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Sunnuntai  
16.11.2008

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.

Herra, sinä olet meidän tur-

vamme polvesta polveen.

Jo ennen kuin vuoret syntyi-

vät, ennen kuin maa ja maan-

piiri saivat alkunsa, sinä olit.

Jumala, ajasta aikaan sinä 

olet.

Sinä annat ihmisten tulla 

maaksi jälleen ja sanot: "Pa-

latkaa tomuun, Aadamin lap-

set."

Tuhat vuotta on sinulle kuin 

yksi päivä, kuin eilinen päivä, 

mailleen mennyt, kuin öinen 

vartiohetki.

Me katoamme kuin uni aa-

mun tullen, kuin ruoho, joka 

hetken kukoistaa, joka vielä 

aamulla viheriöi mutta illaksi 

kuivuu ja kuihtuu pois.

Opeta meille, miten lyhyt on 

aikamme, että saisimme vii-

saan sydämen.

Herra, käänny jo puoleem-

me.

Kuinka kauan vielä viivyt?

Armahda meitä, palvelijoi-

tasi!

Ravitse meitä armollasi joka 

aamu, niin voimme iloita elä-

mämme päivistä.

Niin kuin annoit murheen, 

anna meille ilo yhtä mone-

na vuotena kuin vaivamme 

kesti. 

Ps. 90: 1-6, 12-15 

Sunnuntai: Aarne, Aarno, 

Aarni

Maanantai: Eino , Einari

Tiistai: Tenho, Jousia

Keskiviikko: Liisa, Elisa, Elii-

sa, Liisi, Elisabet, Elise

Torstai: Jar, Jalmari

Perjantai: Hilma

Lauantai: Silja, Selja

Sunnuntai 19.11. Valvomisen 

sunnuntai

Torstai 20.11. Lasten oikeuk-

sien päivä

Kirjallisuudessa pätee sama 

kuin rakkaudessa: olemme 

hämmästyneitä toisten va-

linnoista.

Andre Maurois

1. Ketkä valittiin vuoden 

isiksi?

2. Kuka sai tämän vuoden 

Nobelin kirjallisuuspalkin-

non?

3. Kuka on Barack Obaman 

varapresidentti?

4. Kuka näyttelee pääosaa 

Kalle Päätalosta kertovassa 

elokuvassa?

5. Mitä osavaltiota Geor-

ge Bush edusti Yhdysvaltain 

senaatissa?

Vastaukset sivulla 10

Ruokalista

Vauvauutisia

Työpaikat
Nivalassa

Baaritarjoilija, kokki.

Työvoimakoulutus

Koneistajan ammattitutkinto - 

cnc-koneistus, kone- ja metal-

lialan perustutkinto, levyseppä-

hitsaaja,levytekniikan ammatti-

tutkinto, metallialan valmenta-

va jakso - metallin perustiedot 

ja taidot, hitsaajan pätevöitymis-

koulutus, teollisuusrobotin oh-

jelmointi ja käyttötaito, puualan 

perustutkinto, puusepänalan am-

mattitutkinto - puutuotteen val-

mistus, puusepänalan ammatti-

tutkinto / CNC / CAD / CAM 

-tekniikka, kone- ja metallialan 

perustutkinto - koneistus, yrittä-

jän ammattitutkinto, tulityökort-

tikoulutus, työturvallisuuskort-

tikoulutus, monialainen rekry-

tointikoulutus yhteishankinta-

koulutuksena.

Katja Harjulalle ja Leo 

Mourujärvelle syntyi 1.11. 

tyttövauva Oulaisissa. Vauvan 

pituus on 50 cm ja paino 

3680 g.

40 vuotta

Onnittelut 18.11.johdosta

T: Kotiväki

Heli ja Jani Silvolalle syntyi 

30.10. poikavauva Oulaisis-

sa. Vauvan pituus on 53 cm 

ja paino 3940 g.

Manttaalitalo ja vanha kunnantalo sijaitsivat 1970-luvulla nykyisen kirjaston paikalla. 

Talojen välistä näkyy taksiaseman pirssejä. Kuva Ritva Ojan kokoelmista.

Antti Edvart Hourula ja Sylvi Maria Pirnes sanoivat 

"tahdon" 11.11.1948 Nivalan kirkossa. Lapset perhei-

neen onnittelevat.

Timattihäät

Onnea 5-vuotiaalle Emma 

Palolalle!

Tv. Eetu-veli, äiti ja isä, 
mummut ja papat

Onnea!

Isänpäivän vietto alkoi sana-

jumalanpalveluksella kirkos-

sa. Seurakunta oli kutsunut 

isovanhempia ja lastenlapsia 

yhteiseen jumalanpalveluk-

seen. Ilahduttavan moni oli 

kutsua noudattanut. Oli ilo 

nähdä mummujen ja pappo-

jen tulevan yhdessä lasten-

lastensa kanssa kirkkoon. 

Jumalanpalveluksen jälkeen 

oli Seurakuntakodilla tarjol-

la isänpäivälounas.

Ritva Oja

Isää juhlittiin

Seurakuntakodin ruokasali täyttyi lounasvieraista.

Ateriapalvelu

Sunnuntai 16.11.: Ananas-pos-

supata, perunat, kaisersalaatti, 

boysenmarjakiisseli.

Maanantai: Jauheliha-porkkana-

kastike, perunat, kaali-puoluk-

kasalaatti, aprikoosikiisseli.

Tiistai: Silakkapihvit, muusi, pu-

najuuri-raejuustosalaatti, puoluk-

kakiisseli.

Keskiviikko: Broileri-perunalaa-

tikko, porkkanaraaste, ananas-

kiisseli.

Torstai: Kinkkukastike, perunat, 

jäävuori-kartanosalaatti, marja-

kiisseli.

Perjantai: Hernekeitto, juusto, ohu-

kaiset ja hillo.

Lauantai: Uunimakkara, muusi, 

kurkkusalaatti, ruusunmarjakiis-

seli.

Sunnuntai: Karjalanpaisti, perunat, 

perunasalaatti, luumukiisseli.

Peruskoulu ja 
lukio
Maanantai: Uunimakkara, muusi, 

kaalisalaatti.

Tiistai: Broileririsotto, vihersa-

laatti.

Keskiviikko: Lohi-kasviskeitto, 

pehmeäleipä.

Torstai: Kinkkukiusaus, punakaa-

li-punaherukkasalaatti.

Perjantai: Riisi-ohrapuuro, mehu-

keitto, kinkkuleike, ruispala.

Viljellään huumoria

Eräs äiti oli pankissa asioimassa 

pienen poikansa kanssa. Asiointi 

alkoi jo pikkupoikaa pitkästyttää 

ja tuskatuttaa.

- Nostakaa se tuohon tiskille 

istumaan, neuvoi virkailija.

Mutta poikahan ei kauan is-

tunut, vaan lähti konttaamaan 

pitkin tiskiä. Siihen virkailija 

totesi:

- Tästä pojastahan tulee pan-

kinjohtaja, kun se osaa jo tiskon-

tata.
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Nivalan seuratupayhdistys 

ry:n omistama seuratupa on 

rakennettu aikoinaan herän-

näishenkisen seuratoiminnan 

tarpeisiin. Vuonna 1938 val-

mistunut rakennus vihittiin 

käyttöön 19.11.1938. Vihki-

misen toimitti tuolloin Oulun 

tuleva piispa Väinö Manner-

maa. Sunnuntaina vietetään 

seuratuvan 70-vuotisjuhlaa. 

Juhla alkaa messulla kirkos-

sa, minkä jälkeen on ruokailu 

ja juhlaseurat Seuratuvalla.

Seuratupa-
yhdistys 
perustetaan

Nykyisen Seuratuvan raken-

tamishanke nousi esille voi-

makkaasti 1930-luvulla. Kes-

kusteluja asiasta oli käyty jo 

useamman vuoden ajan, sil-

lä heränneitten kotien isien ja 

äitien huolena oli, että maa-

ilma tarjosi nuorille monen-

laista syntisen elämän hou-

kutuksia. Haluttiin rakentaa 

sellaiset tilat, joissa erityises-

ti heränneiden kotien nuo-

ret voisivat kokoontua. Seu-

ratupaidean isinä voidaan, 

seuratuvan historian mu-

kaan (Toivo Junttila – Väinö 

Vähäsarja: Kaksi seuratupaa 

vuodelta 1988) pitää silloista 

Nivalan kirkkoherraa Lauri 

Mustakalliota, Toivoniemen 

isäntää Juho Kiviojaa, Muta-

lan isäntää Iisak Mäenpäätä, 

Raution isäntää Taneli Rauti-

ota ja pitäjänapulaista Einari 

Hohtia. Kirkkoherran ja Toi-

voniemen isännän ideoimaa 

hanketta lähdettiin sitten vie-

mään joukolla eteenpäin. Ke-

sällä 1936 Kullalla pidettyjen 

seurojen yhteydessä päätet-

tiin aloittaa väliaikainen seu-

ratupatoiminta. Varsinainen 

Nivalan seuratupayhdistyk-

sen perustamiskokous pidet-

tiin saman vuoden lokakuus-

sa Toivoniemen talossa.

Vaiherikas 
menneisyys
Seuratupa ei ehtinyt olla 

kauan seurojen pitopaikka-

na. Talvisodan sytyttyä ra-

kennus jouduttiin luovutta-

maan evakkojen vastaanot-

topaikaksi. 

Nivalaan tulleista eva-

koista suurin osa tuli Kuh-

mon seudulta ja joukossa oli 

huomattavan paljon sairai-

ta lapsia, joista valitettavan 

moni menehtyi kulkutautei-

hin. Lastensairaalan perusta-

minen lähti juuri siitä syys-

tä. Seuratupayhdistys joutui 

vuokraamaan talon lastensai-

raalaksi vuonna 1940.

Vuokrasuhde kesti ai-

na vuoteen 1956 eli kaikki-

aan kuusitoista vuotta. Tä-

män jälkeen seuratupa saa-

tiin omaan käyttöön, kertoo 

Seuratupayhdistyksen vara-

puheenjohtaja kirkkoherra 

Heikki Hurskainen.

Kun Seurakuntakoti val-

mistui vuonna 1975, seura-

toiminta siirtyi uusiin seu-

rakunnan tiloihin. Siinä vai-

heessa Seuratuvan alaker-

ta voitiin vuokrata Nivalan 

kunnalle lasten päiväkodiksi, 

missä käytössä se oli kymme-

nisen vuotta, mainitsee Hurs-

kainen

 Onpa seuratuvan vintil-

lä jossain vaiheessa toiminut 

Nivalan kunnan kirjastokin, 

huomauttaa hän.

Nykyisin seuratoimintaa 

pyörittää pääosin Herättäjä-

Yhdistyksen Nivalan paikal-

listoimikunta. Kuorotoiminta 

on ollut vilkasta seuratuvalla. 

Se alkoi Pikkukuorosta ja laa-

jeni, kun perustettiin Seura-

tuvan kuoro, jonka toimintaa 

jatkaa nykyisin seuratuvalla 

kokoontuva Nivalan Virsi-

kuoro johtajanaan Veli Jär-

viluoma.

Nykyisin seuratuvalla ko-

koontuvat myös monet kan-

salaisopiston piirit. Tiloja on 

voitu antaa  edullisesti myös 

eri järjestöjen käyttöön. Ta-

lonmiespariskunta Terttu ja 

Kari Heikkinen pitävät pi-

topalvelua, joten tiloissa voi-

daan järjestää esim. perhe-

juhlia.

Talous kunnossa

Seuratupa on tällä vuositu-

hannella remontoitu lattiasta 

kattoon. Sen on tehnyt mah-

dolliseksi hyvä talkoohenki 

ja talkookeräykset sekä Ra-

ha-automaattiyhdistykseltä 

saadut avustukset.

- Saimme 10.000 euroa 

neljänä vuonna peräkkäin. 

Remontin kustannusarvio 

oli 180.000 euroa. Yhdistys 

saa vuokratuloja tiloista ja 

talossa olevista asunnoista ja 

jäsenmaksuista.  Ainaisjäse-

niä on 250. Seuratupa on ve-

laton, kertoo Teuvo Raudas-

koski Nivalan Seuratupayh-

distyksen hallituksen pu-

heenjohtaja.

- Nivalalaisille seuratupa 

symboloi monia asioita. Tä-

nä päivänä iloitsemme siitä, 

että olemme voineet säilyttää 

tämän vanhan arvokkaan ra-

kennuksen, joka tuo nivala-

laisten mieliin monia muis-

toja, mainitsevat Hurskainen 

ja Raudaskoski. 

Ritva Oja

V iime viikolla olin tilaisuudessa

 kuulla Taloudellisen Tiedotus-

 toimiston Oulun läänin alueyh-

teyshenkilö ja koulu-coach Heikki Piilosen 

esitelmän Niva-Kaijan koululla. Hän oli esi-

telmöinyt päivällä yhdeksäsluokkalaisille, 

joille ajankohtaisena asiana on etsiä perus-

koulun päättymisen jälkeisiä jatkokoulutus-

paikkoja. Illalla esitelmän kuulivat ysiluok-

kalaisten vanhemmat tilaisuudessa, jossa 

myös kerrottiin koulutusmahdollisuuksiin 

ja yhteishakuun liittyvistä asioista.

TAT tekee vuosittain nuorisotutkimuksen. 

Tänä keväänä 13-17 -vuotiaille tehty tutki-

mus kertoo, että Suomen peruskoulun päät-

tävistä 92 prosenttia lähtee lukioon tai am-

mattiopintoihin. Pieni osa menee töihin, pi-

tää välivuoden opiskelussa tai ei muusta syys-

tä jatka opintoja. Lukion ja  ammattiopiston 

edustajien sekä opinto-ohjaajien esitelmis-

tä huomasi, että mahdollisuuksia on paljon 

ja jokaiselle järjestyy kyllä opiskelupaikka. 

Vaikka nuori ei heti pääsisikään unelma-am-

mattiaan opiskelemaan, kannattaa kuitenkin 

opintielle lähteä ja hakea toivepaikkaan myö-

hemmin uudestaan. Myös alaa voi vaihtaa, 

jos aloitetut opinnot eivät tunnukaan oikealta 

valinnalta. Tärkeintä on, ettei jää peruskou-

lun jälkeen laakereilleen lepäilemään, sillä tu-

levaisuudessa kaikkien työpanosta tarvitaan. 

Piilonen korosti myös, että nyt opiskelemaan 

lähtevien nuorten ei tarvitse välittää lamapu-

heista mitään, sillä sitten kun he muutaman 

vuoden kuluttua ovat työelämässä, on taas 

nousukausi. Tutkimuksen mukaan hoitoalan 

työpaikat lisääntyvät tällä alueella eniten, toi-

sena tulee palveluala. Teollisuuden työpaikat 

vähenevät, mutta toisaalta eläköityminen saa 

aikaan sen, että sieltäkin työpaikkoja löytyy 

lähes kaikille haluaville.

TAT:n Nuorisotutkimuksesta selviää, että 

nuorten kolme suurinta huolenaihetta elä-

mässä ovat: 1) ilmastonmuutos, 2) oma ja 

läheisten ihmisten terveys, 3) sodat. Mik-

sikähän nuorten täytyy kantaa suuri huo-

li  ilmastonmuutoksesta, kun nykytila ei ole 

edes heidän aikaansaannostaan, vaan meidän 

vanhemman väen tekosista syntynyt? Vähi-

ten nuoria huolettavat työvoimapula ja glo-

balisaatio.

Tärkeimmät asiat, jotka tämän tutkimuk-

sen mukaan tekevät nuoren onnellisiksi ovat: 

1) ystävät, 2) perhe, 3) vapaa-aika. Kaikki nä-

mä liittyvät jollakin tavalla ihmissuhteisiin. 

TV/radio, se että on itse suosittu ja tavarat 

ovat nuorille vähiten tärkeitä onnellisuuden 

kannalta.

Työelämässä nuoren tekee eniten onnel-

liseksi se, että saa tehdä itseään kiinnosta-

vaa työtä. Työelämään liittyen ylivoimaises-

ti suurin huolenaihe nuorilla on oman alan 

löytyminen. Tietoa ammateista ja työpaikois-

ta nuoret kertovat saavansa eniten TET-jak-

solta, eli työelämään tutustumisviikolta. Siksi 

Nuorisotutkimuksenkin yksi johtopäätös on, 

että TET-jaksojen laatuun kannattaa kiinnit-

tää huomiota. Kun nuoret saavat mahdolli-

suuden tutustua työpaikkaan ja tehdä oikeita 

töitä, se antaa heille paljon tietoa omien jat-

kosuunnitelmien tueksi.

Kouluissa lapsemme ja nuoremme saavat 

hyvää tukea ja elämäneväitä. Yhteiskunta tu-

kee lastemme kasvua alusta alkaen neuvoloi-

den, päiväkotien, esikoulujen, peruskoulujen 

ja jatko-opintojen avulla elämässä eteenpäin. 

Päävastuu kasvatuksesta on kiistattomasti ko-

deilla ja meidän olisi syytä joskus muistaa 

kiittääkin opettajia ja muuta henkilökuntaa 

sen sijaan, että kovin kärkkäästi olemme kou-

lujen ja opettajien toimintaa arvostelemas-

sa. Jos jokin konfl ikti sattuu, helpostihan si-

tä oman lapsensa puolesta "kirkastuu", mut-

ta ei se tapahtumien todellinen kulku aivan 

satavarmaa ole lapsen kertomana, vaan asiat 

täytyy selvittää kaikilta kanteilta ja keskustella 

ne rauhallisesti selviksi.

Työ kouluissa ei varmasti aina ole help-

poa. Nivalankin opetustoimessa on joudut-

tu tekemään leikkauksia. Opetusta annetaan 

opetussuunnitelman mukaan, mutta talous 

on tiukalla. Perusopetuksen tehtäväalueella 

kouluilla on saatu toteutettua vaaditut sääs-

töt tuntikehyksissä tai materiaalihankinnois-

sa tai jopa molemmissa. Syksyllä kuitenkin 

jouduttiin palkkaamaan lisää henkilökuntaa 

ja kuljetussopimusten korotuksetkin astuivat 

elokuun alussa voimaan. Nivalan opetustoimi 

on kuitenkin monilla mittareilla mitattuna yli 

Oulun läänin keskitason.

Ohjeiden mukaan kaupungin jokaisen toi-

mialan on tarkkaan etsittävä kaikki mahdol-

liset säästökohteet. Sivistyslautakunta antaa 

talousarvioehdotuksensa ensi maanantai-

na kaupunginhallitukselle. Annetuissa raa-

meissa pysymiseksi on suunniteltu neljän pe-

rusopetusryhmän vähentämistä ja ryhmien 

suurentamista. 5-6 luokkalaisilta vähenne-

tään yksi taito- ja taideaineiden tunti. Kie-

litarjontaa ehdotetaan supistettavaksi siten, 

että vapaaehtoista A2 kieltä ei ole enää saa-

tavilla, mutta opiskelun jo aloittaneet voivat 

kuitenkin jatkaa opiskeluaan.

Kaikki tietävät, että kaupungin talous on 

erittäin kireällä. Hakiessaan säästötoimia ta-

lousarvioehdotukseensa sivistyslautakunta 

on puun ja kuoren välissä. Kukaan ei halua 

ylisuuria luokkia, tuntikehyksen leikkaamis-

ta tai muita säästötoimia koulutyöhön. Vält-

tämättömiltäkin tuntuvat menojen lisäyseh-

dotukset tulevat bumerangina takaisin. On 

pakko toimia resurssien mukaan. Kaupungin 

budjetin käytöstä iso osa päätetään jo muual-

la, joten liikkumavaraa ei täällä paljon ole.

Maritta Raudaskoski
maritta.raudaskoski@omanetti.fi 

Maritta Raudaskoski
maritta.raudaskoski@omanetti.fi 

Nuoret haluavat kiinnostavaa työtä

Toimittajan tarinoita

Nivalan seuratupa herättää muistoja

Nivalan Seuratupa on seissyt samalla paikalla kirkon vie-

ressä jo 70 vuotta.

Nivalan Seuratupayhdis-

tystyksen hallituksen nykyi-

nen puheenjohtaja Teuvo 

Raudaskoski ja varapu-

heenjohtaja kirkkoherra 

Heikki Hurskainen .
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Nivalan Seurakunta
Su 16.11.Valvomisen sun-

nuntai  klo 10 messu kirkos-

sa, Seuratuvan 70-vuotisjuh-

lajumalanpalvelus,

saarna I Mattila, lit  Hurs-

kainen, kanttori Rautio, Ni-

valan Virsikuoro joht.  V Jär-

viluoma. Radioidaan Pookis-

sa. Kolehti: Nivalan Seuratu-

payhdistyksen hyväksi. Klo 

11.30 ruokailu ja  seuratu-

van 70-vuotisjuhlaseurat seu-

ratuvalla (E Eerola, P Rönk-

kö, I Mattila, Nivalan Virsi-

kuoro joht. V Järviluoma), 

kahvitarjoilu. Klo 13.30 Ni-

valan ry:n Kotikeskusvierai-

lu (E Lapinoja). Klo 14 seu-

rat Kerttu ja   Vilho Nivalal-

la, Järvikyläntie 1866 (Juntti-

la). Klo 14 seurat Korpiran-

nan ry:llä (O Hosionaho) Klo 

18 Kallion leiri-ilta ja seurat 

Nivalan ry:llä (E Lapinoja, J 

Tölli). Klo 18.30 hartaushet-

ki Uuden hautausmaan kap-

pelissa ja kynttilöiden sytytys 

itsemurhan tehneiden muis-

tolle. Klo 19 seurat Ypyän ry:

llä (O Hosionaho).

Ma 17.11. klo 10 näkövam-

maisten  ja syöpäyhdistyksen 

kerhon retki Korkatin karta-

noon. Lähtö seurakuntako-

dilta klo 10, paluu n. klo 14.

Ti 18.11. klo  11-13 kohtaa-

mispaikka Rannissa,  Pelto-

lan pappila, Asematie 1, Kat-

ri Hosionaho ohjaa jouluisten 

ovikranssien valmistamises-

sa. Voit tuoda havuja, pajun-

vihtaa ja koristeita. Klo 18 

naisten piiri seurakuntako-

dissa.

Ke 19.11. klo  18 gospel-

kuoron harjoitukset seura-

kuntakodissa. Klo 19 virsi-

piiri seurakuntakodissa.

To 20.11. klo  17 lapsikuo-

ron harjoitukset seurakunta-

kodissa. Klo 18.15 raamattu-

piiri seurakuntakodissa. Klo 

18 ystäväpalveluryhmä seu-

rakuntakodissa. Klo 19 om-

peluseurat Minna ja Mauri 

Kiviojalla.

Pe 21.11. klo 18 alueellinen 

rippikoulun kodinilta Ylivies-

kan  ry:llä. Klo 18.30 raamat-

tuluokka Nivalan ry:llä.

La 22.11. klo 19.30 seurat  

Nivalan ry:llä (K Tölli), järj. 

Haikaran ry. Klo 21 tunnel-

mallinen

kynttiläkonsertti kirkossa, I 

Hintsala.

Su 23.11. Tuomiosunnun-

tai    klo 10  messu kirkossa, 

Seurakunnan uusien työnte-

kijöiden tehtävään siunaami-

nen, saarna Junttila, lit. Juk-

kola , kanttori Rautio, K Jär-

viluoma, laulu. Kolehti:  Op-

pilaitos- ja nuorisotyöhön 

eri järjestöille, Kirkkohalli-

tus. Kirkkokahvit seurakun-

takodissa. Klo 13 seurat Ni-

va-Onnin kerhohuoneessa, 

kahvitus, arvontaa, järj. Pidis-

järven diakoniatoimikunta. 

Klo 13 seurat Nivalan ry:llä 

(P Vinnurva). Klo 18 seurat 

Nivalan ry:llä (P Vinnurva, L 

Hankkila). Klo 19 Herättäjä-

seurat seuratuvalla (V  Tuo-

mi, S Jukkola, M Jyrkkä):

Diakoniatyö: Isänpäivälou-

naan tuotto oli Angolan las-

ten hyväksi 2691 €. Lämmin 

kiitos ruokailijoille, arpavoit-

tojen lahjoittajille ja talkoo-

laisille!

Ti 25.11. Yhteisvastuukou-

lutus Kokkolassa. Yhteisvas-

tuusta kiinnostuneet ilmoit-

tautukaa mukaan, p. 040 532 

5570 tai 040 532 5571  ma 

17.11. mennessä.

Päiväkerhotyö: Pe 14.11. ei 

ole päiväkerhoja.

Perhekerhotyö: To 13.11. klo 

9.30 perhekerho seurakunta-

kodissa,  pe 14.11. ei ole per-

hekerhoa! , ti 18.11. klo 9.30 

perhekerho seurakuntako-

dissa. Kerhossa arpajaiset, 

tuokaa arvottavia tavaroita.

Pyhäkoulutyö: Su 16.11. klo 

12 Pyhäkoulu seurakuntako-

dissa, klo 12 Vilkunan alueen 

pyhäkoulu Visurilla, Pajulan-

tie 132.

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 

luokan pojille.

Kokkikerhot: seurakunta-

kodissa maanantaisin klo 16 

– 17.30 1 – 4 luokan tytöille 

ja pojille, seurakuntakodis-

sa keskiviikkoisin klo 17.30 

– 19.00 4 – 6 luokan tytöille 

ja pojille, Kyösti Kallion kou-

lulla maanantaisin  klo 16.30 

–18.00 4 – 6 luokkalaisille.

Puuhakerho: seurakuntako-

dissa tiistaisin klo 16.30 – 

17.30 1-4 luokan tytöille ja 

pojille.

Liikuntakerho: Karvoskylän 

koululla maanantaisin klo 

17-18.30 3 – 6 luokan tytöil-

le ja pojille.

Askartelukerho: seurakun-

takodissa  torstaisin klo 16-

17.30 3 – 6 luokan tytöille. 

Huom! Alkaa 13.11.2008.

Varhaisnuorten joululeiri 

Vinnurvassa 28 – 29.11.2008. 

Leirin hinta 7 €. Ilmoittau-

tuminen kirkkoherranviras-

toon 21.11 mennessä p. (08) 

440 025. Tervetuloa mukaan! 

Lisätietoja  Mauri Autio p. 

040 539 1462.

Nuorisotyö: Pe. 14.11 klo 

15.30 poikien sähly Tuisku-

lassa. Pe-Su. 14-16.11 Maa-

ta näkyvissä –festarit Turus-

sa. Ti. 18.11 klo 18-19 raamis 

nuorisotiloissa. Ti. 18.11 klo 

19-20.30 teema-ilta nuoriso-

tiloissa. Lisätietoja p. 040 532 

5578.

Rippikoulutyö: To. 13.11 

klo 18.30 2-rippikouluryh-

män vanhempainilta seura-

kuntakodissa. La. 15.11 klo 

9.30-14  2-rippikoululeirin 

päiväkoulupäivä seurakunta-

kodissa. La. 22.11 klo 9.30-14 

talvi- ja 3 rippikouluryhmien 

päiväkoulupäivä seurakunta-

kodissa. La. 22.11 talvi- ja 3-

rippikoulun päiväkoulupäivä 

seurakuntakodissa. La. 29.11 

1-rippikoulun päiväkoulu-

päivä seurakuntakodissa. Ke. 

12.11 klo 18.00 3-rippikoulu-

ryhmän vanhempainilta seu-

rakuntakodissa. Lisätietoja p. 

040 532 5578.

Kolehdinkantajat: 16.11. Su-

vi Järvi, Tiia Savikko, Erno 

Konttila, Taneli Tyhtilä

23.11. Elli Alasaari, Jonna 

Isoniemi, Antti Liikanen, 

Erkki Lehtola

30.11. Miia Korri, Salla  Kos-

kela, Janne   Vierimaa, Risto 

Visuri

Olkaa paikalla kirkon sakas-

tissa viim. klo 9.45.

Lisätietoja p. 040 532 5578/

Reetta

Lähetystyö: Lähetyksen  kirp-

putori Kanttorilassa, avoinna 

ke ja la klo 9-13,  saatavana 

varastossa olevaa ilmaista 

vaatetavaraa.

Petroskoin kirkon vih-

kiäisjuhla: Ilmoittaudu mu-

kaan matkalle Petroskoihin 

4.-7.9.2009! Paikkoja rajoi-

tetusti. 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 adresseja on 

myytävänä myös kirkkoher-

ranvirastossa, hinta 8,50 €.

Talvikynttilät-lehtiä on 

myytävänä kirkkoherranvi-

rastossa, 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.

Tulossa: Kaatuneitten omai-

set, Oulun Eteläisen sotaor-

vot ystävineen!

Ti 2.12. klo 12 joulujuhla Ni-

valan seurakuntakodissa, pu-

hujana tohtori E Kujala. Juh-

la alkaa ruokailulla (12 €), 

ilmoittautumiset Irma Rau-

dasojalle 21.11.2008 mennes-

sä  p. (08) 427 198 tai 050 357 

2023.

Seurakunnan kotisivujen 

osoite: www.nivalansrk.fi 

Sähköpostiosoite: nivalan.

seurakunta@evl.fi 

Kastettu

Milla Emilia Aitto-oja, Masi 

Valtteri Jokitalo, Johan Hen-

rik Korkeakangas, Emma  

Liina Juulia Järvelä, Miikka 

Juhani Inkeroinen

Kuollut

Sirkka Liisa  Viita-aho s Rä-

sänen 61 v.

Taitajia oli koolla Nivalan am-

mattiopistolla keskiviikkona, 

kun Kalajokilaakson perus-

koululaiset mittelivät parem-

muudesta Taitaja9 –kilpailus-

sa. Tämä kädentaitojen kilpai-

lu on tarkoitettu peruskoulun 

yhdeksäsluokkalaisille. Kilpai-

lu tapahtuu kolmihenkisin se-

kajoukkuein eli jokaisessa 

joukkueessa on oltava vähin-

tään yksi tyttö tai poika. 

Kilpailussa mukana olleet 

joukkueet testasivat taitojaan 

esimerkiksi auton renkaan 

asennuksessa, ruoka-ainei-

den tunnistamisessa, perma-

nenttirullien puolauksessa ja 

ompelemisessa.

Taitaja9 –paikalliskilpai-

lu järjestettiin nyt Nivalassa 

viidettä kertaa. Joukkueita oli 

ilmoittautunut  Alavieskasta, 

Haapajärveltä, Kärsämäeltä, 

Pyhäjärveltä, Sievistä, Nivalas-

ta ja Ylivieskasta. Ensimmäi-

sessä kilpailussa vuonna 2004 

mukana oli seitsemän jouk-

kuetta. Keskiviikon kilpailus-

sa rasteja kierteli yksitoista 

joukkuetta. Kilpailun suosio 

on kasvanut vuosi vuodelta.

Kilpailun tarkoituksena on 

tutustuttaa peruskoulun päät-

täviä oppilaita  ammatilliseen 

koulutukseen sekä nostaa kä-

dentaitojen ja taitoaineiden, 

erityisesti tekniikan, tekstii-

lityön ja kotitalousalojen ar-

vostusta.

Katse 
tulevaisuuteen
Taitajakilpailun tuloksia odo-

tellessa piti Taloudellisen tie-

dotustoimiston alueyhteys-

Taitaja9 –kilpailu ammattiopistolla

Joukkueet palkintoineen. Vasemmalta Kolmen Kopla Kär-

sämäeltä, Sievin joukkue ja voittaja Ponsse Ergo Nivalas-

ta.

henkilö Heikki Piilonen pie-

nen tietoiskun tämänhetkises-

tä työmarkkina- ja työvoima-

tilanteesta alueellamme. 

Vuosien 2005 – 2020 välise-

nä aikana poistuu yli miljoona 

työntekijää työmarkkinoilta 

maassamme. Pohjois-pohjan-

maan alueella poistuu vuosit-

tain työelämästä neljä tuhatta 

henkeä. Tulevaisuudessa vuo-

sitasolla tullaan tarvitsemaan 

neljästä viiteen tuhatta uutta 

työntekijää. Suurimmat alat, 

joille tarvitaan tekijöitä, ovat 

metalli, rakennus ja konetek-

niikka myös siivous- ja sosiaa-

lialat sekä hoitoala ja teollisuus 

tulevat tarvitsemaan osaajia ja 

taitajia.

”Sinusta voi tulla vaikka 

mikä” ja ”Kaikkia teitä tar-

vitaan” –iskulauseilla lopetti  

Heikki Piilonen esityksensä.

Voitto Nivalaan

Erittäin tasaväkisen kilpai-

lun voitti Niva-Kaijan koulun 

joukkue Ponsse Ergo: Tapio 

Ylikoski, Hannu Kiviniemi ja 

Eveliina Ylikoski 53 pisteellä. 

Toiseksi tuli Sievin joukkue: 

Sanna Erkkilä, Maija Linna 

ja Hannu Leppälä 48 pisteel-

lä ja kolmas oli Kolmen Kopla 

Kärsämäeltä: Marika Ainaso-

ja, Valtteri Kivelä ja Ville Myl-

lymäki 43 pisteellä.

Nivalan joukkue Ponsse 

Ergo ja Sievin joukkue pääse-

vät kilpailemaan Haukiputaal-

la pidettävään aluekilpailuun 

joulukuun puolivälissä, josta 

parhaat pääsevät keväällä Vaa-

sassa pidettävään fi naaliin.

Ritva Oja



Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Pekka Laakkosen muistelmat
alkavat Maliskylältä
Pekka O. Laakkosen muistel-

makirja on valmistunut. Viik-

ko sitten perjantaina hän oli 

esittelemässä teosta Nivalan 

S-Marketissa. Nykyisin Tam-

pereella asuva Pekka Laak-

konen vieraili samalla tutta-

viensa ja sukulaistensa luona. 

Yösija oli sisaren Kaisa Nii-

nikosken perheessä. Muis-

telmakirjan tarinat liittyvät 

vahvasti Nivalaan ja Malis-

kylään.

Pekka Laakkosia oli kol-

me jo Nivalan keskikoulussa. 

Siksi he käyttävät usein toisen 

nimen etukirjainta nimikir-

joituksissaan.

Pekka Laakkosen muistel-

mat ovat vuosilta 1936-1957. 

Työuransa hän teki pääosin 

matemaattisten aineiden leh-

torina. Laakkonen on synty-

nyt tammikuussa 1936 Malis-

kylän Osuusmeijerin peräka-

marissa. Hän kävi kuusi vuot-

ta Maliskylän kansakoulua 

ja neljä vuotta Nivalan kes-

kikoulua. Yliopilaaksi hän 

pääsi vuonna 1957 Oulais-

ten yhteiskoulusta. Hän toi-

mi myös lukuvuoden 1963-

64 matematiikan opettajana 

Nivalan yhteiskoulussa.

Teksti paisui 
aiotusta
Kirjoittaminen lähti liikkeelle 

siitä, kun Taanilan Sukuseura 

ry lähetti viime syksynä jäse-

nilleen kirjeen, jossa pyydet-

tiin neljännen sukupolven jä-

seniä kirjoittamaan muistel-

mia lapsuus- ja nuoruusvuo-

sien tapahtumista.

- Innostuin asiasta ja ryh-

dyin palauttamaan mielee-

ni 50 vuoden takaista elä-

mää. Muistelmien pituudek-

si toivottiin noin 5-10 sivua. 

Näytti kuitenkin, että tekstiä 

ja siihen liittyviä kuvia alkoi 

kertyä lähes 200 sivua. Näy-

tin työn tulostani lapsilleni 

ja sisarilleni ja he toivoivat, 

että tekstistä tehtäisiin kirja. 

Miniäni Iina Laakkonen teki 

kirjan taiton. Kirjan nimeksi 

tuli "Turvallisesti isän sylis-

sä", kertoo Laakkonen.

Kirja alkaa kuvauksella 

varhaislapsuudesta Malis-

kylän meijerillä. Sieltä per-

he muutti vuonna 1941 jat-

kosodan alettua perheen isän 

kotitaloon Pakolaan. Sukuti-

lojen tilastotietojen mukaan 

vuonna 1933 Pakolan pin-

ta-ala oli 510 hehtaaria, josta 

peltoa 100, viljeltyä laidunta 

50, metsämaata 300 ja jouto-

maata 60 hehtaaria. Päära-

kennuksessa oli 10 huonet-

ta, toisessa päärakennuksessa 

12. Vuonna 1921 rakennettu 

navetta oli 45 lehmälle ja sa-

massa yhteydessä oli 10 hevo-

sen talli. Pakola toimi myös 

kestikievarina.

Kevättalvella 1943 per-

he muutti Pakolan naapu-

riin Heinilään. Siellä oli ai-

emmin ollut Mannerheimin 

lastensuojeluliiton keräsiirto-

la ja huoneita oli käytetty siir-

tolaisten majoituksessa. Tilaa 

oli ruhtinaallisesti.

Kirjan kerronta on läm-

minhenkistä, tarkkaa muis-

telua menneen ajan tapa-

kulttuurista, koulunkäynnis-

tä, harrastuksista  ja maaseu-

dun työtavoista. Teksti syntyi 

nopeasti, sillä kirjoittamisen 

Laakkonen aloitti viime syk-

synä. Kirjassa on tiivistä teks-

tiä 158 sivua. Sitä on saata-

vissa Nivalan S-marketista ja 

Laakkoselta itseltään.

- Olen sellainen, että tyk-

kään työskennellä öisin. Yön 

hiljaisuudessa pystyn kes-

kittymään ja palauttamaan 

muistoja mieleen. Yritin kir-

joittaa mahdollisimman sup-

peasti, sillä tietoa ja kuvia al-

koi tulvia eteen paljon kirjaa 

enemmänkin, hän kertoo.

Pekka Laakkosen tekstis-

tä näkee, että kirjoittaminen 

on hänelle tuttua ja mieluis-

ta. Hän on aiemmin kirjoit-

tanut muun muassa maa- ja 

metsäoppilaitosten käyttöön 

viisi oppikirjaa. 

Kirjassa on muistelusten 

lisäksi paljon historiatietoa. 

Esimerkiksi Turun seudul-

ta Nivalaan muuttanut Art-

turi Itälä, joka perusti 1920-

luvun lopulla sirkkelisahan 

Heinilää vastapäätä tien toi-

selle puolelle, oli europarla-

mentaarikko Ville Itälän iso-

isä. Laakkonen varmisti asian 

Brysselistä Ville Itälältä itsel-

tään, joka oli lisäksi kertonut, 

että olivat vaimonsa kanssa 

antaneet pojalleen nimeksi 

Artturi.

Kirjassa on paljon vanho-

ja valokuvia nivalalaisille tu-

tuista paikoista ja ihmisistä. 

Pekka Laakkonen muiste-

lee paljon isäänsä, tässä ote 

saunareissusta.

"Lopuksi hän kaatoi äm-

pärillisen huuhteluvettä nis-

kaani ja totesi: - Nyt Pekasta 

tuli yhtä puhdas kuin leipu-

ri. Tätä hänen ei olisi pitänyt 

sanoa, sillä suutuin silmittö-

mästi ja sanoin: - Minä en oo 

mikkään akka. Isä tajusi vir-

heensä ja muutti lauseensa 

muotoon: - Pekasta tuli yhtä 

puhdas kuin Haapalan seppä. 

Se kelpasi, vaikka kyläsepän 

nokiset kasvot eivät aina ko-

vin puhtaalta näyttäneet."

Maritta Raudaskoski

Pekka O. Laakkonen kävi esittelemässä uutta kirjaansa Nivalassa.

Kirjan nimi on Turvallisesti 

isän sylissä.

Nivalan kaupunginvaltuus-

to päätti perusteellisen kes-

kustelun jälkeen ensi vuo-

den kunnallisveroprosentik-

si 20,50 %. Kuluvan vuoden 

kunnallisveroprosentti on 

19,75 %.

Viime joulukuussa val-

tuuston hyväksymässä vii-

den vuoden talouden tasa-

painottamisohjelmassa ensi 

vuoden tuloveroprosentiksi 

oli suunniteltu 20,75 %, jota 

myös valtuustossa ehdotettiin 

ensi vuodelle. Äänestyksessä 

hallituksen esitystä 20,50 % 

kannatti 31 valtuutettua ja 

20,75 % neljä.

Ensi vuoden 
kunnallisveroprosentiksi 20,50

Ensi viikon aikana yläasteen 

oppilaille tarjotaan elämyk-

sellinen arvo- ja päihdekas-

vatusohjelma Camera Obs-

cura. Se on Helsingin NMKY:

n kehittämä toimintamalli, 

joka hyödyntää elämyspeda-

gogiikkaa. Ohjelman avulla 

autetaan nuoria jäsentämään 

suhdettaan päihteisiin ja te-

kemään hyviä ratkaisuja.

Oppilaat käyvät Camera 

Obskurassa, mikä latinan kie-

lessä tarkoittaa pimeää huo-

netta, koulupäivien aikana. 

Matka alkaa infotilaisuudel-

la auditoriossa ja sieltä oppi-

laat kulkevat yksitellen kuu-

lokkeet päässä liikuntasaliin 

rakennetun seitsemän huo-

neen rakennelman läpi. Yh-

den oppilaan matka kestää 

noin kymmenen minuuttia 

ja kaikki oppilaat pääsevät 

ensi viikon aikana reitin kul-

kemaan.

Camera Obscuran avulla 

toivotaan herätettävän nuo-

rissa ajatuksia positiivises-

ta osallisuudesta omaan elä-

mään ja lisättävän kykyä teh-

dä itselleen hyviä valintoja 

esimerkiksi juuri päihteiden 

suhteen.

Päihdeteemaa ei käsitellä 

irrallisina asioina, vaan siinä 

otetaan huomioon oppilai-

den tunteet, asenteet ja koke-

mukset. Vuorovaikutuksessa 

aikuisten kanssa nuoria vah-

vistetaan vastuulliseen pää-

töksen tekoon. Ydin on elä-

myksellinen seikkailu lähes 

pimeässä tilassa tehosteilla, 

äänillä, musiikilla ja valoilla. 

Seikkailu vie nuoren hetkeksi 

tutustumaan itseensä, omiin 

tunteisiinsa ja sisäisiin voi-

mavaroihinsa. Reitin edetes-

sä häntä rohkaistaan suoriu-

tumaan erilaisista haasteista 

ja tuetaan häntä luottamaan 

omiin, itsenäisiin ratkaisui-

hinsa.

Kokemuksellisen reitin 

lisäksi Camera Obscuraan 

kuuluu yhdeksän oppitun-

tia, jotka toteutetaan koulun 

omien opettajien toimesta.

Camera Obscura vaatii 

runsaasti vapaaehtoistyötä. 

Viikon ajan yhteensä 25 ai-

kuista toimii avustajana elä-

mysohjelman toteuttamises-

sa. Heistä suurin osa on op-

pilaiden vanhempia.

Camera Obscuran kustan-

taja on Sininauhaliitto ja sitä 

tukee Raha-automaattiyhdis-

tys. Kaikilla vanhemmilla on 

mahdollisuus käydä tutustu-

massa Camera Obscuraan 

tiistaina 18.11. kello 16-20 

välisenä aikana.

Niva-Kaijan oppilaille 
elämyspedagogiikka

Keski-Pohjanmaan Liikunta 

KepLi käynnistää syksyn ai-

kana laajan Välituntiliikutta-

ja -kampanjan.

Kampanja on kolmivuo-

tinen koko KepLin toimin-

ta-alueen alakouluille tarkoi-

tettu, mutta mukaan mahtuu 

vain osa kouluista kerrallaan.

Ensimmäisenä vuonna 

mukaan pääsivät Kaustinen, 

Kokkolan ruotsinkieliset ala-

koulut, Lestijärvi, Nivala, Ul-

lava ja Veteli.

Välituntiliikuttaja -kam-

panja on osa Liikunnan kump-

panuus -hanketta. Liikuttajan 

yhteistyötahoina toimivien ta-

voitteena on maakunnan vä-

estön hyvinvoinnin ja terve-

yden edistäminen liikunnan 

avulla. Tahot ovat huolissaan 

lasten ja nuorten vähäises-

tä liikunnasta ja haluavat pa-

nostaa nyt yhdessä koulujen 

kanssa lapsiin aktivoimalla vä-

lituntiliikuntaa.

Välituntiliikuttaja -kam-

panjan tiedotustilaisuus on 

maanantaina Kokkolassa, jon-

ne tilaisuuteen saapuu myös 

opetusministeri Sari Sarko-

maa. Tilaisuudessa on myös 

Villan koulun oppilaiden de-

moesitys välituntiliikunnan 

ohjauksesta.

Välituntiliikuttaja
Nivalan alakouluille
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Lukijoiden Ajatuksia

Miksi Pieneläinklinikalle ei 

annettu lisäparkkipaikkoja 

kaupungintalon parkkialu-

eelta. Kunnan toimia on ajet-

tu alas, budjetista yli puolet 

on Ylivieskassa. Samoin kau-

pungintalon henkilökunnan 

määrä on vähentynyt. Luuli-

si olevan nyt tilaa antaa pien-

eläinklinikalle parkkipaikko-

ja.

Eikö toimintatiloja oli-

si voitu järjestää Tiilimaal-

le rypäleketjujen yhteyteen. 

Sillä Pieneläinklinikka työl-

listää monta korkeasti pal-

kattua henkilöä ja toiminta-

säde on 100 kilometriä ympä-

riinsä. Tulee vuosittain hoi-

dettavaksi tuhansia lemmik-

kieläimiä.

- Kävijät ovat tavallista 

vauraampaa väkeä, samoin 

osa nivalalaisia. (Ei ruokakas-

sijonossa olevia). Olisi Tiili-

maalle saatu iso, varma asia-

kaskunta eläinklinikalle kuin 

ostoskeskukseen. Samoin ni-

valalaisiakin olisi ollut satoja 

mukana.

- Nyt nivalalaiset kuin ul-

kokuntalaisetkin joutuvat 

turvautumaan Oulun yliopis-

ton tai Äänekosken pienklini-

koihin, joihin on matkaa yli 

100 kilometriä. Rahat ja tulot 

menevät Oulun ja Äänekos-

ken palveluihin ja eläinhoi-

toyksiköihin.

- Sillä lemmikkieläimet 

ovat monelle kuin perheen-

jäsen, jotka hoidetaan, mak-

soi mitä maksoi ja matka ei 

ole este.

- Onko Hankkijan siirto 

parempi vaihtoehto keskeltä 

kaupunkia (ei uusi yrittäjä) 

Tiilimaalle, kuin Pieneläin-

klinikka, joka on erikoishoi-

toyksikkö koko isolla alueel-

la. Mikä mättää. vaikuttiko 

kuntayhtymä Kallion päätök-

set tuhota Pieneläinklinik-

ka Nivalan kaupungin joh-

don tukemana. Sama tilanne 

kuin 1960-70 luvuilla. Ei Poh-

jolan Maitoa, ei teurastamoa, 

ei Pouttua. Palaako menneet 

tapahtumat nivalaisten mie-

liin uudelleen?

Arvo Korkiakoski

Tyypillistä nivalalaista yrityspolitiikkaa

Olemme yhdessä muutaman 

pihlajaperäisen äidin kanssa 

miettineet, että meidän ky-

län/alueen oma äiti-lapsiker-

ho olisi hieno ja kokeilemisen 

arvoinen juttu!

Yritimme kerhokokoon-

tumista jo kerran, mutta lii-

an lyhyen varoitusajan vuoksi 

mukaan ei ehtinyt kuin muu-

tama äiti. Koska kyselyjä ker-

hosta on kuitenkin tullut, 

päätimme yrittää uudelleen. 

Tavoitteena on saada mukaan 

mahdollisimman suuri mää-

rä asiasta kiinnostuneita ah-

teelaisia äitejä ja lapsia.

 Ideana kerhossa on se, että 

kokoonnumme vuorotellen 

jokaisen kotona, eikä kenellä-

kään olisi kerhoon kovin pit-

kää matkaa. Kokoontumisen 

ei tarvitse tarkoittaa mitään 

hienoja kakkukestejä, vaan se 

voi olla esim. ulkoilua tai ret-

keilyä yhdessä muiden kanssa 

tai vain lasten leikkien seu-

raamista ja tutustumista toi-

siin äiteihin. Ahteellekin on 

lähiaikoina rakennettu paljon 

ja olisi mukava saada uudet 

asukkaat kunnolla kylän elä-

mään sisään!

Olisi kiva, jos saisimme 

kerhon kokoontumaan mel-

ko usein ja saisimme jokai-

nen uusia tuttuja omalta ky-

lältä. Mitään tarkkoja päiviä 

tai aikoja kerholla ei (aina-

kaan vielä) ole, toivomuksista 

voidaan vaikka jutella yhdes-

sä kerhokokoontumisessa! 

Eli tervetuloa kaikki Ah-

teen ja ahteelaiseksi itsensä 

tuntevat äidit kerhokokoon-

tumiseen torstaina 20.11.08 

klo 14-16.00 osoitteeseen 

Pihlajatie 349 (eli Ahteen 

koululta Pihlajaperän suun-

taan). Voisimme viettää il-

tapäivää lasten kanssa vaik-

ka ulkoilun merkeissä! Eli-

se Savakko-Pihlajaniemi p. 

050-4105725 (lapset: Saskia 

1,5v) ja Minna Mehtälä p. 

040-5122416 (lapset: Joona 

2,5v ja Iida 6kk).

Rohkeasti mukaan vain, 

vaikka et muita äitejä tunti-

sikaan. Täällä sitä sitten tu-

tustuu! Nähdään äiti-lapsi-

kerhon merkeissä!

Terveisin ”organisaattorit”

Hei kaikki Ahteen ja lähiseudun äidit!

Kulttuuri-
kyselyjä

Olisiko päiväkotien henkilö-

kunnalla miettimisen paikka, 

mitä on suomalainen kult-

tuuri? Kuuluuko siihen Hal-

loween-bileet?

Voisiko pyhäinpäivä olla 

suomalais-luterilainen juh-

la, eikä amerikkalainen vou-

hotus - päiväkodissakin.

Isoäiti
Onko meidän ilmasto läm-

mennyt vai onko tämä ohi-

menevää säätä? Aloin miettiä 

tätä sään muutosta, kun kat-

soin portailla kukkivaa ruu-

sua, joka kukkii kaikessa ko-

meudessaan ja eletään mar-

raskuuta. Marraskuun alku-

puolelle mennessä se oli nos-

tettu sisällä ainoastaan muu-

tamana pakkasyönä.

Taisto Ruuska 

Hei! Nivala tarvitsee mieles-

täni hyvän keskustelufooru-

min. Tällä hetkellä en tiedä 

mitään paikkaa, missä voisi 

Nivalan asioista keskustella 

verkossa helposti ja niin, et-

tä siitä paikasta kaupunkilai-

set tietäisivät.

Voisitteko te tarjota meil-

le semmoisen tänne Niva-

lanviikon kotisivujen yhtey-

teen? Lehdestänne tykätään 

ja tekstarein osallistutaan 

paljon keskusteluun, mutta 

keskustelupalsta netissä toisi 

ehkä paremmin myös nuoril-

le innostusta osallistua Niva-

laan liittyvien asioiden kom-

mentoimiseen. Ja tietysti laa-

jemmin. 

Foorumi tarvitsisi ehkä 

valvontaa, mutta esimerkiksi 

lähetetyt viestit voisi tulla jul-

kisuuteen vasta hyväksynnän 

jälkeen. Tai foorumia valvot-

taisi päivittäin. Uskoisin täs-

tä tulevan suosittu kokoontu-

mispaikka netissä Nivalalai-

sille! Mitä mieltä olette?

Nippus

Toiveesi on toteutettu! Osoit-

teesta www.nivala.org löytyy 

nyt ihan oma keskustelupalsta 

nivalalaisille. Palsta ei suora-

naisesti ole kotisivujemme yh-

teydessä, vaan se on järjestetty 

vapaaehtoisvoimin. Nivalan 

Viikko on kuitenkin henges-

sä mukana, ja osia lehtemme 

sisällöstä, esimerkiksi lukijoi-

den ajatuksia sekä tekstarei-

ta pyritään siirtämään pals-

talle luettavaksi ja kommen-

toitavaksi.

Toimitus

Keskustelufoorumi nivalalaisille?

Kommentoi netissä
Lukijan kirjoituksia löydät nyt myös internetistä osoitteesta

www.nivala.org. Sivuilla voit myös kommentoida viestejä.

Nivalan kirkon vanhojen ur-

kujen taival alkaa olla loppu-

suoralla. Ne palvelevat vielä 

muutaman kuukauden, kun 

helmikuun paikkeilla alkaa 

uusien urkujen asennustyöt.

Nykyiset urut ovat palvel-

leet 52 vuotta ja ne ovat tekni-

sesti huonossa kunnossa. Ne 

toimivat sähköpneumaatti-

sella periaatteella, joka on 

vanhaa 50-luvun tekniikkaa. 

Tuon ajan tekniikka on myös 

vika-arkaa ja aiheuttaa tulipa-

lovaaran runsaine avosähkö-

liitoksineen. Pula-ajalle tyy-

pillisesti urut on rakennettu 

heikoista materiaaleista. Esi-

merkiksi urkupilleihin on 

käytetty roskapeltiä. Uruista 

säilytetään joitakin osia uu-

siin urkuihin, muun muassa 

kello- ja oboeäänikerta koko-

naisuudessaan.

Vanhat urut ovat soineet 

nivalalasiten sydämiin unoh-

tumattomia säveliä. Seura-

kunnasta lähtikin ajatus van-

hojen urkujen soinnin talti-

oimiseksi tuleville polville. 

Taltioinnista päätettiin tehdä 

tasokas cd-levy ja soittajak-

si valittiin urkutaiteilija Ismo 

Hintsala. Levyn sisällöksi va-

littiin mahdollisimman hyvin 

näille uruille sopivia urkusä-

vellyksiä. Levyllä soi muun 

muassa Bachin, Franckin ja 

Guilmatin sävellyksiä. Levyn 

äänityksen jälkeen kirkossa 

on tunnelmallinen urkuilta, 

jossa Ismo Hintsala soittaa 

tulevan levyn sisältöä. Levy 

ilmestyy ennen joulua ja si-

tä voi ostaa kirkkoherranvi-

rastosta.

Urkutaiteilija Ismo Hint-

sala on tällä hetkellä yksi 

kansainvälisimpiä suoma-

laisia urkureita. Esimerkiksi 

tämän vuoden elokuussa hän 

soitti huikean vastaanoton 

saaneen konsertin Pariisissa. 

Urut ovat soineet myös Eng-

lannissa, Italiassa, Saksassa ja 

Ruotsissa.

Ismo Hintsala on syntyään 

oululainen. Hän on aloittanut 

pianonsoiton hyvin nuorena 

ja yläasteiässä mukaan tulivat 

urut. Hän valmistui diplomi-

pianistiksi Sibelius-Akatemi-

asta. Sitten opinnot jatkuivat 

Pariisin konservatoriossa, 

jossa urkujen soiton opetta-

jana toimi Notre Dame -ka-

tetraalin pääurkuri Olivier 

Latry. Keväällä 2003 Hintsa-

la valmistui diplomiurkuriksi 

maksimipisteillä.

Syksyllä 2003 Ismo Hint-

sala aloitti urkujen ja pianon-

soiton opettajana Oulun seu-

dun ammattikorkeakoulussa. 

Nykyisin hän keskittyy urku-

jen soiton opettamiseen ja 

kanttorien kouluttamiseen.

Ismo Hietalan urkukon-

sertti on lauantaina 22.11. 

kello 21.00.

Vanhojen urkujen sointi taltioidaan levylle

Ismo Hietalan urkukon-

sertti on ensi lauantaina. 

Hän myös soittaa talteen 

vanhojen urkujen soinnin 

cd-levylle.
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Nyt kuituliittymä!
PPO rakentaa Kuitu kotiin -valokuituverkkoa Kala-
jokilaaksossa ja tuo valmiuksia alueen asukkaiden 
tietoliikennetarpeisiin. Isot tiedostot, etätyö, puhe, 
www-palvelut ja laajakaistatelevisio tarvitsevat kiin-
teitä valokuituyhteyksiä toimiakseen. Kuituliittymä 
tuo 100 megabitin yhteysnopeuden.

Nivalassa rakennetaan Korpirannan, Järvikylän, 
Aittokylän ja Koskenperän kautta Haapajärvelle sekä 
Valtatie 27 tienvartta pitkin Haapajärvelle. Nivalasta 
Haikaran ja Välikylän kautta Ylivieskaan ja Ypyän 
Ahonperälle sekä Valtatie 27 tienvartta Ylivieskaan ja 
Sarjankylältä Alakylän suuntaan.

Nivalassa kuituliittymän tarvitsijoiden ja kyläyhteisö-
jen on mahdollista vaikuttaa oman alueensa valokui-
tuverkon rakentamiseen. PPO järjestää kuituliitty-
mästä kiinnostuneille kyläillan

Nivalassa keskiviikkona 19.11. 
klo 19.00 – 20.00 Nitekissä 
Lounasravintola Sapuskassa Pajatie 5

Tule kuuntelemaan, miten asia edistyy kotikylälläsi. 
Miten saat nopean kuituliittymän kotiisi? Vaikuta!
Lisätietoja www.ppo.fi/kuituliittyma

llmoittaudu tilaisuuteen maanantaihin 17.11. 
mennessä os. eija.moilanen@ppo.fi tai puh. 
429 1278.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

•

Monipuolista
tietoa Israelista

I
sraelin kansalla on eri-

koisasema kansakuntien 

keskellä. Israelin eri-

koisasema perustuu Juma-

lan armovalintaan. Hän kut-

sui Aabrahamin lähtemään 

maastaan, suvustaan ja isän-

sä kodista "siihen maahan, 

jonka minä sinulle osoitan." 

Kutsu sisälsi myös lupauksen 

Aabrahamille, hänen jälkeläi-

silleen ja vieläpä kaikille ih-

misille

Henkilökohtainen suh-

tautumisemme Aabrahamin 

jälkeläisiin (israelilaisiin) tuo 

elämäämme joko siunauksen 

tai kirouksen. On hämmäs-

tyttävää, etteivät edes kaikki 

kristityt ole sitä tiedostaneet. 

Siksi on tervehdittävä ilolla 

jokaista kirjaa, joka lisää Isra-

el - tietouttamme. Kröger on 

perehtynyt syvällisesti Israel 

- kysymykseen. Hänen teok-

sestaan selviää, että Jumalan 

Israelille antamat hengelliset 

ja kansalliset lupaukset eivät 

ole vielä kaikilta osin täytty-

neet. Toisaalta Jumalan lupa-

ukset avaavat toivon näköalo-

ja niin Israelille, kuin kaikille 

Jumalan lupauksiin luottavil-

lekin.

Allekirjoittanutta ovat Is-

raelia koskevat lupaukset 

kiinnostaneet jo kauan. Siksi 

ilahduin saatuani luettavak-

seni Krögerin toimittama-

man Kuule Israel - teoksen. 

Teoksen toimittaja on pureu-

tunut aiheeseensa perusteel-

lisesti. On helppo huomata, 

että hänellä on Israel - kysy-

myksestä monipuolinen tie-

tämys. Eikä ihme, sillä hän 

on toiminut oppaana Isra-

elissa useiden vuosien aika-

na. Nykyisin pastori Kröger 

toimii Fida Internationalin 

Israel - asiantuntijana ja kor-

dinaattorina.

Kuule Israel - teos on tiivis 

tietopaketti. Se on jaettu kol-

meen osioon:

1. Israelin Messiaaninen 

maailma. (Osio koostuu juu-

talaisen pastori Victor Blome-

nin ja suomalaisen Israel - asi-

antuntijan, toimittaja Heikki 

Kankaan artikkeleista).

2. Tutkimustaustaa Israel-

työlle (Koostuu neljästä ar-

tikkelista, joissa valotetaan 

Israel- kysymystä eri näkö-

kulmista).

3. Syväntöjen perintö jat-

kuu. (Tämä osio koostuu Is-

raelissa vuosikymmeniä asu-

neiden Olavi ja Kalervo Sy-

vännön kesätervehdyksis-

tä 2007 sekä edesmenneen 

Kaarlo Syvännön jykevästä 

puheesta.) Se kosketti minua 

väkevästi. Mieleeni nousivat 

Pyhän Kirjan sanat eräästä 

Jumalan ihmisestä. Hänestä 

sanotaan: "... ja uskonsa kaut-

ta hän vielä kuoltuaankin pu-

huu" (Hep 11:4).

Kaikille Raamattuaan ra-

kastaville on Kuule Israel - 

teoksen avulla annettu mah-

dollisuus syventää Israel - tie-

touttaan. Väitän, että Kröge-

rin teoksella on paljon annet-

tavaa jokaiselle, joka haluaa 

avoimella mielellä tutustua 

Pyhän Kirjan ikuisiin lupa-

uksiin.

Jussi Jokisaari

Lukemista

Harri Kröger, Kuule Israel

249 s. Aikamedia Oy 2008.

Kansi:Aikamedia / Mika Kavasto.

Kannen kuva:sac.hu / ghardman. Harri Gögerin

Kuva: Mona Mannerheimo.

Nivalan Viikon voi

nyt myös tilata

kantoalueen

ulkopuolelle!

Soita (08) 443 133
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Lukijat voivat lähettää mielipiteitään ja havaintojaan tekstiviestillä. Puhelinnumero on 044 945 3763 

(normaali tekstiviestin hinta). Viestit edustavat lähettäjän näkemyksiä - eivät lehden

Samaa mieltä tuossa mäyrä-

koira asiassa, kyllä on joskus 

pottumaisia katseita ku rou-

daa mäyrixiä kaupasta. Seu-

raavalla kerralla tuun kysy-

mään miks naama niin rutus-

sa. Jos esim. tiistaina kantaa 

niitä, se ei tarkota et ne käy-

tetään samana päivänä.

Nivalanviikon tekstarit - pa-

rasta rapulaviihettä.

Millainen päivä muilla on 

ollu näin sunnuntaina? Itellä 

normipäivä. T. Sotanorsu.

Hei että koira osaa uida, uros 

koira tulee yleensä pitkijen 

matkojen päästä, tyttökoiri-

jen luo.

Kouluautot rapaavat yksityis-

tiet. Valtavat linja-autokara-

vaanit ajaa keli kuin keli että 

rapa lentää. Pienet koulut ta-

kaisin kylille. Niin tulee kun-

nallekin halvemmaksi. Kyy-

tikööt itse sitten joka haluaa. 

Mutta muiden lapsille oma 

koulu on parempi.

Jos nykyisessä eläinlääkäris-

sä niin kiire ettei ruokatuntia 

ehi pitämään niin onko jär-

keä lopettaa koko toiminta? 

Jättäkää edes sivupiste tänne 

toiminnan keskittyessä Ääne-

koskelle. Yksikin eläinlääkäri 

onparempi ku ei yhtään! Jä-

tärtte monet pieneläinomis-

tajat todelliseen pulaan, su-

rullista.

Pula oopperasta seuras ra-

hapula. Joutilaasta miehestä 

kaupungin johtajan ero. Mi-

tenkähän Nivalan käy kun 

Viimeiset kiusaukset esite-

tään?

Kovin hienohipiäiset ei pär-

jää valtuustossa eikä kaupun-

gin hommissa.

Kyllä sotaveteraani mitallia 

ja arvostusta jaetaan sodassa 

käymättömille, mutta niis-

tä jotka ovat 40 vuoden työ-

uranajan hankineet kunnalle 

verotulot muualta ainut kun-

nianosoitus lisäverolappu.

Äkkiä liikenneympyrä Lidlin 

risteykseen. Kohta alkaa niin 

kova liikenne, ettei siitä muu-

ten pääse mihinkään.

Otetaan kaikki tämä uusi sa-

nonta käyttöön Nivalalai-

sista kun puhutaan. Ollaan 

ku sonnit ryhmäkarsinassa. 

Heh, heh.

Kossit jos vielä tuutte kyttään 

olkani yli kun olen automaa-

tilla ilmotan heti poliisille.

Kommentoi netissä

Tekstarit löydät nyt myös inter-

netistä osoitteesta www.nivala.

org. Sivuilla voit myös kommen-

toida viestejä.

Tekstarit
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Kineva
KOTISIVUJEMME

osoite on: www.tietotori.fi /nivalandemarit

Aittolan kyläseura ry Keskusta

Nivalan Keskustan valtuustoryhmän järjestäytymiskokous 

valtuustosalissa 19.11.2008 klo 18.00 alkaen. Kunnallisjär-

jestön johtokunta ja paikallisyhdistysten puheejohtajat mu-

kaan kokoukseen klo 19.00. Tervetuloa!

Nivala-Pesis

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

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

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

Maliskylän Nuorisoseuralle on avattu sähköpostiosoite johon 

voit lähettää palautetta tapahtumista ja toiminnasta, sekä uu-

sia ideoita Liittolan toimintaan liittyen.

liittola@suomi24.fi 

Muistathan että vuokraamme Liittolaa käyttöönne erilaisiin 

juhliin ja tapahtumiin. Kyselyt ja varaukset 044 293 0234 / 

Marja-Leena.

Nivalan Metallityöväen Ammattiosasto 353

SYYSKOKOUS
Nivalan Puustelli pe 28.11 klo 18:00

 

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja

hyväksytään ammattiosaston uudet säännöt. Tervetuloa!

Toimikunta
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EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ
TÄLLÄ SIVULLA

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

Parhaat palvelut  

Vastataan pois

1. Ilmo Saneri ja Timo Tik-

ka.

2. Ranskalainen Jean-Marie 

Le Clezio.

3. Dick Cheney.

4. Kai Lehtinen.

5. Texasia.

VARAA TÄSTÄ 
PAIKKASI!

Ota yhteyttä 
ilmoitusmyyntiin
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Myydään  

Uusi, Pohjanmaankalus-
teen 10 hengen RUOKA-
PÖYTÄ 100x220cm, väri 
pähkinä, h. 490e ovh n. 
800e. Vauvan hoitopöy-
tä, jossa kolme laatikkoa 
+ hoitotaso, h.35e ja pin-
nasänky h. 40e. TARJOA! 
p. 044-9900474.

OPEL astra 1,6 vm.00.
Ajettu n.86t.Huollet-
tu ja katsastettu.Hyvä, 
siisti ja varma.Metalli 
hopea,tummennetut si-
vutakalasit 2xrenkaat. P. 
044-2628555.

TOYOTA Camry 2.0 ruis-
ku. Pellolle tai varaosik-
si. Kone erinomaisessa 
kunnossa. Hp. 120 euroa. 
0407329702

NASTARENKAAT 185/55 
15" lähes uudet h. 180 eu-
roa. Ulko-ovi 10x21 (uusi). 
Puh.044-2828241.

Puinen SAUNAN OVI kar-
meineen, 20 euroa. Puh. 
0456500596.

ISTUINSOHVA 2-hengen 
vuodemekanismilla, vih-
reä. Puh. 0503267352.

FORD Ranger 2.5 TD 4x4 
Pick-Up vm. 2000, alv. Aj. 
114 tkm. Farmikate, lava-
kaukalo, kesä/talviren-
kaat. P. 040 581 6078.

HAAPAPUUTA pituus 
n. 3 m esim.saunan hir-
siksi ym. 5 € kpl. tied. 
0400283972.

Käytettyjä, kunnostettuja 
MOOTTORISAHOJA. Puh. 
040-521 4122.

Vähän käytetty KUNTO-
PYÖRÄ hp. 50 euroa. Käyt-
tämätön DVD-soitin Grun-
dig., sekä Epson tulostin. 
Puh. 044-282 8241.

Fiat 600:n uusia MOOTTO-
RIN OSIA. Jarrunosia, kaik-
ki uusia. MB:n kaikenlaisia 
osia vm-57-65. Puh. 0400-
781 065.

NISSAN Sunny 2,0l. Diesel, 
Vm-94. Kahdet renkaat, 
Katsastettu  15.10.2008. 
Lämmin talviauto, Edul-
liset kilometrit, kulutus 
4,5
l/100km.  Hinta 1000 e. 
Puh: 040-0672943.

MAZDA 323F 1.5i -98 ml 
170tkm, käyt.otto 10/98, 
kats. 9/08, uusi korimal-
li, huoltokirja, 2xairbag, 
ABS, 2xrenkaat, sähkölasit 
ed., kaukos. keskusluk.,
sumuvalot, sisätilan-
pistoke, vetokouk-
ku. Tilaihme! Hp: 
3990;- P.044-5229960.

Edullisesti FIAT Brava -97. 
Puh. 040-4118521.

Lasikuituinen 3000 l ÖL-
JYSÄILIÖ. Hinta 200 eu-
roa. Öljypoltin Benetton 
h. 50 euroa. Puh. 050-522 
8457.

Ostetaan  

KITARAVAHVISTIN 65-100 
w. Tarjoa. 0449499818 
miel. text.

SOUTUVENE /perämoot-
tori puh:040-7061749.

Lasten SYÖTTÖTUOLI. 
Puh. 0503267352.

K I I N T E I S TÖT R A K TO -
RI kubota tai vastaava 
puh:050-5596260.

Halutaan vuokrata  

Saunallinen RIVITALOKAK-
SIO. Puh.050-5325051.

Kadonnut  

Huomio! Sinä joka kehtasit 
viedä Nordean päädystä 
perjantai-iltana puna-ho-
peisen Extrime NAISTEN-
PYÖRÄN. Palauta heti. Se 
oli koululaisen pyörä. Puh. 
040-5315723.

Löydetty  

Järvikyläntien alkupäässä 
kytölän kohdalla makaa 
KUOLLUT KISSA. Monivä-
rinen ilmeisesti tyttökissa 
ja violetti kilipanta kaulas-
sa.Onko  sinun?Hae kissa 
rassu pois makaamas-
ta.Ollut jo useamman 
viikon.

Annetaan  

SÄLEKAIHTIMIA muu-
tama kpl ylim.uusia.
Puh.08-41569085.

Sekalaista  

Jos sinulla on ylimääräi-
siä SÄLEKAIHTIMIA niin 
soittele. Tarvitsisin koot 
120x120 ja 30x120. Puh. 
0405226906.

KOTIKIRPPIS Teinitie 5 17.-
22.11. kirjahyllyjä 2 kpl, 
kirjoja ym.

2 VANHAINPÄIVÄ PUKUA. 
Toinen violetti, toinen 
viininpunainen. Vuokraa 
tai osta. Soittele. Puh. 
050-3532351.

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 



�		

Huippu-uutuus ainutlaatuisella
briljanttinastoituksella

NordFrost 5


