

Aaltosta eivät ole pysäyt-

täneet seurakuntien ja kirk-

kokuntien rajat (kiitos Ju-

malalle). Kirjailija on kulke-

nut koko 

elämän-

sä Juma-

lan asi-

alla. Hä-

nellä on 

ollut jo 

nuores-

ta saak-

ka kyky 

astua 

toisen 

ihmi-

sen si-

simmän 

"perim-

mäi-

seenkin 

kama-

riin" 

Kris-

tuksen 

tuoksu 

muka-

naan. Aaltonen toteaa ol-

leensa yksinäinen ja outo 

ikäistensä joukossa. Korven 

köyhänä kasvattina oli edes-

sä arkinen työ ja raadanta. 

Hänet, 

"elämän

muu-

kalai-

sen", otti 

Jeesus 

syliinsä 

heinä-

kuun 17. 

päivä-

nä 1930. 

"Taivas 

siuna-

si minut 

rauhal-

laan ja 

anteek-

siannol-

laan", 

toteaa 

Aalto-

nen Ru-

kous-

kirjas-

saan. "Hilja Aaltosen tekstit 

ovat ravintoa omaa rukous-

elämäänsä pohtivalle, hellä-

varaista ohjausta parannuk-

sen tekoon ja rouheita mietis-

kelyrukouksiin", toteaa kirjan 

toimittaja Merja Pitkänen esi-

puheessaan. Samoin Pitkänen 

kertoo, että rukous ei ole Aal-

toselle vain puhetta tai pyyn-

töä, vaan koti. "Hyvin monet 

Hilja Aaltosen runot ovat ru-

kousta. Ne ovat syntyneet sii-

nä rukouksen kodissa, jonne 

hän kutsuu jokaista lukijaan-

sa. Kun ihminen rukoilee, tai-

vas siunaa vuodattamalla si-

simpään rauhan ja anteeksi-

annon", toteaa Pitkänen. 

Oppi ei ole ollut Aaltosel-

le milloinkaan määräävä asia. 

"Minulla on ollut minun tieni 

opillisesti, mutta se ei ole ai-

noa oikea tie. Se on vain mi-

nun tieni. Julistukseni päivi-

nä en koskaan pitänyt puhetta 

niistä opin asioista, jotka ja-

kavat Suomen Siionia", toteaa 

kirjailija nöyrästi Rukouskir-

jassaan. "Olemme matkalla 

samaan taivaaseen, ja viimei-

sellä portilla on luovutettava 

opit ja ansiot. Taivaan ovesta 

astuu Jumalan kunniaan vain 

riisuttu matkamies." 

Hilja Aaltosen harras toi-

ve ja rukous on, että usko-

vat olisivat yhtä. Aivan liian 

harvoin kuulee kuitenkaan 

sen toteutuvan. Aaltonen 

toivookin, että löytäisimme 

entistä läheisemmän hellyy-

den ja rakkauden kristittyjen 

välille ja että se näkyisi myös 

käytännön elämässä. "Meil-

lä on kiistaa milloin mistä-

kin, vaikka todellisuudessa 

on paljon, paljon enemmän 

sitä, mikä yhdistää. Golgatan 

työn tähden meillä on yhtei-

set Jeesuksen verihaavat, jot-

ka ovat niin luja side, ettei si-

tä pidä ruveta katkomaan ih-

misten asein", painottaa Hilja 

Aaltonen.   

144-sivuisen kovakantisen 

Rukouskirjan löytänee Ni-

valassa esim. kirjakaupasta,  

hengellisten yhteisöjen kir-

jamyynnistä tai kirjastosta. 

Tämä koskettava kirja sopii 

mainiosti myös lahjaksi.  

 Eero Kettunen

Hilja Aaltosen Rukouskirja

Hilja Aaltosen tiivistettyä opetusta rukouksesta 

sekä Hiljan rukouksia ja ajatelmia. 

Tekijä: Aaltonen, Hilja 

Teoksen nimi: Rukouskirja / Hilja Aaltonen, 

toimittanut Merja Pitkänen

Julkaisija: Päivä, 2007 

Ulkoasu: 144 sivua, 110 x 190 mm, sidottu, 

kovakantinen 

ISBN: 978-952-475-192-6
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Nivalan kaupunginhallitus 

esittää valtuustolle, että en-

si vuoden kunnallisveropro-

sentiksi vahvistetaan 20,50 %. 

Talouden viiden vuoden ta-

sapainottamisohjelmassa oli 

varauduttu veroprosentin 

nostamiseen 20,75 prosent-

tiin. Korotuksen vaikutus on 

noin 1,2 milj. euroa. Valtuus-

to päättää asiasta ensi viikon 

torstaina.

Yleiseksi kiinteistövero-

prosentiksi esitetään 0,90, 

vakituisten asuinrakennusten 

0,45, muiden asuinrakennus-

ten 0,95, yleishyödyllisten yh-

teisöjen 0,20, rakentamatto-

man rakennuspaikan 3,00 ja 

voimalaitosten 2,50 prosent-

tia. Korotusta on yleisen pro-

sentin kohdalla 0,05 prosent-

tia ja vakituisten asuinraken-

nusten kohdalla 0,10 prosent-

tia, muilla prosentit säilyvät 

tämän vuoden suuruisina.

 - Tällä ratkaisulla Nivalan 

veroprosentti on suurinpiir-

tein sama kuin tämän alueen 

kunnissa yleensä. Verotulo-

jen kertymän katsotaan nou-

sevan kolmella prosentilla, 

kun viime ja tämän vuoden 

vuosittainen nousu on ollut 

kuuden seitsemän prosentin 

luokkaa, sanoi kaupungin-

johtaja Kari Valtanen..

- Haapajärvellä on esitet-

ty tuloveroprosentiksi 21, Yli-

vieskassa 20.50 ja nousua on 

muissakin lähialueen kun-

nissa. Oulun läänin etelä-

osan kunnissa talous on aika 

kireällä. Verotulojen kerty-

mä riippuu siitäkin, tuleeko 

taantuma, sillä osalla kunnis-

ta työllisyys heikkenee. Niva-

lassa ei sellaista ole näkyvissä, 

sillä joissakin yrityksistä on 

jopa työvoimapula. Toisaalta 

tilanne on kaksijakoinen, sillä 

toisella osalla yrityksistä me-

nee hyvin ja osalla huonosti, 

Valtanen kertoi.

Investointi-
rahastolle uudet 
säännöt

Kaupunginhallitus hyväk-

syi yksimielisesti kaupungin 

investointirahaston uudet 

säännöt. Asiaa käsitellään 

myös tulevassa valtuustossa. 

Rahasto on perustettu vuon-

na 1999 Revon Sähkö Oy:n 

osakkeiden myynnistä saa-

duista tuloista.

- Valtuuston päätöksellä 

sääntöjä muutettiin vuonna 

2003 poistamalla 10 prosen-

tin sääntö, jolloin voitiin tu-

louttaa maksimissaan kym-

menen prosenttia. Nyt uu-

sien sääntöjen tarkoituksena 

on mahdollistaa alijäämien 

kattaminen, kertoi hallinto-

johtaja Päivi Karikumpu.

Rahan käyttäminen alijää-

mien kattamiseen ei tarkoita 

sijoituksien purkamista, vaan 

ne siirtyvät toiselle tilille.

- Repo-rahat säilyy, ne vain 

kirjautuu tasetilillä toiselle ti-

lille. Se on tulouttamatonta 

omaisuutta. Siirto ei tarkoi-

ta, että omaisuus mihinkään 

häipyisi.  Muutos ei vaikuta 

omavaraisuusasteeseen, vaan 

toimenpide on kirjanpidolli-

nen siirto alijäämien kattami-

seksi, Valtanen selosti.

Kaupungin 
liikuntapalvelut 
Liikuntakeskus 
Oy:lle
Kaupunginhallitus esittää 

valtuustolle, että Nivalan kau-

punki järjestää liikuntapalve-

lut ensi vuoden alusta lukien 

kaupungin tytäryhtiön Lii-

kuntakeskus Oy.n kautta. Jär-

jestelylle pyydetään Liikunta-

keskus Oy.n suostumus. Kau-

punginhallitus valmistelee 

yksityiskohtaista sopimusta.

Valtuusto antaa ensi vii-

kon kokouksessaan periaat-

teellisen kannanoton asiaan. 

Muutosta on valmisteltu ai-

emminkin, mutta nyt mo-

lemmilla osapuolilla on val-

miudet uuteen järjestelyyn.

Tuloveroprosentti nousee
aiottua vähemmän

Kulunut viikko oli ennaltaeh-

käisevän päihdetyön teema-

viikko. Nivalassa ennaltaeh-

käisevän päihdetyöryhmän 

puheenjohtajana toimii Ari 

Ohtamaa.

-Vuonna 2007 teimme 

kyselyn peruskoulun yläas-

teelaisille päihteiden käytös-

tä. Kyselyyn vastanneista 225 

oppilaasta neljännes kertoi 

tupakoivansa päivittäin. Mel-

kein kolmannes kertoi käyt-

tävänsä alkoholia säännölli-

sesti. Huolestuttaavaa on, että 

luvut ovat korkeammat edel-

lisen kyselyn tuloksiin verrat-

tuina, mainitsee Ohtamaa ky-

selyn tuloksista.

-Ammattiopistossa opis-

kelevista 45 % polttaa päivit-

täin, satunnaisia tupakoitsi-

joita on muutama prosent-

ti eli yli puolet oppilaista on 

tupakoitsijoita. Satunnaisia 

huumeiden käyttäjiä on noin 

kahdeksan prosenttia. Sään-

nöllisesti alkoholia nautti-

via opiskelijoita kyselyn mu-

kaan on kolme neljäsosaa eli 

ainoastaan yksi kolmasosa on 

täysin raittiita, mainitsee am-

mattiopiston kuraattori Sirk-

ka Lohiniva.

Käsi- ja taideteollisuusop-

pilaitoksessa kolmatta vuot-

ta kädentaitojen ohjaajaksi 

opiskelevalle Henna Autiol-

le on päihteetön elämäntapa 

itsestäänselvyys.

- Hauskaa voi pitää il-

man päihteitäkin, vakuuttaa 

Henna Autio. Urheilu ja hy-

vät ystävyyssuhteet ovat mi-

nulle tärkeitä asioita. Päih-

teettömyys on minulle tie-

toinen valinta, jota joskus 

joudun selittämään kavereil-

leni. Olen ylpeä valinnastani. 

Vanhempani ovat tukeneet 

vakaumustani, vakuuttaa 

parhaillaan opinnäytetyötä 

valmisteleva oppilaskunnan 

puheenjohtaja Henna Autio. 

Ammattiopistossa sähkö- 

ja voima-alaa kaksoistutki-

muksena suorittava Jussi Pe-

sonen suhtautuu kriittisesti 

tupakkapaikan tarpeellisuu-

teen. Hänen mielestään sitä 

ei tarvittaisi lainkaan. Kuraat-

tori Lohiniva on hieman tois-

ta mieltä.

-Tupakkapaikan poista-

minen ei ratkaise ongelmaa. 

Ennemminkin pitäisi kes-

kustella savuttomasta kou-

lusta. Mutta toisaalta, jos tu-

pakoiminen tehdään hanka-

laksi, se voisi vähentyä, arve-

lee Lohiniva.

Jussi Pesosen mielestä 

päihdevalistustyö olisi aloi-

tettava aikaisemmin, jo ala-

asteiässä.

Kodin vastuu?

Ehkäisevän päihdetyöryh-

män puheenjohtaja Ari Oh-

tamaa mainitsee työryhmäs-

sä nousseen esille, kuinka 

helposti alaikäiset saavat al-

koholia ja tupakkaa.

- Ohjeistusta on annettu 

kauppojen henkilökunnalle, 

kertoo Ari Ohtamaa. Mutta 

korostaisin kyllä vanhempi-

en ja kodin vastuuta.

- Selkeä arkirytmi ja ko-

tiintuloajat nuorille. Vanhem-

pien tulisi olla tuntea nuorten 

kaveripiiri. Keiden kanssa ja 

missä nuoret liikkuvat ja mi-

tä puuhaavat. Kodin vastuu 

on merkittävä, korostaa Ni-

va-Kaijan koulun kuraattori 

Pipsa Jaakola.

Ongelma ei olekaan hyvin 

käyttäytyvät nuoret, vaan se 

kolmasosa, jota ei tavoiteta 

kauniilla ja hyvää tarkoitta-

villa valistuspuheilla. Haas-

tetta riittää ehkäisevälle päih-

detyölle löytää nämä jo ken-

ties syrjäytymisvaarassa ole-

vat nuoret.

Ritva Oja

Päihteettömyys on
tietoinen valinta

Näistä nuorista voimme olla ylpeitä. Heidän valintansa on päihteettömyys. Toimikoot he 

hyvinä esimerkkeinä muille nuorille! ( Vas.) käsi- ja taideoppilaitoksen opiskelija Henna 

Autio, yhdeksäsluokkalaiset Senni Suhonen, Noora Pirnes, Pekka Virkkula, Jenni He-

lander ja Mikael Juola sekä ammattiopistossa  sähkö- ja voima-alaa opiskeleva Jussi Pe-

sonen.
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Jalkojenhoitola Leg & Sock 

on laajentanut palvelutarjon-

taansa. Uutuutena hoitola on 

tarjonnut suolahuonehoitoja 

viime keväästä lähtien.

Suolahuonehoito auttaa 

hengitysteiden oireita vä-

hentäen limakalvojen turvo-

tusta ja laajentaa keuhkoput-

kia. Hoidon vaikutuksesta li-

man eritys helpottuu. Suola-

huonehoito helpottaa myös 

hengenahdistusoireita. Suo-

lageneraattorin puhaltama 

hienojakoinen suolapöly le-

vittäytyy myös ihon pinnal-

le antaen iholle hoitavan vai-

kutuksen.

- Suurin käyttäjäryh-

mä ovat astmaatikot, joiden 

hengenahdistuskohtaukset 

vähentyneet ja lievittyneet 

huomattavasti suolahuone-

hoitojen myötä. Toiminta-

kyky on parantunut, kuorsa-

us vähentynyt, mikä vaikut-

taa päivävireyteen ja yleisesti 

elämänlaatuun. 

- Toistuvista poskiontelo-

tulehduksista kärsivät hyöty-

vät mielestäni parhaiten suo-

lahuonehoidosta.

- Astmaatikoille teen aina 

pef-puhallustestin ennen ja 

jälkeen hoidon. Pidän tark-

kaa asiakasrekisteriä. Seuraan 

asiakkaiden vointia ja kirjaan 

ylös asiakkaiden tuntemuksia 

hoidoista.

- Reumaatikot ovat myös 

yksi merkittävä hyötyjäryh-

mä. Säännöllisellä hoidol-

la reumaoireet ovat selvästi 

vähentyneet, kertoo Jalko-

jenhoitolan omistaja Heidi 

Orasaari. 

- Suolahuonehoito antaa 

helpotusta aknesta, atoop-

pisesta ihottumasta ja aller-

giaoireista   kuten siitepöly- 

ja eläinallergioista kärsiville. 

Tosin aknen hoidosta ei mi-

nulla ole vielä kokemusta.

- Asiakkaani ovat olleet er-

ittäin tyytyväisiä hoitotulok-

siin. Minutkin suolahuoneen 

teho on yllättänyt, mainitsee 

Orasaari

- Osalla psoriaatikoilla 

hoitotulokset ovat olleet lo-

istavat. Kutina on vähenty-

nyt selvästi ja on näin paran-

tanut huomattavasti elämän-

laatua. 

Orasaari kertoo, että yh-

teistyö lääkäreiden kanssa 

on toiminut hyvin. He ovat 

käyneet tutustumassa suo-

lahuonehoitoihin. Orasaa-

ren toivomuksena olisi, että 

hoidot saataisiin tulevaisu-

udessa KELA:n korvausten 

piiriin.

Paras hoitotulos saa-

vutetaan annettaessa suo-

lahuonehoitoja 5-25 ker-

ran hoitojaksoissa kahdesta 

neljään viikon aikana. Yksi 

hoitokerta kestää neljäkym-

mentä minuuttia. Suolahu-

onehoito sopii kaikille, jotka 

haluavat hoitaa hengityseli-

mistöään tai ihoaan, vaikka 

varsinaista sairautta ei olisi-

kaan. Hoidot sopivat kaik-

enikäisille, pienistä lapsista 

lähtien. Yläikärajaa ei ole. 

Kannattaa kokeilla.

Ritva Oja

Sanna Kaukosen ja Hen-

na Myllylän omistama Hius 

Studio Zeta on toiminut nyt 

noin viisi kuukautta. Omista-

jat ovat tyytyväisiä siitä, että 

yrityksen paikka ja toiminta-

mallit ovat osoittautuneet oi-

keiksi valinnoiksi. He kehit-

televät koko ajan uusia palve-

luja perinteisen parturi-kam-

paamo -toiminnan lisäksi.

Zeta sijaitsee keskellä kau-

punkia entisen Suhosen kel-

loliikkeen paikalla. Omistajat 

ovat itse suunnitelleet viehät-

tävän sisustuksen ja osin teh-

neetkin sen itse. Ikkunoita ei 

ole peitetty kokonaan, vaan 

avara näköala tuo valoisuutta 

ja viihtyisyyttä. Viihtyisyyttä 

lisää taustalla soiva musiikki 

ja asiakkaille tarjotaan myös 

kahvit.

- Kun olemme näkösällä 

paikalla, niin ohikulkijoita 

pistäytyy sisään ilman ajan-

varausta. Usein palvelu jär-

jestyy samantien tai pienen 

odottelun jälkeen. Pyrimme 

kuitenkin siihen, että ajan va-

ranneet saavat palvelun juu-

ri sovittuun aikaan, he ker-

tovat.

Rakennekynsiä, 
rusketusta 
ja hiusten 
pidennystä
Zetasta on mahdollisuus saa-

da kampaamopalveluiden li-

säksi erikoispalveluja, kuten 

suihkurusketusta, rakenne-

kynsiä ja hiustenpidennyk-

siä.

Suihkurusketuksessa ihol-

le suihkutetaan ilmakom-

pressorin avulla Solglo-sar-

jan rusketusaineita. Ne sisäl-

tävät runsaasti luonnonmu-

kaisia aineosia, mutta eivät 

mitään haitallisia kemikaa-

leja tai alkoholia. 

- Ennen rusketuksen ot-

tamista iho kannattaa kuo-

ria ja kosteuttaa hyvin, niin 

rusketuksesta tulee kaunis 

ja tasainen. Väreinä on vaa-

leampi ja tummempi, ja lo-

pullinen rusketuksen sävy 

muodostuu asiakkaan oman 

ihon mukaan.

Sanna ja Henna kertovat, 

että tälle alueelle suihkurus-

ketuksen käyttö on vasta tu-

lossa, mutta etelässä se on 

jo hyvin suosittu. Käsittelyn 

jälkeen rusketuksen kehitty-

minen kestää kuusi tuntia ja 

kauneimmillaan se on kym-

menen tunnin kuluttua. En-

simmäisellä viikolla kannat-

taa ottaa kaksi käsittelykertaa 

ja sen jälkeen kerran viikossa, 

mikäli haluaa säilyttää rus-

ketuksen. Rusketus poistuu 

iholta normaalin ihon uu-

distumisen mukana.

Solglo -sarjassa on myös 

Shimmer -tuotteet, joissa on 

valoa heijastavia osia. Ne an-

tavat iholle erityisen hehkun 

esimerkiksi häihin tai muihin 

juhlatilaisuuksiin.

Zetan palveluihin kuulu-

vat myös manikyyrit ja pedi-

kyyrit. Myynnissä on lisäksi 

käsi- ja jalkahoitotuotteita 

kotihoitoon. Molemmat yrit-

täjät tekevät rakennekynsiä, 

joiden suosio onkin kasvussa. 

He sanovat, että vain mieliku-

vitus on rajana sille, millaiset 

kynnet asiakas haluaa. 

Hiustenpidennyksiä teh-

dään kaikilla tekniikoilla, 

mutta yleisin on sinetöin-

ti. Siinä pidennyksen sinet-

ti sulatetaan kiinni omiin 

hiuksiin. Asiakkaan hiuksiin 

voidaan laittaa shokkiraitoja 

tai pidentää  hiuksia aidoil-

la hiuksilla. Pidennys pysyy 

kauniina nelisen kuukautta. 

Kun hius kasvaa, sinetti mur-

retaan ja jos pidennyshiukset 

ovat hyväkuntoiset, ne voi-

daan käyttää uudelleen.

Uusia 
palvelumuotoja
Zetan omistajat kehittelevät 

koko ajan uusia palvelumuo-

toja. Yksi on pikkujouluajan 

porukkatarjous, eli suurem-

pi ryhmä voi saapua yhdellä 

kertaa ottamaan hoitoja. Tun-

nelma on rento, kun poruk-

ka valmistautuu yhdessä tu-

leviin juhliin.

Yrittäjät ovat valmiita pal-

velemaan asiakkaita myös 

heidän omissa tiloissaan.

- Esimerkiksi pikkujoulu 

voi alkaa juhlapaikassa vaik-

ka saunomalla. Sieltä ei enää 

tarvitse lähteä mihinkään, 

kun tulemme paikanpäälle 

kampaamaan, meikkaamaan 

ja lakkaamaan kynsiä ja sit-

ten ei muuta kuin juhlimaan. 

Henna ja Sanna sanovat.

Maritta Raudaskoski

Zeta panostaa viihtyisyyteen ja erikoispalveluihin

Sanna Kaukonen (vas.) ja Henna Myllylä ovat ottaneet myyntiin hiushoitotuotteiden li-

säksi jaloille ja käsille sopivia kotihoitotuotteita.

Suolahuonehoidosta helpotusta
astmaatikoille ja iho-oireisille

Suolahuoneen katto, seinät ja lattia on päällystetty kauttaaltaan vuorisuolalla. Hoidon 

aikana voi rentoutua vaikka mielimusiikin tahdissa. Asiakkaana oleva Sylvi Hourula ker-

too saaneensa suolahuonehoidosta apua iho-ongelmiinsa. Kuva Ritva Oja
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Hituran kaivos ilmoittaa to-

dennäköisesti lisäävänsä lo-

mautettujen työntekijöiden 

määrää. Kaivoksen 14.10.2008 

päättyneiden YT-neuvottelui-

den perusteella on aiemmin 

lomautettu 36 työntekijää. 

Aiemmin lomautettujen 

lisäksi kaivos tulee todennä-

köisesti lähimmän kuukauden 

kuluessa lomauttamaan noin 

65 työntekijää. Toteutuessaan 

lomautukset tulevat voimaan 

vaiheittain ja johtavat tuotan-

non alasajoon joulukuun alus-

sa. Kaivoksella työskentelevät 

urakoitsijat sopeuttavat omaa 

henkilöstöään muuttuneen ti-

lanteen mukaiseksi.

Mikäli lisälomautukset to-

teutuvat, kestävät ne tämän-

hetkisen suunnitelman pe-

rusteella tammikuun 2009 

loppuun asti.

Lomauttamisiin ovat johta-

neet nikkelin hinnan kesän ja 

syksyn aikana tapahtunut voi-

makas heikkeneminen sekä 

yleinen materiaalien, palkko-

jen ja energian hinnannousu 

mukaanlukien sähkönhintaan 

vuoden alusta tullut, päästö-

kaupasta johtuva n. 20% hin-

nankorotus.

Henkilöstöä kaivoksen pal-

veluksessa on 113 omaa ja 43 

urakoitsijan työntekijää.

Kanadalainen Belvedere 

Resources Ltd osti kaivoksen 

Outokumpu Mining Oy:ltä 

kesällä 2007. Uusi omistaja on 

investoinut kaivokseen run-

saasti tehostamalla malminet-

sintää, uusimalla kaivoksen ja 

rikastamon koneita ja laittei-

ta sekä valmistelemalla rikas-

tushiekka-alueen laajennusta. 

Uuden rikastushiekka-alueen 

ympäristölupahakemus jätet-

tiin keväällä 2008.

Hituraan todennäköisesti lisää lomautuksia

Alhaisesta nikkelin hinnasta johtuen Hituran kaivoksen 

toiminta on ollut keskeytyksissä kaksi kertaa 1980-luvulla 

ja kerran 1990-luvun lopussa.

Nivalan Viikon voi nyt myös tilata 

jakelualueen ulkopuolelle!

Tilaustarjous 42 € vuoden 2009 loppuun.

Loppuvuoden 2008 lehdet kaupan päälle!

Soita (08) 443 133 ja tilaa Nivalan Viikko

itsellesi tai lahjaksi
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Kokkolan veripalvelutoimis-

to järjesti keskiviikkoiltana 

29.10.2008 juhlat satasille, eli 

100, 150 ja 200 kertaa verta 

luovuttaneille. Nivalalainen 

Matti Peltola sai sadannesta 

luovutuskerrasta Pro Finlan-

dia-palkitun Ester (Essi) Ren-

vallin suunnitteleman Suo-

men Punaisen Ristin ”Inter 

arma caritas” (aseiden kes-

kellä laupeus) –mitalin. 

Todellisuudessa tuo sadas 

luovutus oli jo 28.8.2008 ja 

sen jälkeen on tullut jo 101 

täyteen. Muut tilaisuudessa 

palkitut olivat Keski-Pohjan-

maan ja Pohjanmaan alueelta. 

Matti Peltola aloitti luovutta-

jan uran perinteiseen tapaan 

armeijassa, mutta sitten tu-

li muutama välivuosi, jonka 

jälkeen alkoi säännöllisempi 

luovuttaminen. 

Sataan kertaan meni suun-

nilleen 25 vuotta, kun vähen-

netään se alkuvaiheen muu-

taman vuoden katko. Nykyis-

ten sääntöjen mukaan luovu-

tuksen välin tulee olla 60 päi-

vää ja vuoden aikana voi luo-

vuttaa korkeintaan viisi ker-

taa, joten 100 kertaan menee 

väkisin 20 vuotta.

Naiset 
luovuttajien 
enemmistönä

Verenluovutuksessa ei aina 

tasa-arvo toimi, sillä naiset 

ovat Peltolan mukaan mel-

kein kaikissa ikäryhmis-

sä luovuttajien enemmistö, 

mutta miehet korjaa mita-

lit. Tämä tarkoittaa sitä, et-

tä naisia on lukumääräisesti 

enemmän, mutta verta luo-

vuttavilla miehillä luovutus-

kertoja on enemmän. Tähän 

on tietenkin ihan luonnollisia 

selityksiä, eli mm. raskaudet, 

synnytykset ja imetysajat te-

kevät pitkiä taukoja säännöl-

liseen luovuttamiseen. Lisäk-

si naisilla luovutusten välin 

tulee olla 90 päivää.

Auttamisen halu 
motivoi
- Itse en onneksi ole verta tar-

vinnut, mutta koskaan ei tie-

dä milloin tarve tulee. Kaik-

ki ansaitsevat tulla silloin au-

tetuiksi, on luovuttanut ver-

ta tai ei. Muistan luovuttaja-

urani alkuvaiheilta äitini ker-

tomuksen siitä, kun hän oli 

mennyt luovuttamaan verta 

ja veripalvelussa oli sairaalan 

lähettipoika jo odottamassa 

veripussia, jota silloisen käsit-

telyprosessin jälkeen lähdet-

tiin suoraan viemään sairaa-

laan, jossa pieni lapsi odotti 

leikkaukseen pääsyä. 

- Tämä äitini henkilökoh-

taisesti kokema tapaus moti-

voi minuakin niin, että se lait-

taa luovuttamaan toisen, kol-

mannen ja sadannenkin ker-

ran. Sillä yhdellä veripussilla 

voi ihan oikeasti pelastaa pie-

nen lapsen hengen. Taitaa ny-

kyisin tuo potilaan tietosuo-

ja olla ihan eri luokkaa, mut-

ta veripalvelun www-sivuil-

la tällaisia vastaavia tositari-

noita on potilaiden itsensä ja 

heidän vanhempiensa kerto-

mana. Kävin muuten silloin 

toisen kerran luovuttamas-

sa, kun äitini kävi viimeisen 

ja 50:en kerran, Matti Pelto-

la kertoo.

Veren-
luovutuksen 
maksuttomuus 
säilytettävä
Matti Peltolan mukaan ve-

renluovutuksen maksutto-

muus on itsestään selvä asia. 

Maksuttomuus takaa sen, että 

luovuttajat ovat aidolla autta-

misen asialla ja luovutettavan 

veren puhtaus on varmem-

paa. Samalla maksuttomuus 

symbolisoi sitä, että verta ei 

saa rahalla ja sitä ei voi kei-

notekoisesti valmistaa. 

- Ihmiset auttavat toisi-

aan eri tavoilla ja saatan mi-

näkin laittaa joskus hyvänte-

keväisyyskeräyksiin lantin tai 

jopa kaksi. Kaikki ei tervey-

dellisistäkään syistä voi luo-

vuttaa verta, mutta tällainen 

luovuttaminen on minun jut-

tu ja minun tapa auttaa. Ei tä-

mä halvaksi tule, kun muuta-

man kerran vuodessa kääntää 

auton suunnan kohti Kokko-

laa, luovuttaa siellä 480 gram-

maaa verta ja ajaa takaisin Ni-

valaan. Yhdellä veripussilla 

autetaan keskimäärin kolmea 

potilasta, joten 100:lla pussil-

la verta on tullut autettua 300:

aa potilasta.

Veren 
luovuttamiselle ei 
näy vielä loppua

Matti Peltolan tarkoitus on 

jatkaa luovuttajan uraa niin 

pitkälle kun terveys antaa 

siihen mahdollisuuden. Toki 

yläikäraja 66 vuotta on myös 

olemassa. Määrä ei ole tär-

keää, mutta sen verran kun-

nianhimoa on, että ainakin 

150 kertaa pitäisi päästä luo-

vuttamaan. 

- Tuo 200 kerran raja-

pyykkikään ei ole mahdot-

tomuus, jos käy luovutta-

massa veriplasmaa. Plasman 

luovutuksessa veressä olevat 

punasolut ”kierrätetään” ta-

kaisin luovuttajaan, eli he-

moglobiini ei laske lainkaan 

ja luovutusväli on vain kaksi 

viikkoa. Tietääkseni veriplas-

maa voi luovuttaa vain Hel-

singin Kivihaassa. Tämä on 

noin tunnin mittainen pro-

sessi, jota on tarkoitus käydä 

joskus kokeilemassa, Peltola 

sanoo.

Matti Peltolan ahkera verenluovutus palkittiin mitalilla

Matti Peltola sai sadannesta verenluovutuskerrastaan mitalin. Kuva Ritva Oja
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Lukijoiden Ajatuksia

Onko kaupunkien metsän-

omistajilla mitään vaikutus-

kanavia oman etunsa ajami-

seen ja mesäalojen tietojen 

saantiin, kun metsänhoitoyh-

distysten valtuustot valitaan.

Noin puolet todellisista 

metsänomistajista ei tiedä 

asioista mitään, vaikka kau-

punkilaisina omistavat puo-

let metsistämme ja yli 50 % 

puuraaka-aineesta yksityi-

sillä alueilla. Kaupunkilaiset 

ovat perikuntien jäseniä, jot-

ka ovat kuolinpesiä tai yhty-

miä. Valtuustovaaleissa heil-

lä ei ole äänioikeutta eikä 

heitä informoida, sillä yhty-

millä tai perikunnilla vaikka 

olisi 10 osakasta on yksi ääni 

maalla asuvalla osakkaalla ja 

hän saa vaan tiedon metsän-

hoitoyhdistyksen vaaleista ja 

inromaatiota, mutta todelli-

suudessa jokainen osakas on 

perustuslain mukaan täysi-

valtainen omistaja (esim. jos 

puuta myydään on jokaisen 

osakkaan nimi oltava kaupa-

kirjassa hyväksymässä kau-

pan).

Maaseudulla on pitänyt 

maanviljelijöiden myydä 

metsänsä puut investointien 

ja elämisen vuoksi. Ja puure-

servi on kaupunkilaisilla, joita 

on lähestyttävä tasapuolisesti, 

ei ilmoittamalla että puuta on 

myytävä vaikka pakolla, sil-

lä metsässä on raha parem-

massa suojassa kuin rahak-

si muutettuna. Esim 20000-

30000 puunjalostajan etu ei 

voi mennä satojen tuhansien 

pienomistajien etujen edelle 

kuin ihmeellä.

Arvo Korkiakoski
Rauno Korkiakoski

Puunjalostajat ja
MTK herätkää!

Niin käykäämme hänen ty-

könsä totisella sydämellä, 

täydellä uskolla. Priiskoite-

tut meidän sydämissämme, 

ja päästetyt pahasta omasta-

tunnosta. Ep - Hpr-10 22.

"Helmi Helena Oja synt 

Horneman ent. Vihtari s. 

17.5.1932 Ylitorniolla. Kuo-

li Nivalassa 20.5.08 Nivalan 

terveyskeskuksessa uskossa 

turvaten Vapahtajaansa".

Ylläoleva on lainaus leh-

dessä olleesta Helenan kuol-

inilmoituksesta. Hän oli syn-

tyjään Lapin tyttäriä, amma-

tiltaan kansakoulunopettaja 

ja teki elämäntyötään Ranu-

alla, kun tapasi nivalalaisen 

Lauri Vihtarin, jonka kanssa 

hän solmi avioliiton.

Eläkkeelle päästyään hän 

myi talonsa Ranualla ja he tu-

livat Laurin kotikuntaan Ni-

valaan. Ensi kerran minä ta-

pasin Helenan seuroissa Ni-

valan rauhanyhdistyksellä, 

jonne hän Laurin kanssa oli 

tullut. Tästä alkoikin ystävyy-

temme, joka kesti hänen kuo-

lemaansa asti.

Hänen elämäänsä annet-

tiin myös koetuksia. Avio-

liitto Laurin kanssa kesti 

vaan kymmenkunta vuotta, 

kun Lauri jo kutsuttiin pois. 

Luonteeltaan Helena oli rau-

hallinen. Hänen kanssaan oli 

helppo keskustella, sillä hä-

nellä oli vahvasti tietoa mo-

nilta elämän aloilta.

Oltuaan neljä vuotta leske-

nä hän solmi toisen avioliiton 

Toivo Ojan kanssa. Toivo oli 

puhelias, samanlainen kuin 

Helenakin. Lähinaapureina 

heistä tuli jälleen uskollisia 

kylässä kävijöitä kuten Lau-

rinkin eläissä. On onni oma-

ta tällaiset naapurit. Mutta 

on hirveää, kun heidät me-

nettää. Näin kävi meille nyt 

toisen kerran, kun vaimo-

ni kera tulimme Viron-mat-

kalta, saimme ensimmäisenä 

uutisena kuulla, että Toivo on 

otettu pois.

On todella raskasta kirjoi-

tella ja muistella näiden ys-

täviemme poismenoja. Miel-

tämme keventää, kun tiedäm-

me että he pääsivät Taivaan 

kunniaan. Lohtunamme on 

kuitenkin: jos jaksamme kil-

voitellen kulkea, niin tämän 

päämäärän voimme mekin 

saavuttaa.

Anja ja Pentti 
Vuolteenaho

Helena Ojan 
muistolle

Emoamme rakastamme yli 

kaiken: Vihamieliseltä maa-

ilmalta piiloon hän synnytti 

meidät. Hän hankki ruokan-

sa niittyjen ja peltojen pienta-

reilta, lintujen syöttöpaikoilta 

ja ties mistä. Vihdoin ystäväl-

linen mummo huomasi hänen 

hätänsä ja alkoi ruokkia häntä 

pihallaan.

Jos emolla koti jossakin oli, 

ei se hänestä välittänyt. Suo-

jaa viimoilta ja sateelta hän 

etsi milloin mistäkin ja ehkä 

myös mummon liiteristä. Ai-

naisessa nälässä ja huolessa it-

se eläen hän ruokki, lämmitti 

ja suojeli meitä, kunnes pää-

simme hennoille jaloillemme, 

saimme siniset silmät ja jak-

soimme seurata häntä. Syys-

yön hämärässä hän johdat-

ti meidät mummon liiteriin: 

siellä oli sentään lattia ja sei-

nät ympärillä, pahvilaatikoita 

ja puupinojen rakosia, louk-

koja, joihin saattoi piiloutua. 

Olimme jonkinlaisessa tur-

vassa, minä, veljeni ja kaksi 

sisartani.

Jo seuraavana päivänä us-

kalsimme mennä liiteripihaan 

leikkimään ja mummo häm-

mästyi! Hänen vanha sydä-

mensä hypähti, ja hän alkoi 

ruokkia meitä. Usein piikik-

käät pallerot tunkivat ruoka-

kupeillemme, niin että meille 

oli annettava lisää sapuskaa. 

Pelkäsimme kaikkea outoa ja 

meitä ruokkivaa mummoa-

kin. Vaikka emo näytti va-

rovasti luottavan häneen ja 

kuunteli hänen kutsuaan, me 

luikimme piiloihimme he-

ti, jos hän lähestyi. Meille il-

mestyi liiteriin nukkumape-

siä ja merkillinen kissankop-

pi, pari palloa ja leikkihiirtä, 

jotka hukkasimme puupinon 

rakoihin. Yöt alkoivat kylme-

tä, mutta mehän olimme jo 

syntymästämme saakka kär-

sineet kurjan piilopaikkamme 

kylmyydestä ja kosteudesta.

Eräänä päivänä, kun lei-

kimme pensasaidassa, huo-

masimme raollaan olevan 

oven. Sitä piti auki samanlai-

nen puu kuin liiterimme ovea. 

Ovesta virtasi vastaan läm-

pöä, ja päätimme tutkia, mi-

kä paikka tämä oli. Emo roh-

kaisi meitä, se asettui vahtiin 

rappuselle, josta tassuttelim-

me sisään. Hei, miten hieno, 

uusi leikkipaikka, outoja ka-

pineita ja loukkoja ja merkil-

lisen lämmintä, kuin aurinko 

olisi täällä! - Samassa ovi taka-

namme paukahti kiinni, on-

neksi emokin oli sisäpuolella 

turvanamme.

Emo sai mennä ulos ja tul-

la sisään, mutta me olimme 

lämpimässä vankilassamme 

ja yritimme parhaamme mu-

kaan piiloutua, kun mummo 

tuli sisään ruokakippoineen. 

Melko pian oivalsimme, et-

tei hän tavoitellutkaan meitä, 

vaan puhdisti hiekkalaatikoi-

ta, jollaisia oli ollut liiterissä-

kin, päästi emomme luok-

semme ja toi meille kaikil-

le makoisaa syötävää. Lisäk-

si saimme tunnelin ja paljon 

leikkitavaroita, ja pian opim-

me leikkimään narujen pääs-

sä pomppivilla pikkuotuksil-

la. Niistä tuli heti vilkkaita, 

kun mummo oli paikalla, ja 

silloin ihan unohdimme pe-

lätä häntä.

Monen päivän perästä tuli 

kaunis sää, ja mummo avasi 

oven raolleen. Silloin livah-

dimme leikkimään pensa-

saitaan ja liiteriin emon sil-

mien alle. Mutta jos jotakin 

vierasta ja pelottavaa näkyi, 

puikimme kiireesti uuteen 

turvapaikkaamme. Tilamme 

on nyt laajentunut välioven 

kautta autotalliin, jossa voim-

me juosta, painia ja leikkiä ja 

kiivetä mattorullaa pitkin kor-

kealla olevien ikkunoiden al-

le hyllylle ja siitä ikkunalau-

dalle katselemaan ulos. Em-

me pääse ulos sateella, vaikka 

emo kulkee vapaasti. Hän on 

ottanut mummon parhaak-

si ystäväkseen ja kehrää kuin 

rukki hänen jaloissaan puski-

en ja pyörien. Niinpä mekin 

hyväksymme mummon sili-

tyksiä ja rapsutuksia puskies-

samme vuorostamme emoa. 

Ainakin minä, Ville ja Mona - 

meitä saa jo harjatakin, mutta 

sisareni Tilli viljelee sitkeästi 

villipennun vieroksuvaa asen-

netta, hän kavahtaa kosketus-

ta ja sähähtää samalla, vaikka 

haistelee uteliaasti mummon 

kättä. Ville ja minä kellimme 

käpälöiden mummon kättä, ja 

Mona jopa nuolee sitä. Meil-

lä on päivittäin radio-ohjel-

maa, että tottuisimme kak-

sijalkaisten ääniin ja musiik-

kiin. Ääniin olemme kyllä tot-

tuneetkin, mutta kyllä piiloon 

on pinkaistava, jos joku vie-

ras hahmo näyttäytyy. Pitäisi 

kai vain rohkeasti joutua yk-

sin, ilman sisarusten ja emon 

turvaa, keskelle pelottavien ja 

arvaamattomien ihmisten elä-

mää. - Toivon kyllä hartaasti, 

että meitä kaikkia (mieluusti 

kaksittain) jossakin odottai-

si lempeä ja rauhallinen koti, 

sillä emo ja mummo tuskin 

jaksavat meitä koko elämäm-

me ajan hoitaa - hehän ovat jo 

vanhojakin!

Kissapoika Pekko
Puh. 044-5770132

Kuka välittäisi meistä?

Kesken suurinta levybisnek-

sen itsensä aiheuttamaa aal-

lonpohjaa Ääni- ja kuvatal-

lennetuottajat ÄKT on ryhty-

nyt muusikkojen liiton kans-

sa liiton jäsenistön kannalta 

kyseenalaiseen kampanjaan 

tekijänoikeuksien suoja-ajan 

pidentämiseksi.

Kallishintainen kokosivun 

mainonta suhteutettuna ÄKT:

n 20 jäsenyrityksen synnyt-

tämään jäsenmaksutulovir-

taan on ymmärrettävä perus-

te kustannusten jaolle. Yhtä 

ymmärrettävää on, että muu-

sikot allekirjoittavat tällaisen 

vetoomuksen kun asia aje-

taan ”muusikon etuna”. ÄKT 

tekee työtä toimialamme hy-

väksi, mutta ei pidä sivuuttaa 

sen kansainvälisen jäsenistön 

yli 90 % käytännön määräys-

valtaa. Monikansallisen levy-

yhtiön ensisijainen tavoite ei 

ole tuottaa levyjä, vaan rahaa 

maasta omistajilleen. Jos asia 

esitettäisiin niin kuin se on, 

nimiä olisi vähemmän. Ny-

kyinen 50-vuoden suoja-aika 

on arvokkaimpiinkin patent-

teihin verrattuna jo 30 vuotta 

pidempi, eli tasapuolisuuden 

näkökulmasta riittävä.

Patenteilla ja suoja-ajoilla 

on haluttu turvata henkiselle 

ja fyysiselle pääomapanostuk-

selle monopolistinen hyödyn-

tämisaika. Tämän hankkeen 

päätavoite on nostaa käytän-

nössä neljän monikansallisen 

levy-yhtiön omistuksen ar-

voa eli substanssia, siis osa-

kekursseja. Tietääkseni yh-

delläkään levy-yhtiöllä ei ole 

sellaisia tuotantopanostuksia, 

jotka kotiutuisivat vasta suo-

ja-aikaa pidentämällä. Myös 

suomalaisilla muusikoilla on 

tänään kurjempaa kuin kos-

kaan. Levy-yhtiöt eivät enää 

panosta uusiin levyihin, vaan 

omistuksissaan olevien oike-

uksien ansainnan kasvattami-

seen. Kun levyjä ei tuoteta, ei 

muusikoille synny suosioita 

eikä keikkoja.

Kumpi on suurempi huoli: 

nälkä, joka ehkä uhkaa 51 vuo-

den päästä kourallista nyky-

muusikoita, vai arvottomuus 

tänään? Suoja-ajan päättymi-

sen seuraus on, että tallen-

teesta tulee ”public domain”, 

eli koko kansan omaisuutta. 

Eturistiriita on siis Suomen 

kansa vs. neljä pörssiyritystä, 

sillä mm. Beatles tuotanto on 

vapautumassa. Säveltäjät ja sa-

noittajat eli luova panos säi-

lyttää oikeutensa erillisen lain-

säädännön turvin suojaamal-

la nämä 70 vuodeksi taiteilijan 

kuoleman jälkeen.

Edustan yli 3 000 teoksen 

suomalaisen tekijänoikeuden 

omistajaa, eli etuni voisi olla 

yhtenevä ÄKT:n kanssa. Siitä 

huolimatta toivon mieluum-

min sellaista tuottajaedun-

valvontaa, joka ottaa huolek-

seen täällä olevat olemattomat 

pääomat laadukkaan sisällön 

tuottamiseen ja markkinoin-

tiin. Vaikka teoksien arvo ja 

takaisinmaksut on 50 vuo-

deksi lailla suojattu, kymme-

niä tuhansia euroja maksaviin 

tuotantoihin tai markkinoin-

titoimiin ei saa euroakaan 

pankista lainaa! Teostossa ja 

Gramexissa makaava raha, 

tulisi todella tarpeeseen, eikä 

valtiolla varmuudella olisi vai-

keuksia riskitaata suomalaisen 

muusikon ja media-ammatti-

laisen työsuorituksen takai-

sinmaksua.

Haitaksi ei myöskään oli-

si, jos seisova levykauppa el-

pyisi vahvojen alkuperäishit-

tien ilmestyessä myyntiin 5 

euron kuluttajahintaan. Ikä-

väksi tällainen ajattelu jättää 

rahat Suomeen.

Poptori Oy
Erkki Puumalainen

toimitusjohtaja

Muusikkojen liitto ja ÄKT aikaansa edellä!?
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Yle Radio Peili kertaa oh-

jelmia vuosikymmenien ta-

kaa: On kuultu Kyösti Kalli-

on Uudenvuoden puhe 1940 

ja radiopuhe kansalaisille sa-

mana keväänä. Karjalan hei-

mo ei liene koskaan saanut 

sitä ennen, eikä sen jälkeen 

kenenkään lausumana, niin 

koskettavaa ja lämminsydä-

mistä huomiota.

Selvin sanoin, mutta läm-

pimin, Presidentti Kallio 

opettaa koko kansaa, miten 

sodassa eniten kärsinyttä 

kansanosaa on kohdeltava. 

Puheesta kajahtaa kokemus, 

sekä maasta ja kansasta sy-

västi vastuuta kantavan, van-

han presidentin ääni. Kyösti 

Kallio on vuonna 1940,Talvi-

sodan aikana ollut 67 vuotias, 

sairas, vanha mies.  

Tänä hyvän terveydenhoi-

don aikana meistä ei kukaan 

jää paitsi mm sydän- ja ve-

risuonitautien hoidosta. Ei 

tarvitse monesti rintakivuis-

ta puhua, niin pannaan koh-

ta tutkimuspenkkiin ja viat 

korjataan sydämmen suonia 

myöten. Terveyttä ja hyvää 

vointia annetaan jokaiselle 

lähes ilmaiseksi. Kenenkään 

meidän työt ja aina vastuut-

kaan ei  ole olleet niin raskaat, 

mitä edellisten sukupolvien. 

Varsinkin tuosta vastuunkan-

tamisesta halutaan päästä pi-

an pois, että "saa antaa tilaa 

nuoremmille"!

Toivottavasti edes juuri 

päättyneissä kuntavaaleissa 

mahdollisimman moni van-

ha valtuutettu ja jopa eläke-

läinen tuli valittua. Vastuun-

kantaminen on myös sitä, et-

tä äänestäjät saa valita, kuka 

jatkaa.

Hesarin mielipiteen ja 

maailmankatsomusten kään-

täjät ovat nyt suuren laman 

selostamisen lisäksi, pitämäs-

sä ääntä maaseudulla asu-

misen turmiovaikutukses-

ta. Saunanpesissäkin maalla 

poltetaan puuta! Toppilaan-

kin ajetaan turvetta poltet-

tavaksi aina Yli-Iistä asti. Se 

on ehdottomasti lopetettava. 

On aivan eri asia, kun Hel-

singissä poltetaan kivihiil-

tä. Sehän on tuotu laivalla ja 

kaukaisesta maasta. Keskittä-

mällä kaupunkeihin pelaste-

taan koko luomakunta ja sen 

ilmasto. Metronkin rakenta-

minen maksaa vain 55 milj.

euroa kilometri. Eihän sen 

rakentaminen ja käyttämi-

nen syvällä maan sisässä voi 

aiheuttaa päästöjä.

Valtionhallinto- ja virasto-

laitosten sijoittelu pitkin syr-

jäisiä maakuntia on Hesarin 

näkökulmasta älytöntä. Lai-

tosten keskinäinen yhteyden-

pitokin kun on aivan mah-

dotonta muualla, kuin Hel-

singin sisässä. Suurin puute 

pakkomuuton vuoksi tulee 

varmaan hienoista ravinto-

loista ja teattereista, ooppe-

rasta nyt puhumattakaan. 

Eihän maakunnissa ole fak-

seja, puhelimia, eikä laaja-

kaistan toiminta ole varmaa. 

Helsingissäkin on luultavasti 

yhteyden pito laitosten kes-

ken hoidettu kuljettelemalla 

viranomaisia virka-autoil-

la paikasta toiseen. Jonot ja 

ruuhkat kuuluvat siihen kor-

keaan Helsinki kulttuuriin, 

mitä kannattaa metsäläisten 

tulla muualtakin katsomaan. 

Ilmanlaatukin tuntuu Suo-

men pääkaupungissa olevan 

puhtaampaa, kun ei vain teh-

dä  isoja kauppoja liian kauas 

keskikaupungilta. 

Hajasijoitettavien laitos-

ten henkilökunnan järkytys 

on ollut suunnaton, kun on 

ilmoitettu työpaikan siirto 

pois tämän rakkaan ja ihanan 

Helsingin sydämestä. Oma-

kotitalo Kauniaisten puutar-

hakaupungissa on korvaama-

ton. Eihän sen myyntihinnal-

la Kemijärvellä saa ostaa kuin 

pari kerrostaloa järven ran-

nalta.

Hyvät nivalaiset!

Olemmeko vieläkään ta-

junneet oman kaupunkim-

me hyviä puolia joka kantil-

ta? Hyviä puolia on Nivalas-

sa enemmän, kuin täältä juu-

ri muualla käymättömät va-

littajat ymmärtävätkään. En 

ota kantaa,kun en tiedä mitä 

kaikki maksaa rahassa ja mi-

tä tämä kaikki saa maksaa. 

Velkaa varmasti riittää tule-

ville sukupolvillekin. Vastin-

ta Kaupungin velalle varmasti 

on. Tiilimaatakaan ei tarvitse 

tämän asuja porukan maksaa. 

Jos meidän jälkeen tulevat ei-

vät maksa, niin se on heidän 

asiansa. Vapauteen kuuluu 

myös oikeus saada itse va-

lita asuinpaikkansa. Nykyi-

set ja heitä edelliset päättä-

jät ovat kuitenkin halunneet 

varata, jälkeen tuleville maata 

ja maanreunaa, mihin raken-

taa. Teollisuuskylää Nivalassa 

ei olisi, jos ei näin olisi ajateltu 

yli 40 vuotta sitten.

On jo nähty muussakin, 

kuin kuntataloudessa, et-

tä kaiken keskittämisellä ei 

aina saada rahaa ja voimia 

säästöön. Valtiokin haluaa 

nyt hajasijoittaa laitoksensa, 

mutta ajaa silti kuntia pakolla 

yhteen. Hajasijoitus on hyvä 

asia. Maakuntien voimavara 

on myös maalaisjärki, mikä 

on Helsingistä ajat sitten lop-

punut.

Asuin-, työ- ja vapaa-ai-

ka paikka Nivala on jo hy-

vä ja tulee vielä paremmak-

si. Energiasta ja ruuasta tulee 

Nivalan kokoisen ja -näköi-

sen asuinpaikan paras veto-

voima. Onnea ja menestystä 

myös uudelle valtuustolle ja 

Kaupungin johtajalle. Pitä-

kää Nivalan omista laitok-

sista paremmin kiinni. Niitä 

tarvitaan kohta kipeämmin 

kuin koskaan tähän men-

nessä. Jätevesien ravinteet-

kin otetaan kohta jo kotona, 

Nivalan maaperälle  talteen. 

Suuri siirtoviemäri maalta 

merelle on suunniteltunakin 

suuri virhe!

Eskonen

Ajatelmia menneestä ja nykyajasta

Valtuustokauden ollessa nyt 

lopuillaan olisi jonkun pa-

remmin asiaa tunteva syy-

tä kertoa istuvan luottamus-

mieshallinnon saavutukset, 

eli plussat ja miinukset.

Sivustaseuraajan näkökul-

masta tärkeimmät näyttävät 

seuraavilta;

Ensin plussat.

Olemme säilyttäneet iden-

titeettimme ja Nivalan on py-

synyt ns. itsenäisenä kaupun-

kina. 

Olemme välttyneet ajau-

tumasta Helsingin herrojen 

holhoukseen. 

Yritysten määrä ja sen 

myötä työpaikkojen oma-

vaisuus on kasvanut ja työt-

tömyys laskenut. Verotulot 

ovat kasvaneet merkittävästi 

ja palvelutaso on pääosin pys-

tytty säilyttämään, osin jopa 

parantamaan. Lisäksi väestö-

määrän kehitys on kääntynyt 

positiiviseksi

Monet tärkeät perusasiat 

ovat siis kehittyneet myön-

teisesti.

Sitten merkittävimmät 

miinukset;

Kaupungin velkataakka 

on räjähtänyt käsiin. Kau-

pungin velat ovat kasvaneet 

valtuustokaudella lähes 20 % 

per vuosi, ollen nyt n. 11.500 

€ per talous. Koko kaupunki-

konsernin velat ovat nyt lähes 

20.000 € per talous.

Käytiin turhat, tarpeetto-

mat ja resurssihukkaa aihe-

uttavat kuntaliitosneuvottelut 

Kärsämäen kanssa. Samoin 

kuntaliitosneuvottelut ”kosi-

jan” Haapajärven ja ”ottopo-

jan” Reisjärven kanssa olivat 

turhat ja tarpeettomat.

Onnistuttiin suututta-

maan seutukunnan muut 

kunnat seutukuntakohtai-

sessa peruspalvelukuntayhty-

mäasiassa ja sitten hosuttiin 

ja mentiin kontaten Ylivies-

kan hallitsemaan Peruspalve-

lukuntayhtymä Kallioon.

Kallion myötä menetet-

tiin n. 65 % kaupungin bud-

jetti- ja päätösvallasta Kalli-

olle, koska ns. omistajaohja-

us kun em. kuntayhtymässä 

ei toimi.

Hyväksyttiin Vesikolmio 

Oy:n osakassopimus, jonka 

tuloksena investoitanee huip-

pukallis ”hukkaputki” ja suu-

ri jätevesipuhdistamo Kalajo-

elle, joka aiheuttanee jatkossa 

jätevesiasiakkaille yli 100 %:n 

hinnankorotukset.

Muuttotappiota ei ole pys-

tytty kääntämään positiivi-

seksi.

Merkittävää on myös hal-

linnon ja talouden ohjaus. 

Vallankäytön osalta kaupun-

ginhallitus ei näytä pysyneen 

lestissään ja laskentatoimen 

tuottaman tiedon tarkkuu-

dessa on toivomisen varaa. 

Nimim. Perälaudalla 
kärryissä.

Plussia ja miinuksia ?!

Sinull e pieni last enlapsi

Katselen sinua unessasi.

Sinun unesi on varmaan kaunis.

Raukea se ainakin on ja syvä.

Olen sinun iso-isomummosi

lapseni lapsen lapsen lapsi.

 

– Mitähän minä sinulle toivoisin.

Minä en toivo sinulle ruusuista tietä,

sillä ruusuissa on piikkejä,

eikä ruusuinen tie ole luonnollinen.

Minä toivon sinulle rehellistä elämää,

työtä ja ruokaa.

Ja raukeaa oloa aina työn jälkeen.

Minä toivon että sinä aina menestyisit

ja että enkeli aina ohjaisi sinua.

Nyt kun sinä vielä nukut siinä

äitiyspakettilaatikkokehdossasi,

joka on siististi päällystetty kevyellä kankaalla

pikkukukkaisella.

Näen että sinun unesi on turvallinen

sinä itse tajuat sen.

 

Sinun pieni nyrkkisi, joka tavallisesti

on puristettuna lujasti,

on nyt turvallisessa unessasi 

auennut ja raukea.

 

Minusta on hyvä että sinun äitiyslaatikkokehtosi

ei ole liian ylellinen,

koska sehän ei olisi luonnollinen.

Minä toivon että risut ei raapisi

sinun kävelemälläsi polulla

jalkojasi ihan vereslihalle.

Tietenkinhän minä toivon

sinun vartuttuasi

että kaikki asiat mihinkä ryhdyt,

eivät olisi itsestään selviä,

sillä se voisi liiaksi kohottaa sinun itsetuntoasi.

Vain että sinä kaikki vastoinkäymiset

ja puolipoikkinaisetkin asiat

ottaisit luonnollisena.

Sillä kaikista vastoinkäymisistä

me juuri opimme niitä elämän kultaisia asioita.

 

Toivon että sitten isona

kun sinä piirrät aurallasi jäljen

sinun kotipaikkasi kamaraan,

että se jälki tuottaisi siunausta sinulle itsellesi,

sekä jälkeläisillesi,

aina monenteen polveen asti.

 

Sinä lapsen lapsen lapsen lapseni

nukut nyt sadun untasi kehdossasi.

Sinun isomummonasi katselen sinua.

Silitän sinun untuvikkoposkeasi.

Sinun unesi näyttää olevan ihanaa.

Yritän vaatimattomassa iltarukouksessani

aina tuoda sinut, teidät kaikki Taivaan isän polvelle.

Toivon että hän sulkisi teidät lämpimään syliinsä

jossa olisitte kaikelta turmiolliselta suojassa.

Ja johonka me vanhempina emme pysty.

Tietenkinhän minä toivon että kulkemasi polun

kahta puolta kasvaisi aina sinivuokkoja ja päivänkukkia.

Ja että ihana armon aurinko paistaisi

aina sinun oman tupasi ikkunasta.

 

ps. Kirjoitin tämän runon sillonko tähän meidän klaanin syn-

tyi ensimmäinen lastenlapsi, ja joka onkin juuri nyt sinun 

mummosi Päivi, ja nyt sinä Roope Viljami ilmestyit viiden-

nen polven ensimmäisenä ja kahdeksantenatoista, omistan 

tämän myöskin sinulle, vähän muuntaen. 

Kiitos Taivaan isälle teistä kaikista ja myöskin tulevista, teitä 

kaikkia paljon rakastaen

Kivaranmummu

Lukijoiden Ajatuksia
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Sunnuntaina lokakuun 26 päivänä 2008 toimitettujen 
kunnallisvaalien johdosta ilmoitetaan seuraavaa:
Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 4.11.2008 
vahvistanut vaalien tuloksen ja laatinut yhteenvedon 
35 valtuustoon valituista ja 31 varalle valituista ääni-
määrineen ja vertauslukuineen.
Saman äänimäärän saaneiden valittujen ja varalle va-
littujen kohdalla on suoritettu vaalilain edellyttämä 
arvonta järjestyksen saamiseksi. Arvonnan osoittama 
järjestys on seuraava:

Suomen Keskusta
4. Vähäsöyrinki Ville 129 ääntä valittu
5. Vuolteenaho Jarmo 129 ääntä valittu
22.  Junttila Heikki 87 ääntä valittu
23. Jämbäck Kaija 87 ääntä valittu
33. Hautakoski Antti 68 ääntä valittu
35. Laurila Sami 68 ääntä valittu
7. Laitala Marko 47 ääntä varalla
8. Erkkilä Eero 47 ääntä varalla

Perussuomalaiset
79. Lampela Elina 10 ääntä
81. Saaranen Jari 10 ääntä

Kansallinen Kokoomus
14.  Mantila Kalervo 69 ääntä valittu
24. Kujala Helena 69 ääntä valittu

Yhteenveto on nähtävillä julkisten kuulutusten ilmoi-
tustaululla Nivalan kaupungintalolla ja on saatavana 
keskusvaalilautakunnan sihteeriltä.

Nivalassa 5.11.2008
Keskusvaalilautakunta

Jorma Eskola Aija Tirkkonen
Puheenjohtaja keskusvaalilautakunnan sihteeri

 

VALITUT EHDOKKAAT VERTAUSLUVUITTAIN

Järj. Ehd. Nimi Ryhmä Äänet Vertausluku

nro nro

1. 33 Päivärinta, Mikko Kesk. 158 3017.000
  sähkövoimateknikko, yrittäjä
2. 5 Erkkilä, Irja Kesk. 140 1508.500
  maanviljelijä
3. 20 Korkiakoski, Jukka Kesk. 133 1005.667
  sähköasentaja
4. 42 Vähäsöyrinki, Ville Kesk. 129 754.250
  Rkm, tehtaanjohtaja

5. 40 Vuolteenaho, Jarmo Kesk. 129 603.400
  maanviljelijä
6. 87 Uusitalo, Tapio Kok 132 561.000
  yrittäjä
7. 18 Kivioja, Jarmo Kesk. 122 502.833
  maatalouslomittaja, palomies
8. 59 Kiviniemi, Riitta SDP 122 450.000
  yrittäjä
9. 2 Ainasoja, Eeva-Leena Kesk 117 431.000
  sosionomi, perhekotiohjaaja
10. 6 Eskola, Pasi Kesk. 112 377.125
  myyjä
11. 17 Keskisarja, Hannu Kesk. 107 335.222
  maanviljelijä
12. 54 Tölli, Anne PS 64 317.000
  opiskelija
13. 39 Suni, Hilkka Kesk. 106 301.700
  sairaanhoitaja
14. 79 Mantila, Kalervo Kok 69 280.500
  opettaja
15. 34 Raudaskoski, Jarmo Kesk. 98 274.273
  maanviljelijä
16. 62 Häyrynen, Heikki KD 159 263.000
  agrologi
17. 28 Niinikoski, Eija-Riitta Kesk. 95 251.417
  TM, kehityspäällikkö
18. 19 Kontiola, Satu Kesk. 93 232.077
  verovalmistelija
19. 60 Kukkurainen, Ari SDP 110 225.000
  kaivosmies
20. 67 Mehtälä, Jari VAS 90 222.000
  teknikko
21. 16 Kangas, Esko Kesk. 88 215.500
  maanviljelijä
22. 12 Junttila, Heikki Kesk. 87 201.133
  maanviljelijä
23. 14 Jämbäck, Kaija Kesk. 87 188.563
  opiskelija, lastenhoitaja
24. 75 Kujala, Helena Kok 69 187.000
  kotitalousopettaja
25. 31 Pihlajaniemi, Jarmo Kesk. 83 177.471
  maanviljelijä
26. 38 Saviluoto, Ritva Kesk. 78 167.611
  DI, lehtori
27. 3 Ainassaari, Kati Kesk. 77 158.789
  nuoriso-ohjaaja
28. 43 Jaakola, Vesa PS 59 158.500
  opiskelija
29. 23 Leppimaa, Mika Kesk. 76 150.850
  maanviljelijä

30. 56 Heiska, Sirpa SDP 92 150.000
  lähihoitaja
31. 24 Löytynoja, Seppo Kesk. 75 143.667
  maanviljelijä
32. 84 Sanaksenaho, Henna-Marja Kok 44 140.250
  erityisluokanopettaja
33. 9 Hautakoski, Antti Kesk 68 137.136
  cnc-käytt-ohjelmoija
34. 63 Pääkkö, Pekka KD 50 131.500
  eläkeläinen
35. 22 Laurila Sami Kesk. 68 131.174
  koneenkuljettaja

VARALLE VALITUT VAALILIITOITTAIN

Suomen Keskusta r.p.

1. 11 Joensuu, Martti Kesk. 67 125.708
  fi l.maisteri
2. 36 Saarimaa, Tuula Kesk. 65 120.680
  sairaanhoitaja
3. 35 Ruuska, Taisto Kesk. 59 116.038
  kouluttaja
4. 25 Mäki, Arja Kesk. 54 111.741
  emäntä, toimistovirkailija
5. 10 Huotari, Sanna Kesk. 52 107.750
  sosiaalialan ohjaaja
6. 13 Junttila, Irja Kesk. 48 104.034
  eläkeläinen
7. 21 Laitila, Marko Kesk. 47 100.567
  FM, tradenomi
8. 4 Erkkilä, Eero Kesk. 47 97.323
  toimitusjohtaja, yrittäjä
9. 15 Kaikkonen, Aimo Kesk. 44 94.281
  nosturink., kirvesmies
10. 41 Vihtari, Rauno Kesk. 42 91.424
  kirvesmies
11. 27 Määttä, Atte Kesk. 31 88.735
  opiskelija
12. 8 Hannula, Marika Kesk. 28 86.200
  erityisopettaja, opinto-ohjaaja
13. 32 Pitkänen, Juhani Kesk. 27 83.806
  kartoittaja
14. 30 Oja, Ritva Kesk 24 81.541
  toimittaja
15. 26 Mäkinen, Raili Kesk. 16 79.395
  taloussihteeri
16. 7 Göy, Kadir Kesk. 15 77.359
  yrittäjä

17. 37 Salanne, Sami Kesk. 13 75.425
  toimihenkilö
18. 29 Niiranen, Tommi Kesk. 12 73.585
  metallityöntekijä

Perussuomalaiset r.p.

1. 45 Konttila, Kauno PS 49 105.667
  pakkaaja
2. 50 Malila, Jani PS 32 79.250
  rikastamon etumies

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.

1. 57 Hissa, Untamo SDP 77 112.500
  yrittäjä, eläkeläinen
2. 58 Junttila, Jaakko SDP 26 90.000
  autonkuljettaja
3. 55 Friman, Tapio SDP 14 75.000
  eläkeläinen

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.

1. 65 Sarja, Jenni KD 33 87.667
  opiskelija
2. 64 Ojala, Aila KD 21 65.750
  eläkeläinen

Vasemmistoliitto r.p.

1. 73 Raudaskoski, Paavo VAS 56 111.000
  rehtori
2. 69 Nuolioja, Aino VAS 23 74.000
  hammashoitaja

Kansallinen Kokoomus r.p.

1. 74 Korpi, Tauno Kok 40 112.200
  yrittäjä
2. 81 Pihlajamaa, Juhani Kok 34 93.500
  agrologi, projektipäällikkö
3. 83 Saarenpää, Jouko Kok 30 80.143
  eläkeläinen
4. 82 Päivärinta, Miia Kok 29 70.125
  tuotannonsuunnittelija

  

Keski-Pohjanmaan Sotave-

teraanipiirin juhlakokouk-

sen yhteydessä vietettiin pii-

rin naistoimikunnan 40-vuo-

tisjuhlaa.

Kokouksen ja ruokailun 

jälkeen oli juhlatilaisuus, jon-

ka alkajaisiksi kirkkoherra 

Heikki Hurskainen piti har-

taushetken. Iines Tirkkonen 

lausui Anni Korpelan ja An-

ja Sepän kirjoittamat runot. 

Anna-Kaija Annala loi katsa-

uksen naistoimikunnan 40-

vuotiseen historiaan.

Ansiomerkkejä ja 
huomionosoituksia
Piirin naistoimikunnan lah-

jashekin saivat Anna-Kaija 

Annala ja Liisa Yli-Norppa. 

Sotaveteraaniliiton kultaisen 

ansiomerkin sai Iines Niku-

la. Sotaveteraaniliiton an-

sioristin sai Tellervo Tuikka. 

Sotaveteraaniliiton kultaisen 

ansiomerkin sai Anna-Liisa 

Linnala ja hopeisen Sirkka 

Raasakka.

Naisjärjestön sisarstan-

daarin saivat Anna-Kaija 

Annala, Kaisa Kajava, Irma 

Kokkoniemi, Sirkka Raasak-

ka, Rauni Tähti ja Liisa Yli-

Norppa.

Piirin kunniajäseniksi 

kutsuttiin Eeva Perander, Ii-

nes Nikula, Iines Tirkkonen, 

Sirkka Takkunen ja Annik-

ki Kämäräinen. Taulut saivat 

80-vuotta täyttäneet Lea Her-

rala ja Martta Pakkala.

Suomen Sotaveteraanilii-

ton kultaisen ansioristin sai 

Rauni Pannula Perhosta, ve-

teraaniliiton ansiomitalin sai-

vat Terttuirmeli Haapakoski 

Ylivieskasta ja Anja Hakala 

Perhosta.

Suomen Sotaveteraanilii-

ton ansioristit saivat Mauri 

Haapanen, Jouko Jyrkkä, Es-

ko Kujala, Ville Kukkonen, 

Matti Nivala, Teuvo Suho-

nen, Esko Vierimaa, Uolevi 

Visuri ja Reino Ypyä Niva-

lasta ja Toivo Murisoja Haa-

pajärveltä.

Piirin pienoislipun sai 75-

vuotispäivän johdosta Matti 

Isomaa.

Ritva Oja

Keski-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin juhlakokous

Keski-Pohjanmaan sotaveteraanipiirin naistoimikunnan 

ansiomerkkien ja huomionosoitusten saajat.

Suomen Sotaveteraaniliiton ansiomerkkien saajat.

KUNNALLISVAALIT 2008
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Lukijat voivat lähettää mielipiteitään ja havaintojaan tekstiviestil-

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

Viestit edustavat lähettäjän näkemyksiä - eivät lehden

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 95 ja vanh.

la klo 13.00 – 14.15 Amis T 95 ja vanh.

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

IKÄIHMISILLE/ELÄKELÄISILLE

Harrastuspiiri kokoontuu pe 14.11. klo 11.00 Kinevalla, tule 

jutustelemaan mitä haluaisit piirissä tehdä.

KOTISIVUJEMME

osoite on: www.tietotori.fi /nivalandemarit

PÄIVÄKAHVIT

tiistaisin klo 12-14 Pappilantiellä.

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

FC-Ysikaks' Nivala
Lukion sisäharjoitukset

kaudella 2008-2009 vk 45 alkaen:

T-99-00 La 10.30-12.00 vk. 45 alkaen

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 17.30-19.00

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

Liittolan Markkinat
16.11.2008 klo 11-14

Tule nauttimaan hyvästä ruuasta sekä markkinatunnelmas-

ta.

Voit varata oman myyntipaikan ja tulla myymään uutta taik-

ka

vanhaa.

Ruokailu 5e (Lihakeitto, leipä ja juoma)

Myyntipaikkamaksu 5e (varaukset 044-0918667/Eeva)

Ruokailijoiden kesken arvotaan voittajan mitan verran kah-

via!

Arvontaa!       Järj. Maliskylän Ns

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

SPR Nivalan osasto

Osaston sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntai-

na 23.11.2008 klo 16 alkaen Toivolassa, osaston toimitilassa 

Toritie 3:ssa 2. kerros ( entinen meijeri ).Asialistalla sääntö-

määräiset asiat. Jäsenet tervetuloa

Hallitus

Appivanhempana olo, onko 

se taitolaji? Siinä ei päde, et-

tä ole oma itses, vaan koet-

takaa nuoret ymmärtää mei-

tä, olemme katoava luonnon-

vara.

Sinä, joka surullisena katsot 

mäyräkoirien kantajia. Roh-

kaise sinäkki mieles ja käy 

hakeen se kauan haaveissas 

ollut paljon puhuttu mäyrä-

koira. Ei ainakaan sitten tar-

vitse kyylätä toisten kanta-

muksia.

Miksi ei koskaan tehdä jut-

tua Pirttirannan päiväkodista 

ja siellä olevista eskarilaisis-

ta? Siellä on nääs hyviä tyyp-

pejä.

Miksi vareksetkin lentää sel-

kä alas päin Nivalan yli? Ne-

kään ei kestä katsoa tätä kur-

juutta!

Joku järkihän kissa-asioihin 

on tultava. Jos ei kukaan kir-

joita mitään ja valista ihmi-

siä yleisesti niin suomessa ei 

yhtää kissaa sen jälkeen oo 

ja hiiret valtaa kaikki raken-

nukset!

Sinä valkoisen auton kuski, 

lopeta nyt se kaahaaminen 

laulumaan ja karjanevantiel-

lä! Lapset koulusta tullessaan 

olivat juosseet sivutielle sinua 

pakoon. Seuraavaksi ilm. po-

liisille.

Onko se kelekkamiesten syy 

jos joku ajaa mönkijällä!?! 

Näillä vähälumisilla lakeuk-

silla kaikki kelkkailijat leima-

taan häiriköiksi. Toista se on 

Lapissa...

Nivalaan McDonalds siihen 

Tiilimaan liikekeskukseen 

niin alakaa porukkaa tuleen 

tännekki päin!

Kelkkailijat ry ei salli ajaa 

reiteillä kun lumen aikaan ja 

vain telavehkeillä. Emme to-

ki voi estää maanomistajien 

huoltoliikennettä muina vuo-

denaikoina emmekä voi toi-

mia virkavaltana jos joku lu-

vatta ajelee reiteillä. Terv. Pj 

Pekka Hosio.

Nivalalaisuus on muuttunut. 

Jos ennen autettiin vaikeuk-

siin joutunutta niin nyt ollaan 

kuin sonnit ryhmäkarsinas-

sa. Ne kun saa yhtä vioitettua 

niin kaikki käy sen kimppuun 

että se ei nouse ylös.

Nälkäiset oppilaat!!! Muista-

kaa et kotona lämmin kötkä-

lesoppa aina odottaa illall ku 

äiti keittäny...! Sitteku muu-

tatte oman katon alle... eipä 

autakku kerran viikos (jo-

ka pv) lähtä rusakkojahtiin 

tai jokisuulle talvisin pilkil 

suolasilakkaa narraamaan... 

ja suolarahat aina löytyy... t. 

vanha puuseppä.

Suursikalalle löytyy paikka 

mutta ei pieneläinklinikalle. 

Tämäkö on kehittyvä palve-

leva kaupunki! Ei, tämä on 

takapajula.

Huom! Maliskyläntietä ajavat 

autoilijat! Se nopeusrajoitus 

on todella 60 km/h ja koulun 

lähettyvillä 40, ja jos aamu-

hämärässä pyöräilee 20 hen-

keä kouluun tai töihin (tämä 

lukum. on laskettu esim. tä-

nä syksynä) niin autoilijan on 

noudatettava suurta varovai-

suutta ja sääntöjä! Ja älä roi-

ku puskurissa, jos edelläajava 

ajaa säänt. mukaan, ei vaikka 

ajattelet akka ratissa!

Kenen koira? Vaalea, isoko-

koinen, peloton. Lähes joka 

sunnuntai-ilta irti! Liikkuu 

keskustassa. Alkaa ottaa pik-

kuhiljaa aivoon, kun omaa 

koiraa ei tohdi lenkittää. Jos 

koira vielä kerran irti, ilmoi-

tan poliisille.

Eikö Nivala pysty pitään tuis-

kulaa pystyssä? Se on pitkäai-

kanen nuorten kokoontumis-

paikka...!

Nivala on täynnä rikollisuut-

ta. Jopa kauppojen edustalla 

vaanitaan kuin hyenat saa-

dakseen jonkin vähävaraisen 

mummon tavarat ryöstetyksi. 

Hävetkää, jos osaatte.

Seuraavan kerran kun näen 

että tulette kakattamaan rak-

kejanne pihallemme nokitan 

sen teillä. Lapset sotkee itsen-

sä hyi!

Nyt kun vesistöjen likaami-

nen on otsikoissa miksi ei ole 

tutkittu ent. Nivala Oy:n sa-

ha-aluetta. Molemmin puolin 

jokea on käytetty K 5:sta.

Saako vaalimainoksia laittaa 

taloyhtiöitten seinille ilman 

hallituksen lupaa???

Tekstarit
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EDULLISTA 
NÄKYVYYTTÄ

TÄLLÄ SIVULLA

Ilmoitus Nivalan Viikon
Parhaat palvelut -palstalla

maksaa vain
muutaman euron viikossa

Parhaat palvelut  

Vastataan pois

1. HJK.

2. Th aimaassa.

3. Quantum of Solace.

4. Sananjalkaa.

5. Seinäjoella.
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Myydään  

Kalajokilaakson KANSAL-
LISPUVUN KANGAS, koko 
38-40. Sisältää kaavat + 
ompeluohjeet. Tied. puh 
050-3437907.

RENAULT Clio HB 1.4 
bens. -00. Hyvin huol-
lettu, pikkuruokainen ja 
pirteä helmiäismet.sin. 
109 tkm. aj. namu. 2x 
renk.(hyvät)aluvantein, 
sisätil.lämm.ym. Tarpeet-
tomana Suomen halvim-
paan hintaan 3650? Ei 
vaihtoa. P. 0405553549.

4 kuukauden ikäinen kar-
keakarvainen uros MÄY-
RÄKOIRANPENTU. Mielel-
lään metsästyskäyttöön. 
0442886929.

Opel Vectra 2.2 Elegance 
-02 (uud.C-malli). Met si-
ninen aj.168 tkm. kaksil-
la hyvillä renkailla (aluv.). 
Siisti ja virheetön elegan-
ce-varustein.sisätil.lämm.
vetok.
Tilaisuutesi käteish. 9900? 
P.0405553549.

Toimiva, 4-lev, 60cm, 
HELKAMA SÄHKÖLIESI . 
Puh.0443571951.

Omakotitalon IKKUNAT 
sopuhintaan. Ota yhteys 
0442970461. Irroitetaan 
11.11.2008, kaihtimet tu-
lee samaan hintaan.

KESKUSLÄMMITYSKATTI-
LA Arimax Eetta 17S säh-
kövastuksella, öljypoltin 
Oilon Junior + paisunta-
säiliö. Yht. 200 euroa. Puh. 
0400-587674.

Hyväkunt. Finlux-merkki-
nen TV ja DIGIBOXI kortin-
lukijalla antenniverkkoon. 
Yhteishintaan 60 euroa. 
Puh. 044-5435509.

NISSAN Sunny vm-87. 
Kats. 10/08. Kahdet ren-
kaat, vetok. 0505982465.

HONDA Civic vm-95, pun., 
aj. 200 tkm. Katsastettu, 
kahdet renkaat. Hyväkun-
toinen. P. 0400-602498.

13" Escortin VANTEI-
TA 9 kpl, osassa kesä- 
osassa talvirenkaat. Ko-
ko paketti 30 euroa. P. 
040-5250185.

LG37" LCD-Digi-TV T-
Digiboksilla, Takuuta 
03/2010 asti H.599 €. BAI-
KAL IJ27E "uusi" H. 370 €  
040-8706686.

Mieskuoron SMOKKIPU-
KU. Puh. 0400-602498.

Liiterikuivaa POLTTOPUU-
TA  pienittynä. Tarvittaes-
sa kotiinkuljetus. Puh. 08-
442519, 050-5421802.

NISSAN Sunny 2,0 l. Diesel, 
Vm-94. Kahdet renkaat. 
Katsastettu 15.10.2008. 
Lämmin talviauto. Edulli-
set kilometrit, kulutus 4,5 
l/100 km.  Hinta 1150 e. 
Puh: 040-0672943.

Punainen KUPLAFOLKKA-
RI VW 1303 -74. Katsastet-
tu kesäkuussa. Stereot. 
Lisälämmitin mukaan. 
Siisti. Hp. 1500,- Puh. 040 
820 4749

Ostetaan  

TALVIRENKAAT 185/65 15", 
edulliset. 040-7305652.

TALVIRENKAAT 14" Opel 
Vectraan 175/70R. Puh. 
0400203593. 

LUMILINKO stiga, hon-
da tai vastaava puh: 
040-7061749.

Halpa TOYOTA Corolla 1.3 
vm. 86-92. Kaiken kun-
toiset noudetaan. Puh. 
040-3247430.

Vuokralle tarjotaan  

KAKSIO ydinkeskustas-
ta kaukolämmöllä. Puh. 
040-5172881.

Hissikerrostalosta 63 m2 
osake. Vuokra 480 eu-
roa. Vuokralainen mak-
saa veden+sähkön. Puh. 
0442991552 tai koti puh. 
08-446242.

RIVITALOYKSIÖ Niva-
lan keskustasta puh.050 
3024758.

KERROSTALOYKSIÖ 38 
m2 ydinkeskustassa. Va-
paa 1.12.08 alkaen. Puh. 
0400-387109.

Kadonnut  

Punainen Nokian 3100 
PUHELIN. Jos löydät pu-
helimen niin vie se Niva-
lan Poliisilaitokselle.

Kadonnut järvikyltä pitkä-
karvainen leikattu TYTTÖ-
KISSA.Valkoinen mahan  
alus, muuten punarusk/
valk/musta.Nimi Börde. 
puh:044-2628555.

Löydetty  

Aittolan koulun luona 
valkoinen KISSANPENTU. 
Violetti panta kaulassa. 
Kylmissään ja nälissään 
pyrkii sisälle.

Karvoskylän Ojakylällä 
on oleillut syksyn ajan 
punaraitainen KISSA, jol-
la hieman valkoista hän-
nänpäässä. Jos tunnistat 
omaksesi, hae kissa tal-
teen ennen talven tuloa. 
Tiedustella voi numerosta 
050-3265695.

Sekalaista  

Eläkeukko hakee OSA-AI-
KATYÖTÄ. Ajokortti on. P. 
040-525-0185.

Tervetuloa ORIFLAME 
ASIAKASILTAAN Ylivies-
kassa 11.11.08 klo 18.30 
Lounasravintola Herkku 
Valtakatu 4. Uutuuksia, 
opastusta, ilmaisia iho-
analyysejä ym. Liput 5 
euroa sis. tarjoilun ja ovi-
lahjan. Tied. 040-5636788 
tai 044-3437509.

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.

UUSI TEKSTARISÄTTI

050 1599
Tutustu heti 

*10 viestiä 

veloituksetta*

Lähetä viesti TARJOUS 

*47304

Voice Stream, pl 236, 

00121 Hki

rivit@nivalanviikko.fi 
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SE ON MENOA EIKÄ TÖKITYSTÄ!
Kaupoissa tietokoneita on 
kahta sorttia. Wanhoja ja uu-
sia. Päältä tai hinnasta niitä 
ei erota toisistaan. 

Näytönohjain on tökätty tai tinattu 
kiinni emolevyyn. Ne paljastavat 
iän ja kyvyn. Ei hintaa!

3DMark® 05 pisteet
Tyyppi Pisteet Ikä

VIA Chrome
S3G 273 2004
9HC 435 2007

SiS Mirage 1998-
M661FX 340 ?
3 671MX 460 ?
Intel Graphics (GMA) 03-

900 234 2005
950 468 2005

X3100 829 2007
4500 1468 2008

ATI Mobility Radeon 01-
7500 155 2001
9000 832 2002
9600 2500 2004
200M 587 2005

HD3850 6114 2007
HD3870X2 20115 2008

Nvidia GeForce 2001-
2Go 130 2001
5200 1100 2003
5700 500 2004

8400GS 2671 2007
9600GT 8852 2008

9800GTX 18209 2008

www.notebookcheck.net
Yllä olevat ja muut pienet koneet 
passaavat näpyttelyyn. Peli-ja 
elokuvakäytön lämpö niillä on yli 
+70ºc. Ylilämpö rikkoo emolevyn.
Huoltomme •kevyet 100% 
varmat 10+ laadun ilmaiset turva-
ohjelmat, •jätetiedon poisto, •C-
juuren eheytys, •turhien ohjelmien 
poisto •ja työmuistin 
suurennus on lämmön 
alennus, koneen nopeutus 
ja itsellesi säästö vaikka 
Hula-Hula rannalle.

Pelimiesten ei kannata tyytyä wan-
han tawaran tökkiwään kuwaan ja 
odotteluun.
Formula Ykkösemme
PiFast aika on 
12,4 sekuntia. 
Se on menoa 
eikä tökitystä. 
Näytönohjaimen
3DMark® tulos on +15000 
pistettä ja hinta alle tonnin. Passaa 
myös töihin, jotka saa tehdä äkkiä 
ja lähteä sitten vaikka pilkille. 
Ainakin kauppiaalle AMD pro-
sessorit ovat olleet 25 % Inteliä 
hitaampia ja halvempia. Nyt maa-
ilman nopeimpien prosessorei-
den hwbot.org -tilasto on Intel 
osaamista. Nopein AMD on vasta 
3824:s.
Sinulle tyrkytetään 2007 
AMD Athlon X2 sarjan: •4000+
konetta/PiFast aika 43 sekuntia, ja 
•5000+ konetta/37 sek. ja •6000+
konetta 30 sek.

Me tyrkytämme uutta 
400 MHz asti kasvavan P5K 
– P5Q  emolevyn: •Intel E8500 
prosessorin PiFast 15-12 sek. 
konetta hintaan 799-1059€
tai •Intel emolevy, prosesso-
ri ja työmuistit ”moottorin” 
vaihtoa PiFast 21 sek. hintaan 
320€.
•AMD max. nopeus on 200MHz ja 
Intel max.  400MHz.
•PiFast = aika, jossa kone laskee 
piin 3,14 arvosta miljoonan nume-
ron jonon.

Timo Niemelä
Heinolankaari 8, Kokkola

Puh. 0400-663 215

(Autot kuvin: www.kokkomobiili.fi )

HUOMIO! Hinnat voimassa
14.11. saakka! Rahoitus!

AUTO-ALE!
VOLVO S80 D5 AUTOM. 2002
189 tkm, met.vihreä, aut, aut.ilmast, 
alut, 2 x renk, ajotietok, cruise, nahat, 
navi, koukku, webasto, täyd.huoltok, 
ym.ym. Upea Volvo huippuvarustein!                                                                                    
 alkup.hinta 17900,- NYT 15900,-
---------------------------------------------
BMW 523 i  2,5 TOURING 2000
163 tkm, met.sin, AC, ABS, ASC, air-
bagit, koukku, k-lukitus, cruise, ajotie-
tok, h-kirja ym. Näyttävä ja upea Poh-
janmaan auto!
 alkup.hinta 15900,- NYT 13900,-
---------------------------------------------
VW TRANSPORTER 2,4 D P-AUTO 2000
132 tkm, pun, pitkä kori, 2 x renk, va-
ner, koukku, pariovet, täyd.hk, ym.ym. 
Siisti Pohjanmaan auto! Sis.ALV 
 alkup.hinta 13400,- NYT 11900,-
---------------------------------------------
FIAT PUNTO 60S TORINO 2005
39 tkm, met.sin. Airbagit, ABS, k-lu-
kitus, h-kirja ym, uudempi korimalli, 
kuin uusi Pohjanmaan auto, 1 om,
 alkup.hinta 8500,- NYT 7900,-
---------------------------------------------
OPEL ASTRA 1,6 i CARAVAN 2004
97 tkm, oranssi, ilmast, 2 x renk, ABS, 
Airbagit, keskusluk, ym hyvät varust! 
Facelift-malli, 1 omistaja 
 alkup.hinta  8500,- NYT 7900,-
---------------------------------------------
RENAULT LAGUNA 1,6 i-16 BREAK 2000
152 tkm, sin. farmari, AC, alut, 2 x 
renk, ABS, airbagit, keskusluk, koukku  
huoltokirja ym, siisti kunto!
 alkup.hinta    5900,-  NYT 4900,-
---------------------------------------------

Nivalan Viikko toivottaa kaikille lukijolleenNivalan Viikko toivottaa kaikille lukijolleen

HYVÄÄ ISÄNPÄIVÄÄ!HYVÄÄ ISÄNPÄIVÄÄ!


