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Sunnuntai  
23.11.2008

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 23.11. Karjalan-

paisti, perunat, perunasa-

laatti, luumukiisseli.

Maanantai: Nakkikastike, pe-

runat, jäävuori-tomaatti-ana-

Herra, kuule rukoukseni, ota 

vastaan pyyntöni!

Sinä uskollinen, sinä van-

hurskas, vastaa minulle!

Älä vaadi palvelijaasi tuomi-

olle, sillä sinun edessäsi ei yk-

sikään ole syytön.

Vihamieheni vainoaa hen-

keäni, hän polkee elämäni 

jalkoihinsa, hän suistaa mi-

nut pimeyteen, kauan sitten 

kuolleitten joukkoon.

Voimani ovat lopussa, sydä-

meni jähmettyy.

Minä muistelen menneitä ai-

koja, mietin kaikkia tekojasi, 

ajattelen sinun kättesi töitä.

Minä kohotan käteni sinun 

puoleesi, sieluni janoaa si-

nua kuin kuivunut maa.

Vastaa minulle, Herra!

Vastaa pian, kauan en enää 

jaksa!

Älä kätke minulta kasvojasi, 

muutoin olen haudan par-

taalla.

Sinuun minä turvaan - osoi-

ta laupeutesi jo aamuvarhai-

sesta!

Sinun puoleesi minä kään-

nyn - opeta minulle tie, jo-

ta kulkea!

Herra, pelasta minut vihollis-

teni käsistä!

Sinun luonasi olen turvassa.

Sinä olet minun Jumalani 

- opeta minua täyttämään 

tahtosi!

Sinun hyvä henkesi johdatta-

koon minua tasaista tietä. 

Ps. 143: 1-10 

Sunnuntai 23.11: Ismo. 

Maanantai 24.11: Lempi, 

Lemmikki, Sivi. 

Tiistai 25.11: Katri, Kaija, 

Katja, Kaisa, Kati, Kaarina, 

Kaisu, Riina, Katariina, Kat-

riina. 

Keskiviikko 26.11: Sisko. 

Torstai 27.11: Hilkka. 

Perjantai 28.11: Heini. 

Lauantai 29.11: Aimo. 

23.11. Tuomiosunnuntai

Jokainen haluaa elää kauan, 

mutta kukaan ei halua tulla 

vanhaksi.

Jonathan Swift 

1. Kuka oli pääministeri-

nämme noottikriisin aika-

na?

2. Kuka on kulttuuriminis-

teri Stefan Wallinin uusi val-

tiosihteeri?

3. Kuka oli ”Jumalan ruos-

ka”?

4. Mille suomen murteelle 

Marseljeesi on käännetty?

5. Kuka voitti tämän vuoden 

Formula 1 -kilpailun maail-

manmestaruuden?

Vastaukset sivulla 15

Ruokalista

Työpaikat
Nivalassa

Kokki, baaritarjoilija

Työvoima-
koulutus
Yrittäjän ammattitutkinto, 

Metallialan valmentava jak-

so, Levytekniikan ammatti-

tutkinto, Hitsaajan ammat-

titutkinto, Teollisuusrobo-

tin ohjelmointi ja käyttötai-

to, Monialainen rekrytointi-

koulutus yhteishankintakou-

lutuksena

Kiitos

Hyvät ystävät ynnä suku, 

oli ihana asia kun kävitte 

syntymäpäivänäni täällä 

tervehtimässä minua.

Käykää vastakin. Kaikkea 

hyvää teille kaikille!

Sydämellisin terveisin
Koutosen Elsa

Hituran kaivoksen avolouhoksen teko alkoi maanpoistolla. Kuva vuodelta 1969. Maise-

massa näkyy vielä latoja ja aavaa riittää joelle saakka. Nyt maisema on toisenlainen. Ku-

van omistaa Valio Korkiakoski.

nassalaatti, marjakiisseli.

Tiistai: Kalakeitto, juusto, 

ruispuolukkapuuro.

Keskiviikko: Italialainen jau-

helihalaatikko, kiinankaa-

li-mandariinisalaatti, vadel-

makiisseli.

Torstai: Kirjolohipihvit, pe-

runat, tillikastike, porkka-

na-ananasraaste, mustahe-

rukkakiisseli.

Perjantai: Kinkkukiusaus, kii-

nankaali-tilli-kurkkusalaatti, 

vaniljavanukas.

Lauantai: Lindströminpih-

vit, perunat, kastike, kurpit-

sasalaatti, porkkana-ananas-

kiisseli.

Sunnuntai: Lihahöystö, pe-

runat, italiansalaatti, marja-

vaahto.

Peruskoulu ja 
lukio
Maanantai: Chili con carne, 

riisi, kaalisalaati.

Tiistai: Lihakeitto, ruispalat.

Keskiviikko: Sitruunanma-

kuinen turskaleike/Hauskat 

kalapihvit, muusi, punajuu-

riomenasalaatti.

Torstai: Pasta talon tapaan, 

kiinankaalipersikkasalaatti.

Perjantai: Andalucialainen 

keitto, sämpylä, herkkukurk-

ku.

Viikonloppuna 22.-23.11. 

Haapajärven Monitoimita-

lolla on Antiikki-Keräily-

Sisustusmessut. Haapajär-

vellä messut ovat nyt toisen 

kerran. Luvassa on edellistä 

monipuolisemmat messut 

tällä kertaa.

Asiantuntija-keräilijä Pek-

ka Toivanen arvioi messuil-

la asiakkaiden vanhoja soti-

lasmerkkejä ja mitaleja. Kaa-

peista kannattaa kaivaa esiin 

perintömitalit ja tuoda ne asi-

antuntijan arviointiin, jos ha-

luaa tietää mitaleista tai mer-

keistä arvoa, ikää, myöntä-

misperustetta tms. Monitoi-

mitalolla on kauppiaita ym-

päri Suomea yli 30.

Messuilta voi tehdä löytö-

jä laajasta valikoimasta. Vali-

koimiin kuuluu mm. antiik-

kihuonekaluja, taidetta, tau-

luja, kirjoja, postimerkkejä 

ja -kortteja, koruja, kelloja, 

puukkoja, Arabiaa, lasia ja 

posliinia, keräilyleluja, wan-

hoja rahoja, LP-levyjä sekä 

paljon paljon muuta. Messut 

ovat avoinna lauantaina klo 

10-16 ja sunnuntaina 10-15.

Antiikkimessut 
Haapajärvellä

Maliskylän liittolassa pidettiin askartelukurssi luonnonmateriaaleista 16.11, opettajana 

oli Johanna Lilja Oulaisista. Kurssilla viihtyivät niin lapset kuin  aikuisetkin. Kurssi oli 

mielenkiintoinen ja samalla saatiin jouluaiheiset ovikranssit ja koristeet kotiin.  Oli haus-

ka tehdä porukalla askartelutöitä!

Terveisin askartelupiiriläiset
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Kirjailija ammentaa omasta kasvuympäristöstään

Suomen maakuntakirjailijoiden 
kirjallisuustapahtuma Nivalassa

Nivalan uimakoulutukselle iso stipendi

Räntäsateesta huolimatta am-

mattiopiston Saalastinsaliin 

oli kokoontunut mukavan 

kokoinen joukko kirjailijoi-

ta ja kirjallisuuden ystäviä 

Suomen maakuntakirjaili-

joiden ja Nivalan kaupungin 

kulttuuritoimen järjestämään 

tapahtumaan. Sen teemana 

oli Kahtalainen Suomi, tar-

koituksena oli pohtia, missä 

määrin maamme on jakau-

tunut aineellisesti ja henki-

sesti.

Suomen maakuntakir-

jailijoiden yhdistyksen pu-

heenjohtaja Kari Tahvanai-

nen kertoi po. yhdistyksestä. 

Se on toiminut jo 36 vuotta, 

ja sen tarkoituksena on luo-

da foorumi niille maakuntien 

kirjailijoille, jotka tuntevat 

jäävänsä helsinkikeskeisten 

kirjailijapiirien ulkopuolelle. 

Moni jäsen sanoikin saavan-

sa yhdistyksestä voimaa, vah-

vistusta kirjailijaidentiteetil-

leen ja rohkeutta uudenlai-

seen luovuuteen.

Nivalan kulttuurisihteeri, 

Anita Ohtamaa esitteli lyhy-

esti Nivalaa ja sen kulttuuri-

elämää.

Tilaisuuden toi-

nen, nivalalainen pro-

moottori, Varpu Vil-

kuna-Uusitalo aloit-

ti pienoisseminaarin. 

Hän näki paljon vas-

takkainasettelua, ku-

ten etelä-pohjoinen, 

maaseutu-kaupunki, 

rikas-köyhä. Yllättäen 

hän kritisoi sitä, että 

peruskoulu aloitettiin 

Pohjois-Suomesta, se 

kun kahlattiin läpi ras-

ti ruutuun periaatteel-

la, ja oppimistulokset 

olivat sillä ikäpolvella 

huonot.

Heli Slunga on nuo-

ri, Tervolassa syntynyt, 

kiiminkiläinen esikois-

runoilija. "Villi Pohjola sek-

sus" käsittää sukupuolisuu-

den, uskonnon ja kuoleman 

kietoutumisen yhteen väke-

väksi, mutta toisaalta pehme-

äksi vyyhdeksi, ilmiöksi, jo-

ka usein liitetään pohjoiseen 

kirjallisuutaan.

Harri Nykänen on tunnet-

tu dekkaristi, mm. Raidin te-

kijä. Hän katselee asioita Hel-

singin näkövinkkelistä. Hän 

kertoi, että poissa ovat ne 

ajat, jolloin maalainen erot-

tui Helsingissä jo vaatetuksel-

laan. Varsinaista slangiakaan 

ei enää juuri kuule. Rooperis-

sä maaseudulta tullut saattaa 

joutua helpommin ryöstön 

kohteeksi. Hän on toimi-

nut rikostoimittajana, joten 

siirtyminen rikosromaanien 

kirjoittajaksi on ollut hänel-

le luontevaa, ja monet hänen 

kirjoistaan perustuvat osit-

tain tositapahtumiin.

Marjatta Kaasalainen Ou-

lusta kirjoittaa vahvalla perä-

pohjalaisella murteella. Hän 

sanoi olevansa ilman murret-

ta kuin siivetön lintu. Hänel-

le rakkaita sanoja ovat ämmi 

ja äiji, jotka tarkoittavat iso-

vanhempia.

Musiikkia esittivät upeas-

ti laulutaiteilijat Aki Hietala 

ja Reino Lauanne. Kappale-

valinnat olivat aivan erilai-

set: Aki Hietala esitti tunnel-

malliset kappaleet Niin 

paljon kuuluu rakkau-

teen ja Palaja Sorren-

toon. Reino Lauanne 

esitti eteläpohjalaisia 

kansanlauluja kuten 

Ketolan Jukka. Siinä-

hän sanotaan: "minä 

olen köyhä renkipoi-

ka..." Eriarvoisuutta 

siinäkin.

Suomen maakun-

takirjailijoiden mita-

lien jakaminen aloi-

tettiin, kun varastosta 

löytyi käyttämättä jää-

neitä kappaleita. Mita-

lin saivat tällä kertaa 

rovaniemeläinen Oiva 

Arvola ja Veikko Huo-

vinen. Molemmat oli-

vat estyneitä saapumasta ti-

laisuuteen, mutta olivat olleet 

tiedosta iloisen yllättyneitä.

Paneelikeskustelussa poh-

dittiin, miten kahtalainen 

Suomi näkyy kirjallisuudes-

sa. Kirjailijat kertoivat lisää 

omien teostensa taustoista. 

Pohdittiin myös sitä, onko 

kirjallisuudessa siirrytty ly-

hyempiin lauseisiin teksti-

viestien myötä. Näin todet-

tiin käyneen nuorten kirjai-

lijoiden kohdalla.

Tilaisuuden juonsi kir-

jallisuudentutkija ja kriitik-

ko Eija Komu. Huolimatta 

ajoittaisista alemmuuden-

tunteista maakuntakirjaili-

joiden kannattaa olla ylpe-

än tietoisia merkityksestään 

alueidensa ominaispiirteiden 

esilletuomisessa.

Raija RaudaskoskiKahvitauolla vaihdettiin vilkkaasti kuulumisia.

Suomen Uimaopetus- ja hen-

genpelastusliitto ja Suomen 

Uimaliitto jakoivat yhdessä 

Valiojäätelön kanssa Ping-

viini -uimakoulustipendit 

neljälle suomalaiselle uima-

koulujärjestäjälle. Stipendin 

saajien joukossa olivat Ni-

valan Liikuntakeskus Oy ja 

Nivalan Saukot. Stipendin 

suuruus on 2500 euroa, jol-

la saajat voivat valita itselleen 

uimakoulutarvikkeita tai oh-

jaajakoulutusta.

Pingviini-stipendiä haki 

29 uimakoulujärjestäjää. Sti-

pendein palkitut uimakoulut 

ovat Nivalan lisäksi Kangas-

niemen kunta, nuorisotoi-

mi, Kuntokeidas Vesipekka, 

Raahe ja Swimming Jyväs-

kylä Ry.

Valiojäätelön lahjoittami-

en stipendien tarkoituksena 

on tukea laadukasta uima-

opetusta, joka takaa uimatai-

don ja mahdollistaa elinikäi-

sen uintiharrastuksen. Laa-

dukkuuden takaavat muun 

muassa riittävän pienet ryh-

mäkoot ja turvallisuusnäkö-

kulmien huomiointi, moni-

puolinen tarjonta ja toimin-

ta - ja toimintaan sitouttami-

nen.

Nivalassa hyvä 
yhteistyö
Nivalan kaupungin omista-

malla Liikuntakeskus Oy:llä 

ja paikallisella uimaseura Ni-

valan Saukoilla on erinomai-

sesti toimiva kunta-seurayh-

teistyö, joka tuottaa Nivalan 

Uikossa monipuolista uima-

koulutoimintaa.

Osakeyhtiö omistaa tilat ja 

tuottaa palvelut kuntalaisille 

yhteistyössä seuran kanssa. 

Nivalassa toteutuu lasten ui-

makoulun elinkaari, joka al-

kaa jo vauvauinnista ja päät-

tyy yli 10-vuotiaiden Vauh-

tisaukkoihin. Myös kaiken 

ikäiset tältä väliltä on huomi-

oitu, jottei kukaan jää ilman 

sopivaa uimakouluryhmää. 

Sitten onkin jo luonnikasta 

jatkaa halutessaan uintihar-

rastusta seuran riveissä.

- Vuonna 2006 Uikon val-

mistumisen myötä alkanut 

yhteistyö on toiminut erittäin 

hyvin ja tuloksena on paljon 

palveluita kuntalaisille. Tästä 

on hyötyä sekä meille palve-

luntarjoajana että seuralle yh-

teistyökumppanina, Liikun-

takeskuksen toimitusjohtaja 

Pekka Niemelä kehaisee.

Nivalassa ei toistaiseksi 

järjestetä erityislasten uin-

ninopetusta mutta siitä on jo 

käyty neuvotteluja eri taho-

jen kanssa. Tämän epäkoh-

dan poistamiseksi Nivalassa 

tehdään töitä.

- Tässä meillä on haasteen 

paikka. Ikääntyvän väestön ja 

vammaisten liikuntapalvelui-

den tuottamiseen tarvitsisim-

me resursseja, erityisliikun-

nanohjaajan tarve on suuri, 

Niemelä jatkaa.

Pingviini-stipendin avulla 

erityisuimaopettajan koulut-

taminen on mahdollista.

- Kyllä stipendi on uinnin 

opetuksen työllemme ja koko 

yhteistyölle mahtava asia ja 

olemme ehdottoman ylpeitä 

siitä. Se motivoi kehittämään 

toimintaamme entisestään, 

nyt kun olemme kaksi vuot-

ta yhdessä harjoitelleet, Nie-

melä kiteyttää.

Uikon viihtyisissä tiloissa on hyvä harrastaa.

Lapset nauttivat terapia-altaasta.

Reino Lauanne esitti eteläpohjalaisia kansanlauluja. Paneelikeskustelu aiheesta: Miten kahtalainen Suomi nä-

kyy kirjallisuudessamme? Vasemmalta kirjailijat Varpu 

Vilkuna, Harri Nykänen, Marjatta Kaasila ja Heli Slun-

ga.
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Nivalan Seurakunta
Su 23.11. Tuomiosunnuntai    

klo 10  messu kirkossa, seu-

rakunnan uusien työntekijöi-

den, Jarmo Ahlholmin,  Regi-

na Saarasen, Tarja Harjulan ja 

Terttu Järviluoman tehtävään 

siunaaminen, saarna Junttila, 

lit. Jukkola , kanttori Rautio, 

K Järviluoma, laulu. Kolehti:  

Oppilaitos- ja nuorisotyöhön 

eri järjestöille, Kirkkohallitus. 

Kirkkokahvit ja ohjelmahet-

ki seurakuntakodissa. Klo 

13 seurat Niva-Onnin ker-

hohuoneessa, kahvitus, ar-

vontaa, järj. Pidisjärven dia-

koniatoimikunta. Klo 13 seu-

rat Nivalan ry:llä (P Vinnur-

va). Klo 18 seurat Nivalan ry:

llä (P Vinnurva, L Hankkila). 

Klo 19 Herättäjäseurat seura-

tuvalla (V  Tuomi, S Jukkola, 

M Jyrkkä).

Ma 24.11. klo 12 päiväveisuut 

seuratuvalla.

Ke 26.11. klo 11 varttunei-

den kerho Nivalan ry:llä (E 

Hosionaho). Klo 11 hope-

aiän kerho seurakuntakodis-

sa. Klo 17 virsipiiri seurakun-

takodissa.

To 27.11. klo 17 lapsikuoron 

harjoitukset seurakuntako-

dissa. Klo 18.30 Nivalan ry:

n ompeluseurat piireittäin. 

Klo 19 opistoilta Ypyän ry:

llä (S  Haaponiemi).

Pe 28.11. klo 18.30 raamattu-

luokka Nivalan ry:llä.

La 29.11. klo 12 joulumyyjäi-

set Nivalan ry:llä. Klo 19.30 

seurat Nivalan ry:llä (R Ös-

terberg).

Su 30.11. 1 Adventtisunnun-

tai klo 10 sanajumalanpalve-

lus kirkossa, Viljanen, Kata-

jala, seurakunnan lapsikuoro, 

E Närhi, huilu. Kirkkokahvit 

seurakuntakodissa. Kolehti: 

Oppilaitos- ja nuorisotyöhön 

eri järjestöille, Kirkkohallitus. 

Klo 13 vauvakirkko kirkossa, 

Jukkola, Pietikäinen, Rautio. 

Klo 18 seurat ja lauluilta Ni-

valan ry:llä  (P Eskola). Klo 

18 Maasalon adventtivesper 

kirkossa, Maliskylän Seka-

kuoro joht. J Latvala, puhe ja 

lit. Isomaa, Katajala. Klo 19 

seurat Paula ja Kimmo Sika-

lalla (L Hankkila).

Klo 19 joululaulutilaisuus 

Erkkilän koululla, kahvitus 

alkaa klo 18.30.

Perhekerhotyö: To 20.11. klo 

9.30 perhekerho seurakunta-

kodissa ja  pe 21.11. perhe-

kerho, arpajaiset kerhossa, 

tuokaa arvottavia tavaroita, 

ti 25.11. klo 9.30 perhekerho 

seurakuntakodissa. 

Pyhäkoulutyö: Su 23.11. klo 

12 pyhäkoulu seurakuntako-

dissa, klo 12 Vilkunan alueen 

pyhäkoulu  Savolaisella, Vil-

kunantie 41.

Partio: Pe 21.11. Partiolais-

ten soihtukulkue. Kokoonnu-

taan seurakuntakodin pihalle 

klo 17. Sudenpennut ottavat 

omat lyhdyt mukaan, isom-

mat kantavat soihtuja. Partio-

huivit kaulaan kenellä on ja 

koko perheen voimin joulun 

valoa tuomaan! Ti 2.12 Par-

tiolaisten Lupauksenanto-ja 

puurojuhla .klo 18.30 kirkos-

sa. Tilaisuuden jälkeen ohjel-

maa, puurotarjoilu ja arpajai-

set  seurakuntakodissa. 

Lupauksenantajat kokoon-

tuvat seurakuntakodille klo 

18.00. 

Kaikki Nivalassa partiotaival-

ta kulkeneet! Löytyykö ulla-

kolta tai piirongin laatikosta 

vanhoja partiomuistoja? Lai-

naatko tulevaa 70-vuotisjuh-

lan näyttelyä varten esineitä, 

valokuvia, varusteita yms. 

p.050 302 2977 /Riitta

Nuorisotyö: To. 20.11 klo 18-

19.30 7-ilta nuorisotiloissa.

Pe. 21.11 klo 25.30-17 poiki-

en sähly Tuiskulassa.

Pe. 21.11 klo 19-22 avoimet 

ovet Nuorisotiloissa.

Lisätietoja p. 040 532 5578

Rippikoulutyö

La. 22.11 klo 9.30-14 talvi- 

ja 3 rippikouluryhmien päi-

väkoulupäivä seurakuntako-

dissa.

La. 29.11 1-rippikoulun päi-

väkoulupäivä seurakuntako-

dissa.

Kolehdinkantajat:  

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  kirpputori Kant-

torilassa, avoinna ke ja la klo 

9-13,  saatavana varastossa 

olevaa ilmaista vaatetavaraa.

Tulossa:

Raamatun punainen lanka-

kokonaisuus Oulaisissa 21.-

22.11.2008

Raamattu käydään  vuoro-

kaudessa läpi Leif Nummelan 

ja Henrik Perretin johdolla. 

Tilaisuuden järjestää Oulais-

ten SLEY:n paikallisyhdistys. 

Lisätietoja antaa Oulaisten 

kirkkoherranvirasto p. (08) 

479 7420.

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 

Kastettu

Mico Alex Daniel Kinnunen

Kuollut

Kauko Vihtori Pikka  83 v.

PPO on rakentanut useita 

vuosia määrätietoisesti valo-

kuitupohjaista alueverkkoa 

perinteisellä toimialueellaan. 

Investoinnit suunnataan taa-

jamien lisäksi myös maaseu-

dun tietoliikenneyhteyksien 

kehittämiseen. Niihin liitty-

vät siirtoverkon osat ovat ra-

kenteilla, jotta ne mahdollis-

tavat Kuitu kotiin –yhteydet. 

Nyt PPO suuntaa investoin-

tejaan Nivalaan. PPO piti kes-

kiviikkoiltana Nitekissä tilai-

suuden, jossa kuituliittymän 

tarvitsijoiden ja kyläyhteisö-

jen edustajiat saivat esittää 

kysymyksiään ja toiveitaan 

asiasta. 

Investointipäätöksiä oh-

jaavat alueen ja kuituliitty-

mien hankintaan liittyvät 

tarpeet ja ostovalmius. Kui-

tu kotiin –valokuituverkol-

la tuodaan valmiuksia alu-

een asukkaiden tietoliiken-

netarpeisiin. Isot tiedostot, 

etätyö, puhe, www-palvelut 

ja laajakaistatelevisio tarvit-

sevat kiinteitä valokuituyh-

teyksiä toimiakseen myös 

tulevaisuudessa. Maaseutu-

yrityksissä esimerkiksi kart-

tatietojen merkitys on suuri. 

Sähköisten tiedostojen siir-

tyminen sujuvasti edellyttää 

siirtokapasiteettia.

Nivalassa rakennetaan 

Korpirannan, Järvikylän, Ait-

toperän ja Koskenperän kaut-

ta Haapajärvelle sekä Valtatie 

27 tienvartta pitkin Haapa-

järvelle. Nivalasta Haikaran 

ja Välikylän kautta Ylivies-

kaan ja Ypyän Ahonperäl-

le sekä Valtatie 27 tienvartta 

Ylivieskaan ja Sarjankylältä 

Alakylän suuntaan.

Valokuidun rakentaminen 

taajaman ulkopuolelle on toi-

mitusjohtaja Pauli Korpi-Tas-

sin mukaan erityisen tärke-

ää maatilojen sekä pienten ja 

keskisuurten yritysten elin-

ehtojen turvaamiseksi.

-  Maatiloilla laajakaista-

nopeustarve on vähintään 

yhtä suuri kuin taajamissa 

toimivien yritysten. Eläin-

suojien valvontakameroja ja 

lypsyrobotteja käyttävät tilat 

tarvitsevat lähitulevaisuu-

dessa 8 Mbit/s -tietoliiken-

neyhteyksiä, Korpi-Tassi ko-

rostaa. 

- PPO investoi seuraavan 

kolmen vuoden aikana yhden 

vuoden liikevaihdon verran 

laajakaistayhteyden edellyt-

tämään valokaapeliverkkoon. 

Vuoden 2008 investoinnit 

ovat toteutuneet. PPO:n Ni-

valaan kohdentamilla inves-

toinneilla alueen asukkaiden 

kuituliittymän saatavuus tu-

lee olemaan maan parhaim-

mistoa, Korpi-Tassi toteaa.

Kuituliittymällä 
nopeasti 
internetiin

PPO:lla on toimialueellaan 

lähes valmis valokuidun pe-

rusverkko. Investoinnit koh-

distuvat lähinnä haja-asutus-

alueelle. Suurimmissa taaja-

missa perusverkko alkaa ol-

la kunnossa. PPO:n asiakkaat 

voivat tilata jo nyt huippuno-

peita laajakaistayhteyksiä. Sa-

dan megabitin yhteydet tar-

vitsevat kuituliittymän, joka 

mahdollistaa teräväpiirtotv-

lähetykset laajakaistan kaut-

ta ja videoiden latauksen. 

Uudet kaava-alueet rakenne-

taan kokonaan valokuidulla. 

Se mahdollistaa rajattoman 

100 megabitin yhteysnopeu-

den. Taajamien ulkopuolelle 

nopeat yhteydet saadaan ra-

kentamalla uusia valokaape-

lireittejä.

Palvelut 
internetiin
Tämän hetken laajakaista-

liittymän keskimääräinen 

nopeus on 1,5 megabittiä se-

kunnissa. Se riittää pienten 

tiedostojen siirtoon. Parin 

vuoden kuluttua tilanne on 

toinen: palvelut ovat verkos-

sa kattavasti ja tarvitaan huip-

punopeita yhteyksiä, sillä tie-

toa pitää pystyä hakemaan 

internetistä asuinpaikasta 

riippumatta. Tulevaisuudes-

sa internet ei ole pelkkää hu-

via ja viihdettä, vaan entistä 

tärkeämpi osa arjen hallin-

taa, elinkeinoelämää, yrittä-

mistä ja pärjäämistä. Jatkos-

sa puhe, data ja televisiokuva 

kulkevat yhdessä ja samassa 

Triple play- eli monipalvelu-

liittymässä. 

 PPO:n tavoitteena on, että 

asiakkaamme ja jäsenemme 

voivat hyödyntää valtakun-

nallisesti parasta verkkopal-

velua niin huvissa kuin hyö-

dyssäkin, Korpi-Tassi sanoo.

PPO investoi Nivalaan kuituliittymät

PPO:n toimitusjohtaja Paavo Korpi-Tassi sanoo, että 

PPO:n kuituliittymän saatavuus tulee Nivalassa olemaan 

maan parhaimmistoa. Valokaapeli mahdollistaa nopeat 

sähköiset palvelut ja mm. laajakaista-TV:n.



Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Perhekahvilalle pöytäteatteri

Runoa ja draamaa Kyösti Kallion koululla
- Kun Nivalassa toteutettiin 

Maakunnallinen lausuntakat-

selmus lokakuussa, tapahtu-

man innoittamana päätettiin 

järjestää myös koululaisilla 

oma runotapahtuma, kertoo 

kulttuurisihteeri Anita Ohta-

maa.

- Valmistelut alkoivat syys-

kuussa. Lyhyellä varoitusajalla 

opettajat ovat saaneet aikaan 

hyviä esityksiä ja innostusta on 

riittänyt. Monen ryhmän koh-

dalla voi todeta, että on panos-

tettu runon esittämiseen, tote-

aa Ohtamaa.

Kyösti Kallion koululla 

esiintyi keskiviikon lausunta-

tapahtumassa reilut sata ala-

koulun oppilasta  yksin tai ryh-

mässä. Osallistujia oli kaikki-

aan yhdeltätoista alakoululta. 

Katselmuksessa esitettiin pää-

asiassa lastenrunoutta esimer-

kiksi tekstejä Kirsi Kunnaksel-

ta, Jukka Parkkiselta ja Elina 

Karjalaiselta. Aittolan koulun 

tytöt Terhi Raudaskoski, Jenny 

ja Emmi Hietala ja Mirva Ho-

sionaho esittivät kirjoittaman-

sa runon ”Ensilumi”.

Lausuntakatselmuksessa ei 

kilpailtu paremmuudesta, vaan 

tapahtuman kautta haluttiin 

innostaa ja kannustaa lapsia ja 

nuoria harrastamaan runojen 

ja lorujen lukemista, kirjoitta-

mista ja myös esittämistä. 

Ei ole aina tarpeen kilpail-

la, vaan kokea vapaata esittä-

misen iloa ja eläytymistä ja 

tekstin tulkintaa. Oli riemullis-

ta nähdä, että näin iso joukko 

oli valmistanut esityksen, sanoi 

Jokilatvan opiston Nivalan lau-

suntaryhmän ohjaaja, esiintyvä 

lausuja Maija Yle-Julin lausun-

takatselmuksesta.

Ylen-Julinin kanssa palau-

teraadissa oli kirjailija Varpu 

Vilkuna, jonka mielestä teks-

tit olivat hauskoja ja oivalta-

via. Äänen käytössä oli raadin 

mielestä parantamisen varaa, 

sillä osa esiintyjistä puhui lii-

an hiljaa. Tosin liikuntasali ei 

ole akustiikaltaan paras mah-

dollinen.

Lähetetään sanat aina ta-

kapenkkiin asti! Toivomme 

myös, että rakkaus runouteen 

on herännyt, ja kipinä nii-

den esittämiseen sekä antanut 

esiintymisrohkeutta ja rohke-

utta kirjoittaa omia loruja ja 

riimejä, sanoivat Ylen-Julin ja 

Vilkuna.

Kaikki esiintyjät saivat kun-

niakirjat ja suullisen palautteen 

lisäksi jokaiselle esitykselle me-

nee kirjallinen palaute.

Ritva Oja

Mannerheimin Lastensuoje-

luliiton Nivalan paikallisyh-

distys lahjoitti nukketeatterin  

MLL:n ylläpitämään perhe-

kahvilaan Lapsen oikeuksi-

en päivän kunniaksi. Aikai-

sempina vuosina  lahjoituksia 

ovat saaneet mm.  alakoulut 

ja päiväkodit.

Nivalan kaupunki on kun-

nostanut tilat perhekahvila- 

ja nuorisotoimintaa varten 

entisen kössihallin tiloihin.

 Keskiviikkoisin aamu-

päivällä kahvilassa on vipi-

nää. Silloin sinne kokoontu-

vat kotiäidit tai - isät, hoito- 

tai äitiyslomalla olevat äidit 

lapsineen rupattelemaan ja 

tapaamaan toisia vanhem-

pia. Lasten leikkien ja rupat-

telun lomassa voivat vanhem-

mat nauttia pullakahvia pien-

tä korvausta 

vastaan. Kahvila on avoin-

na 9.30 – 11.30.

-Keskimäärin meillä käy 

parisenkymmentä äitiä lap-

sineen, kertoo Tiina Kullas.

Leikkien, laulaen 
ja askarrellen
Vapaan leikin ohella syksyn  

ohjemassa on jokunen keski-

viikko varattu laululeikeille ja 

askartelulle. 

Kahvilalla on neljäs toi-

mintavuosi menossa. Olem-

me tosi tyytyväisiä Nivalan 

kaupungille näistä tiloista, 

voimme kokoontua täällä il-

maiseksi. Tänne voivat van-

hemmat tulla vapaasti oman 

aikataulunsa mukaan, iloitse-

vat Tiina Kullas ja Anne Pih-

lajamaa.

Lapsen oikeuksien sopi-

mus hyväksyttiin YK:n yleis-

kokouksessa 20.11.1989 yksi-

mielisesti. Sopimuksen alle-

kirjoitti kaikkiaan 56 maata 

tammikuussa 1990. Suomi 

liittyi sopimukseen vuonna 

1991. Lapsen oikeuksien päi-

vää vietettiin torstaina.

Ritva Oja
Leikin riemua! Tämän vuoden Lasten oikeuksien päivän teemaksi on nostettu lapsen oi-

keus leikkiin.

Virve Närhi ( vas.) ojensi MLL:n pöytäteatterin perhe-

kahvilalle vastaanottamassa Tiina Kullas. Mukana myös 

Oskari-vauva.

Kyösti Kallion koulun Vellikello-ryhmä esitti pienoisdraaman ”Pihalla”.  Ryhmän esitys 

pohjautuu kansanperinteeseen ja runon lausuntaan, mutta hakee uusia muotoja, kertoo 

ryhmän ohjaaja Margit Uusitalo.

Järvikylän koulun ykkös- ja kakkosluokan oppilaat esittivät ”Mitä pienet tontut osaa”, 

kolmos- ja nelosluokkalaiset ”Kellokukka ja päivänkakkara” ja kuutosluokkalainen Laura 

Kaarlela (takana vas.) ”Mitä varten?” sekä Kaisa Kivioja ”Mahdottomuuksien kauppa”.
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Lukijoiden Ajatuksia

Oulun metropoliitta Pante-

leimon piti radion aamuhar-

tauden lauantaina 15.11.2008. 

Henkilökohtaisesti pidin pu-

hetta hyvänä ja ajatuksia he-

rättävänä. Aamuhartaudessa 

kerrottiin ortodoksien jou-

lupaastosta (15.11. - 24.12.), 

jossa valmistaudutaan sisäi-

sesti Jeesuksen syntymäjuh-

laan. Panteleimon painot-

ti kaiken tavoin sitä, kuin-

ka meidän tulisi itse kunkin 

kodeissamme valmistautua 

kautta aikojen suurimpaan 

syntymäpäiväjuhlaan. 

Jos valmistaudumme 

maallisiin syntymäpäiviin, 

niin miksemme sitten maa-

ilman kaikkeuden Kunin-

kaan syntymään? Tämän päi-

vän meno pitää kyllä huolen 

kaupallisesta joulusta, luon-

nehti puhuja rehellisesti ny-

kypäivän tilannetta. Monel-

le kuuntelijalle tuli varmaan 

mieleen aikoinaan laulettu 

joululaulu, jossa "Laps´ han-

keen nukkuu, unhoittuu". Ti-

lanne lie tänään sama  - el-

lei murheellisempi. Puheessa 

korostui, kuinka kotien tuli-

si valmistautua jouluun Kris-

tuksen syntymäjuhlana. Isien 

ja äitien tulisi kertoa siitä lap-

silleen kaikin tavoin, vaikka 

piparkakkuja lasten kanssa 

yhdessä leipoessa. "Lapset 

kiittävät tästä teitä myöhem-

min", totesi puhuja.

Kannattaa siis harkita ja 

miettiä, missä aikansa viettää 

joulun alla ja joulunpyhinä. 

Vietänkö aikaani siellä, mikä 

antaa jälkeenpäin sisimpääni 

levottoman olon - vain ha-

keudunko sinne, mikä antaa 

rauhan ja oikean joulumie-

len? Panteleimonin rauhai-

sa, nöyrä puhe antoi varmasti 

kuuntelijoille evästä alkavaan 

lauantaipäivään. 

Kuunneltuani aamuhar-

tauden jäin pohtimaan or-

todoksisuutta ennen ja nyt 

- olivathan aikoinaan ukkini 

ja isäni ortodokseja. Itse olen 

löytänyt hengellisen kodin 

muualta, mutta silti lapsuu-

denmuistoni ortodoksisuu-

desta ovat myönteisiä. 

Toinen kansankirkois-

tamme eli ortodoksikirkko 

on viime vuosina ollut hil-

jaisessa kasvussa. Suomessa 

jäsenmäärä on tällä hetkel-

lä noin 60.000, mutta maail-

manlaajuisesti sen jäsenmää-

rä on lähellä 250 miljoonaa 

henkeä, eli neljä kertaa suu-

rempi kuin maailmassa oleva 

luterilaisuus. Suomeen kirk-

ko tuli aikoinaan Venäjän ja 

Karjalan kautta. 

Ortodoksi sai ainakin 

1920-30 luvuilla tuntea ole-

vansa Suomessa paljolti kak-

kosluokan kansalainen. Esim. 

koulun uskontotunnilta saa-

tettiin ortodoksilapsi pistää 

tunnin ajaksi käytävään "rys-

sän penikkana". Eikä muu-

tenkaan aiemmin mainituilla 

vuosiluvuilla eläminen ollut 

esim. Vienan pakolaisille ko-

vin suurta herkkua - Vienan 

pakolaisen poikana, venäläi-

nen sukunimeni muutettuna, 

tiedän asian hyvin. Onneksi 

tänään suhtautuminen on jo 

toista, siitä kertonee jo kirk-

kojen rauhallinen ja raken-

tava yhteiselo, samoin jäsen-

määrän kasvu. 

Eero Kettunen

12.9. kello 15.05 lähdimme 

Nivalan ry:ltä. Kysymykses-

sä oli varttuneiden kerhon 

retki Tampereelle, jonne läh-

dimme linja-autolla.

Kun itse kukin varasi paik-

kansa autosta niin matka al-

koi mukavasti. Pahoinvointia 

ei matkalla ilmennyt, vaan 

ihailimme ohikiitäviä maise-

mia. Juttuporukoita muodos-

tui lähellä istuvien kesken ja 

niitä kyllä riitti, sillä matkus-

tajia oli noin viisikymmentä 

henkilöä. Auton kuljettajana 

toimi Asko Ypyä.

- Tampere on jo sen verran 

etäinen paikka, että kului mo-

nia tunteja ennen kuin olim-

me perillä. Matkalla pysäh-

dyimme pari kertaa kahville. 

Kun tulimme Tampereelle 

niin majoituimme Hämeen-

puistossa olevaan hotelliin. 

Jos joku halusi kylpeä, voi 

käydä hotellin saunassa.

Lauantaiaamuna söimme 

hotellissa ja lähdimme siel-

tä kello 9. Nyt ohjelmassa 

oli opastettu kaupunkikier-

ros, siihen kuului: Planetaa-

rio - delfi naario - akvaario, 

Näsinneula ja Tampereen 

taidemuseo. Kahvittelimme 

vielä Vatruskassa. Siinä kello 

15 seutuvilla taas ruokailim-

me, ja kello 17 olimme jälleen 

hotellissa.

Illalla menimme seuroi-

hin kuulemaan Jumalan sa-

naa. Avarat oli seuratilat siel-

läkin, kuten täällä Nivalassa-

kin. Ja kuulijoita oli paljon.

Sunnuntaina kun vatsam-

me olivat taas täynnä, läh-

dimme hotellista kello 10. 

Sunnuntain ohjelmaan kuu-

lui Museokeskus Vapriikki 

sekä Veho Niemen automu-

seo Kangasalalla. Sitten hör-

pättiin kahvit ja tutustuttiin 

Kangasalan kirkkoon, jossa 

Juha Seppälä puhui ja esitteli 

kirkkoa kanttori Hellin Syrjä-

niemen kanssa, joka on ollut 

kanttorina Nivalassakin yh-

den vuoden.

Lyhyesti kertomani mat-

ka oli kaikkien mukana ollei-

den mielestä antoisa ja luulen 

kaikkien toivovan, että tällai-

sia matkoja järjestettäisi use-

amminkin, sillä ne ovat sopi-

via varttuneiden kunnolle ja 

rahakukkarollekin.

Sero

Kyllä päiväkodin Halloween 

juhla oli hyvä asia. Samal-

la tuli kansainvälisyyskasva-

tusta, kun paikalla oli "aito 

amerikkalainen". Halloween 

on iloinen juhla, sattuu vain 

samaan aikaan pyhäinpäivän 

kanssa. 

Virsiäkö lasten olisi pitä-

nyt koko päivä veisata? Minä 

muistan lapsuuteni kotiseu-

roista pappien pitkät puheet 

ja virren veisuun, kun teko-

pyhä seuraväki istui kovilla 

penkeillä ja mittasi parem-

muuttaan sillä, kuka kauim-

min istuu hievahtamatta ja 

takapuolen asentoa korjaa-

matta. Sain siitä tylsyydestä 

niin suuren kauhun lapsena, 

etten ole sen koommin seu-

roissa ollut.

Aika muuttuu, mutta jo-

kaisellahan on oikeus mie-

lipiteisiinsä. Eiköhän sovita 

isoäiti, että kun sinä olet lap-

sesi kasvattanut tavallasi, niin 

nykyiset vanhemmat kasvat-

tavat omalla tavallaan. 

Kiitokset Knuutinpuhdon 

päiväkodille lapsille järjeste-

tystä hauskasta Halloween-

päivästä ja muutenkin erin-

omaisesta toiminnasta, tie-

tää eräs

Mummu minäkin

Tulevaisuuteen uskoen ja 

tahdonvoimalla me ihmi-

set käymme eteenpäin tässä 

maailman menossa ja talou-

den turbulenssissä, joka on 

nyt taantumassa.

Tätä taantumapuhetta 

meille kansalaisille tupute-

taan nyt jatkuvasti joka tuu-

tista, ja niin monen huulilta 

se ulos tulee tämä mollisä-

vel, olemme menossa taan-

tumaan. Talouden suhdan-

teitten heikennyttyä koko 

maailmassa.

On selvää, että tämmöi-

nen jatkuva negatiivinen sä-

vel soi jo kaikkien korvissa, 

päässä. Eiköhän tämä ole jo 

tullut kaikille selväksi. Kun 

näin on niin siltä se sitten 

näyttää. Tämä kaikki lisää ja 

kasvattaa kansan keskuudes-

sa tätä taantuman tuloa. Ih-

miset lopettaa kuluttamisen 

ja käyvät säästämään kaikes-

ta kulutuksesta, ostovoimas-

ta, investoinneista ja jäävät 

kuulolle miettimään, miten 

syvän pohjakosketuksen tä-

mä taantuma aikaiseksi saa. 

Samassa veneessä kun ollaan 

kellutaan. Nyt kun pitäisi el-

vyttää kuluttaa tämän hitaan 

kasvukauden aikana.

Tämä taantuman taudin 

virushan lähti tuolta Yhdys-

valloista luottolainaukses-

ta, joka iski heti kulovalkean 

lailla maailman laajuiseksi 

fi nanssi- ja talouden kriisik-

si, jonka kourissa nyt kaikki 

olemme.

Moni meistä kysyykin 

nyt, mihin olemme menos-

sa tässä epävarmassa nope-

asti muuttuvassa maailmas-

sa. Onko meillä enää sitten, 

mihin rakentaa, kun kaikki 

näyttää nyt niin mustaval-

koiselta kohti vastamäkeä. 

Kyllä on. Allekirjoittaja ei ai-

nakaan vielä usko lamaan. 

Onhan meillä talouden suh-

danteet vielä hyvät vakaat ja 

vielä kun rattaan pyörät jol-

lain lailla pyörii. Nyt tulisikin 

kääntää tämän levyn toinen 

positiivinen puoli, jonka sä-

vel soi ja kuuluu "väliaikaista 

tämä taantuma vain on". Tä-

mä lisää ja luo uutta uskoa 

rohkeutta taas tulevaisuuden 

nousuun, onhan ensi vuodel-

le tulossa jo talouden kasvua 

ja valtion taloudestakin kun 

ennustetaan ylijäämäistä.

Tämmöinen positiivinen 

mieli pitäisi saada nyt kaik-

kien mieliin tänä aikana, et-

tei tässä nyt vielä rukkasia 

heitetä naulaan eikä pensse-

leitä santaan. Sillä onnea ei 

voi löytää, jos sitä ei nää, sil-

lä onni suosii vain rohkeaa. 

On aivan turhaa sammuttaa 

tuottavia yrityksiä ja väkiä lo-

mauttaa ja passittaa kilomet-

ritehtaalle. On selvää, että las-

kukauden jälkeen tulee aina 

nousukausi ja sateen jälkeen 

pouta ja kun yritysten pyörät 

lähtee taas sitten täysillä pyö-

rimään.

Kun yrityksillä menee 

hyvin, silloin kaikilla menee 

hyvin, olkoon yritys pieni tai 

suuri, mikä tahansa, sillä pie-

nestä purosta syntyy aina iso 

puro yritys. Olemmehan kil-

pailukykyisin innovaatiomaa. 

Sillä taloushan on kuin pol-

kupyörä, pysyy pystyssä kun 

sillä ajetaan poljetaan.

Nyt kun kaikki maailman 

johtomiehet kokoontuivat 

jo yhteiseen ensimmäiseen 

kokoukseen lyömällä vii-

saat päät yhteen miten kaik-

ki sorvataan uuteen malliin, 

ettei tämmöinen myrskyn 

myllerrys virus pääse uusiu-

tumaan ja miten tästä eteen-

päin mennään.

Tämä sorvaus vaatii vielä 

monta kokousta, varsinainen 

työ kun on vasta alussa en-

nen kuin pääsevät yhteiseen 

ymmärrykseen. Kyllä se täs-

tä kaikesta vielä paremmak-

si muuttuu, vaikka maail-

man talous on nyt ahtaissa 

raameissa. Mutta onhan se 

päivä vielä huomennakin, 

vielä on viitonen kahviin ja 

pullaan. Uskoa ja toivoa aina 

olla pittää, sillä toiveista voi 

joku toteutuakin.

Martti Junttila
Nivala

Nyt, kun Uikon viereistä pel-

toaluetta ollaan pian kaavoit-

tamassa, olisi mielestäni vä-

hintäänkin kohtuullista ot-

taa huomioon jalkapalloseura 

Fc-92. Ilman seuran aktiivista 

panosta, kyseinen alue ei vie-

läkään olisi kaupungin nimis-

sä. Niinpä ehdottaisinkin, että 

koko alue varattaisiin liikunta-

käyttöön. Näin saataisiin Niva-

laan alue, josta löytyisi kaikil-

le liikunnasta innostuneille jo-

tain toimintaa. Samalla alueelle 

tulisi varata oma alueensa täy-

sipitkälle jalkapallon lämmitet-

tävälle tekonurmelle.

Tällä hetkellä Nivalassa ai-

noa paikka, jossa jalkapalloa 

voi pelata, on Tuiskulan kent-

tä, joka sekin täyttää vain Pallo-

liiton minimivaatimukset. Ni-

valassa lajin harrastajamäärät 

ovat kasvaneet jo niin suurik-

si, että Tuiskula ei kuitenkaan 

enää yksin kestä vuotuista ku-

lutusta.

Lämmitettävä tekonur-

Puhutteleva aamuhartausIsoäidille

Tampereen retkestä

Näin se aika vie kulkijaa,
mihin olemme menossa

Nivalaan lämmitettävä tekonurmi!
mi ratkaisisi ongelman. Uu-

det tekonurmet ovat nykyisin 

jo useilta ominaisuuksiltaan 

luonnonnurmea paremmat, 

sillä ne kestävät paremmin 

säätä, läpäisevät paremmin 

veden ja ovat huomattavasti 

luonnonnurmia tasaisempia, 

mikä osaltaan taas vähentää 

loukkaantumisriskejä. Teko-

nurmet kestävät myös luon-

nonnurmia paremmin kulu-

tusta ja niinpä niiden arvioi-

tu vuotuinen käyttökin olisi 

vuodessa yli 2000 tuntia, kun 

se luonnonnurmella on vain 

noin 240 tuntia. Lämmitettä-

vyys taas takaisi kentän pidem-

män vuotuisen käytön, jopa 

huhtikuulta marraskuulle. 
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Lukijoiden Ajatuksia

Nivalan kaupunginvaltuus-

to hyväksyi 13.11. olleessa 

kokouksessaan mm. vero- ja 

kiinteistöveroprosentit. Ve-

rojen korottaminen oli mal-

tillista peilattuna kaupungin 

taloustilanteeseen.

Talouden tasapainottami-

nen kuluja leikkaamalla näyt-

tää vaikealta tai oikeastaan lä-

hes mahdottomalta. Säästöjä 

on mahdollista hakea vain si-

vistystoimesta, teknisestä toi-

mesta ja hallinnosta.

Em. toimet on kuitenkin 

hoidettu Nivalassa kustan-

nustehokkaasti jo vuosia ja 

siten, että palvelut on saatu 

hoidettua kuitenkin laaduk-

kaasti. Nyt näille toimieli-

mille pitää antaa työrauha ja 

antaa työntekijöiden keskit-

tyä työhön johon he ovat si-

toutuneet, eikä viedä heidän 

aikaansa jatkuvaan selvitys-

työhön.

Nivala liittyi kuluvan vuo-

den alussa perustettuun Kal-

lion peruspalvelukuntayhty-

mään. Samalla budjettivaltaa 

siirtyi lähes 70 % valtuuston 

ulottumattomiin. Päättäjil-

le annettiin lähinnä valmis-

telutyössä mukana olleiden 

toimesta ymmärtää, että pal-

velut paranevat ja kustannus-

ten nousu taittuu !? Kävikö 

näin? Ei näytä käyvän? Kus-

tannukset nousevat ja palve-

lujen saanti heikkenee, vaik-

ka henkilökunta yrittää tehdä 

parhaansa palveluiden anta-

jana. Onko käymässä niin, et-

tä organisaatio tuhoaa palve-

luiden tuottamisen? 

1. Nyt ollaan viemässä 

hyvää vauhtia, ilman Kallion 

hallituksen päätöksiä, lää-

kekeskusta ja keskusvaras-

toa Ylivieskaan?!. Toiminta 

on jo osittain alkanut? Onko 

valta Kalliossa virkamiehillä 

vai hallituksella  ja antavatko 

Nivalan edustajat Kallion hal-

lituksessa näin tapahtua? Pe-

ruspalvelukuntayhtymä Kal-

lion hallituksen eräällä edus-

tajalla ei ollut mitään tietoa 

käynnissä olevasta muutok-

sesta, vaikka hän on yleensä 

perillä käsitellyistä asioista?

Lääkekeskus ja keskusva-

rasto on hoidettu Nivalassa 

aikaisemmin kustannuste-

hokkaasti. Nyt sitten lääk-

keitä ja tarvikkeita kuljete-

taan kolme kertaa viikossa 

autoilla Ylivieskasta Niva-

laan. Todennäköisesti kulje-

tuskertoja tulee olemaan vii-

kossa vielä enemmän. Toi-

minta alkaa täysimittaisena 

ensivuoden alusta.

Mikäli farmaseutin virka 

siirretään Ylivieskaan ja lääk-

keet aletaan kuljettamaan n. 

30 km etäisyydeltä, niin tun-

tuisi siltä, että lääkkeet olisi 

tällöin edullisinta ottaa Niva-

lan apteekista.

Kuljetus kaikkine kului-

neen näyttelee kuitenkin 

niin suurta osaa kustannuk-

sista, että tämä olisi edullisin 

vaihtoehto, jos kerran farma-

siatoiminnot päätetään Niva-

lasta lopettaa.

Mikä on mahtanut ol-

la Lääkelaitoksen kanta asi-

aan ?  Epäilen, että sitä ei ole 

kysyttykään, koska uskoisin, 

että asia ei näin yksinkertai-

nen ole?

Tk:ssa toimiva lääkekeskus 

on tehokkainta ja kustannuk-

siltaan edullisinta lähipalve-

luina, kuten myös keskusva-

rastotoiminta. Tämä todettiin 

jo silloin, kun seudullista yh-

teistyötä selvitettiin Nivala - 

Haapajärvi seutukunnassa. 

Kalliossa ei tietenkään sel-

vitetä asioita sen tarkemmin, 

koska muutoksen tarkoituk-

sena onkin saada vain Yli-

vieskan ”logistiikkapojille” 

töitä, koska niitä ei niillä riit-

tävästi ole? Nivalahan tässä 

toimii maksumiehenä ja sa-

malla palvelun menettäjänä. 

Olisihan tämä voitu hoitaa 

sitenkin, että Nivalassa säi-

lytetään lääkekeskus ja kes-

kusvarasto, jotka ovat hyvin 

hoidettuja ja näistä sitten toi-

mitetaan lääkkeet ja tarvik-

keet edelleen eteenpäin muil-

le Kallion terveyskeskuksille. 

Hyöty jäisi Nivalaan ja tasa-

puolinen toimintojen jako to-

teutuisi.

Lääkekeskuksen toimintaa 

peukaloitaessa olisi pitänyt 

ottaa huomioon lääketurval-

lisuus: kuljetuksen, vastaan-

oton, varastoinnin ja jakelun 

aikana sekä se, että lääkkei-

tä ei joudu asiattomien kä-

siin ketjun missään vaihees-

sa.  Kuljetuksen piiriin me-

nee todella huomattava mää-

rä erilaisia lääkkeitä.

Näkisin ehdottoman tär-

keänä, että Nivalan kokoi-

sessa terveyskeskuksessa on 

farmaseutti, joka suorittaa ja 

huolehtii myös lääkeneuvon-

nasta ja mahdollisesta koulu-

tuksesta. Vaikka sairaanhoi-

tajilla on valmiuksia lääke-

huollosta, niin siitä huoli-

matta näen, että lääkkeiden 

käytön ja lääkevalmisteiden 

määrän lisääntymisen myö-

tä myös osastofarmasian tar-

ve lisääntyy. Osastofarmasi-

alla on myönteinen vaikutus 

lääkkeiden turvalliselle ja ta-

loudelliselle käytölle mm. hä-

vikin pienentyessä.

Olisi myös selvitettävä mi-

ten paljon muutos sitoo sai-

raanhoitajien työaikaa lääke-

huoltoon.

Onneksi asiaa ei ole vie-

lä Kallion hallituksessa kä-

sitelty/päätetty. Toivonkin, 

että Nivalan edustajat Kalli-

on hallituksessa ajavat tämän 

asian siten, että em. palvelut 

säilyvät Nivalassa. Ellei näin 

tapahdu seuraavana ovat me-

nossa röntgen ja laboratorio? 

Sitä myöten halvaantuu koko 

tk:n toiminta, jota lääkekes-

kuksen ja keskusvaraston lo-

pettaminenkin heikentää.

2. Jokilaaksojen Pelastus-

laitos on toinen ”käki”, joka 

pesii Nivalan kaupungin pe-

sässä. Ei voi olla oikein, että 

kulut kasvavat holtittomasti 

noin 10 % luokkaa? Pelastus-

laitoksen on myös sopeutet-

tava toimintansa kuntien 

talouden mukaan eikä elää 

”omaa elämäänsä”. Sopeutta-

minen voidaan tehdä vaaran-

tamatta hälytyspalveluja, jot-

ka nekin olisi syytä mitoittaa 

kulloisenkin tarpeen mukaan 

(keikat)? Pelastuspalvelun 

toiminnasta on tehtävä kriit-

tinen selvitystyö ja suoritet-

tava kattava vertailu muihin 

samansuuruisten pelastuslai-

tosten toimintaan.

3. Saamani tiedon mukaan 

myös teknistä tointa ollaan 

liikelaitostamassa ylikunnal-

liseksi Kallion Peruspalvelu-

kuntayhtymän kuntien kans-

sa.  Valitettavasti en käsitä 

miksi tähän olisi mentävä?

Nivalan tekninen toimi on 

kauttaaltaan hoidettu esimer-

killisen kustannustehokkaas-

ti pienellä henkilökunnalla jo 

vuosia.

Teknisessä toimessa on 

osa-alueita, joissa yksi hen-

kilö hoitaa käytännössä sel-

laista virkaa, joka mittarei-

den mukaan vaatisi useam-

man työntekijän. Asiat ovat 

kuitenkin hoituneet hyvällä 

organisointikyvyllä ja kun-

nan edunmukaisella ajattelu-

tavalla siten, että ne kestävät 

kriittisenkin vertailun. 

Mitä hyötyä on mennä 

ylikunnalliseen liikelaitok-

seen, jos sieltä on odotetta-

vissa vain lisäkustannuksia ja 

palvelutason heikentymistä?  

Jos Ylivieskassa on ylimitoi-

tettu tekninen toimi niin en 

näe mitään intressiä lähteä  

Nivalan toimesta luomaan 

sellaista järjestelmää, jolla 

edesautetaan  sen kollektii-

vista purkamista.

Jouni Laitila
kaupungin rivivaltuutettu, 

kesk.

Kuvassa kissapoika Pekko, joka kertoi toissa lehdessä kos-

kettavan tarinan perheestään. Emo johdatteli lapsensa tur-

vaan mummon liiteriin, mutta mummo ei voi kaikkia heitä 

pitää. Kissalapset kaipaavat kovasti uutta, rakastavaa ko-

tia. Yhteyden saa puhelinnumerosta 044-5770132.

Nivalan terveyskeskuksen
lääkekeskus/keskusvarasto

Tekonurmi on oikein hoi-

dettuna erittäin kestävä ja pit-

käikäinen, ja se tulee kaupun-

gille pitkällä aikavälillä huo-

mattavasti halvemmaksi, kuin 

luonnonnurmi, sillä sitä ei tar-

vitse lannoittaa, kastella, maa-

lata eikä leikata. Lisäksi jalka-

palloseura pystyy omalta osal-

taan tekemään kentän vähäiset 

huoltotyöt. 

Uudelle kentälle olisi laa-

jempaakin käyttöä, sillä sitä 

voisivat hyödyntää useat lähei-

set koulut, sekä muut liikun-

nasta innostuneet. Tekonur-

mella olisi myös mahdollista 

järjestää korkeatasoisia otte-

luita, joista nykyään on voinut 

vain haaveilla.

Ainoa jarruttava tekijä lie-

nee kuitenkin kaupungin ta-

loudellinen tilanne sekä päättä-

jien rohkeus. Uusien päättäjien 

olisikin nyt tarkkaan pohditta-

va, että olisiko järkevintä sijoit-

taa kaupungin varoja kenttään, 

joka osaltaan ehkäisee liikku-

mattomuudesta aiheutuvia 

ongelmia vai kannattaako ra-

hoja upottaa ennemmin Kal-

lioon, joka sitten lopulta pyr-

kii korjaaman jo aiheutuneet 

vahingot.    

Jalkapalloterveisin
Olli Korpi

Fc-92,
B-tyttöjen valmentaja
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Lukijat voivat lähettää mielipiteitään ja havaintojaan tekstiviestil-

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

Viestit edustavat lähettäjän näkemyksiä - eivät lehdenTekstarit
Sinä, joka laitoit (sun. 2.11.) 

"ja taas tässä on yli puolet kis-

saviestejä!" mitä siittä? On-

han tässä kokoajan mootto-

rikelkkaviestejä ynnä mui-

ta sellaisia. Jos sinä et halua 

nähdä niitä, älä sitten lue ko-

ko palstaa. Et sinä sitä yksin 

voi päättää, sillä kaikkihan 

kuuluisivat johonkin net-

tipalstalle, mutta tänne saa 

laittaa kaikenlaista:) ainakin 

oma näkemykseni asiasta. 

Hyvää talvenalkua kaikille! 

Huomioiva.

On se hyvä että tuli lunta, 

saa taas puheenaihetta, jolla 

ei oo muuta puhumista, moit-

tia miten huonosti on taas lu-

miurakoitsijat tehneet työnsä. 

Menee se talvi siinäkin rattoi-

sasti paremmin kun ihan tyh-

jänpanttina.

Maatalouslomittajille saata-

va tehtäväkohtainen palk-

kaus, koska joudumme te-

kemään samalla palkalla sen 

10:ntä eri töitä, jotka ei meil-

le kuulu.

Demokraattiset valtiot ei-

vät yleensä sodi toisiaan vas-

taan. Pahat jännitteet tulevat 

yleensä epädemokraattisem-

pien valtioiden kautta. Ahve-

nanmaan aseman ratkaisu on 

hyvä esimerkki kypsästä de-

mokratiasta. Hitlerin valtaan-

nousu heikosta demokratias-

ta ja arvojen rapautumisesta 

aina sotaan saakka.

Mikään laki ei kiellä olan yli 

kyttäämistä edes pankkiauto-

maatilla.

Se joka antaa vihjeen että ku-

ka rikko (toissa) perjantaiilta-

na kuparikengän takana vol-

vosta ikkunan niin saa 100 e 

palkkion heti käteen.

Antakaa sen mäyräkoiran kä-

vellä itse:) pakkoko niitä on 

kantaa. 

Voi teitä "hyvät" ihmiset, jot-

ka mittaatte rakkaansa me-

nettäneiden surua ja kaipa-

usta haudalle vietyjen kynt-

tilöiden ja kukkien määrällä. 

Poisnukkuneiden omaiset te-

kevät surutyötään jokainen 

omalla laillaan ja yrittävät 

jatkaa elämäänsä päivä ker-

rallaan eikä siinä yhtään auta 

sivullisten ilkeät puheet.

Älkää ampuko nuita vasaane-

ja, ovat niin kauniita katsella! 

Suojelkaa niitä!

On ne mäyräkoirien kanta-

jat heikkojalakasia kun pit-

tää abc oven eteen ajaa auto 

ei jakseta parkkipaikalle kä-

vellä.

Hassu kylä kun meitä "susi-

pareja" vahataan kuin hal-

paa makkaraa, kun itsekkin 

ollaan tarjouksessa. Kun ot-

taa sauna kaljan heti hauku-

taan juopoksi...

Jo on ihmiselämä köyhää ku 

kateellisena pitää toisten seu-

rusteluihin oikein kirjeellä 

sekaantua. Hyvin tunnut ole-

van asioista selvillä kun osasit 

nimet laittaa, mut et omaasi. 

Sulta on jo tainnut se viehä-

tysvoima hiipua, kannattas 

varmaan aleta ryppyvoiteita 

käyttään jos vaikka fl aksi kä-

vis paremmin.

Kerran väistin kissaa ja jar-

rutin kovasti, jarruputket 

paukahti ja pölähin autoine-

ni lepikkoon, hyvä ettei iteltä 

henki menny, en enää ikinä 

väistä hirveä pienempää tur-

ha alakaa syytteleen jos kissat 

kuolee auton alle, ite ne hyp-

pii eteen, ei kukaan tahallaan 

niitten päälle aja. 

Eikö Kallio myönnä tarpeeksi 

avustusta kun täytyy jo tois-

ten matot pyykkituvalta va-

rastaa.

No niinhän siinä sitten kä-

vi (nivala-lehti 17.11.) että 

särettiin kuntalaisten kerää-

mä ja säästämä säästöpossu 

ja otettiin reporahat syömä- 

ja touhotusvelkoihin (esim. 

kuntaliitosasioiden turhat 

konsulttipalkkiot yli 2 milj. 

euroa). Pitihän se jo arvata 

vuosia sitten kun nuoret luot-

tamusmiehet valitsivat kulu-

kumiehet taloutta hoitamaan.

Nim. perusnivalalainen.

Kommentoi netissä

Tekstarit löydät nyt myös interne-

tistä osoitteesta www.nivala.org. 

Sivuilla voit myös kommentoida 

viestejä.
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Kineva

KOTISIVUJEMME

osoite on: www.tietotori.fi /nivalandemarit

Aittolan kyläseura ry

Keskusta

Keskustan Nivalan paikallisosaston

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

tiistaina 25.11.2008 kello 19.00

Osuuspankin kokoushuoneessa. Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

Keskustan Nivalan kunnallisjärjestön SYYSKOKOUS ke 

26.11.-08 klo 19.00 Osuuspankin kokoustilassa. Tervetuloa!

Keskustan Nivalan kunnallisjärjestön johtokunnan ja pai-

kallisyhdistysten puheenjohtajien KOKOUS ke 26.11.-08 klo 

18.00 Osuuspankin kokoustilassa. 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.

Lyhty ry:n SYYSKOKOUS ti 2.12. klo 12.00.

Esillä sääntömääräiset asiat.

                           

Kokouksen jälkeen vietetään PIKKUJOULUA!

Tarjottavaa on!

Lämpimästi Tervetuloa!

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

OHJELMALLISET PIKKUJOULUILTAMAT
Maliskylän Liittolassa la 29.11.2008 klo 19.00-01.00

Pannu kuumana klo.19 alkaen!

 

Ohjelmassa klo: 19.30

- lasten esityksiä

- näytelmää

- yhteislaulua

- joulupukin vierailu

 

Tanssit klo: 21-01

Taimo Löf orkestereineen solistina Reima Huhtala

 

Liput 8e, lapset ilmaiseksi (Torttukahvit sisältyy lipun hin-

taan)        

Järj. Maliskylän nuorisoseura SPR Nivalan osasto

LÄMPIMÄT KIITOKSET

kaikille verenluovuttajille. Kiitokset myös Terttu Heikkiselle, 

Jätehuolto Mehtälälle, Leena Suvannolle ja muille vapaaeh-

toistyöntekijöille sekä nuorisoseuralle.

SPR:n Nivalan osasto
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EDULLISTA 
NÄKYVYYTTÄ

TÄLLÄ SIVULLA

Ilmoitus Nivalan Viikon
Parhaat palvelut -palstalla

maksaa vain
muutaman euron viikossa

Parhaat palvelut  
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1. Martti Miettunen.

2. Carl Haglund.

3. Hunnien kuningas Atti-

la.

4. Savoksi.

5. Britti Lewis Hamilton.

Myydään  

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

Saab 900 S vm-94 40v. aj. 
260 tkm. hp. 990 euroa. MB 
C-malli vm-97 bensa 326 
tuh. ajettu hp. 6000 euroa. 
Puh. ilt.0400-285215.

Mieskuoron SMOKKIPU-
KU. Puh. 0400-602498.

MÄNTYSÄNKY 120 cm 
+ joustinpatja. Puh. 
050-3221108.

TOYOTA Corolla 1.3 xsi/xli 
sedan. Tarjoa myös muita 
5-vaihteisia, vm. 88-92, ei 
tarvi olla rekisteröity. Puh. 
040-3247430.

Sharp-merkkinen KAS-
SAKONE , ollut käytössä 
puolivuotta.  Maksupääte 
sirukortinlukijalla. Tiedus-
tele 050-3514220.

13"NASTARENKAITA ja 
kitkarenkaat Toyota Co-
rollan vanteilla. Puh. 
040-3247430.

Ostetaan  

PUULIITERIKSI sovel-
tuva (hirsi) lato. Puh. 
0405214403.

OMPELUKONE ja SAU-
MURI myös epäkuntoi-
set huomioidaan(Älä 
tarjoa sellaista jonka saa 
liikkeestä halvemmalla). 
Puh.045 1230315.

MB Sprinter 310-313 vm, 
97-01 puh; 050-5596260.

PAPPA-TUNTURI, ei 
tarvi olla rekisterissä. 
0407721284.

Päältä täytettävä, toimiva 
PYYKINPESUKONE. Puh. 
044-2844057.

Onko kenellekkään jää-
nyt sinkittyä KATTOSIL-
TAA n.2,5m. tiilikuvioisen 
pellin kiinnikkeillä. Puh. 
0400699395.

Halutaan vuokrata  

KAKSIO Nivalan kes-
kustasta. Vuokra 400 tai 
alle. Ei saunaa eikä au-
topaikkaa. 1.1.2009 läh-
tien. Ota yhteyttä puh. 
045-1381609.

Työn vuoksi Nivalaan 
muuttava nuoripari ha-
luaa vuokrata RT-KAKSI-
ON vuoden alusta. Puh. 
0445626890.

Vuokralle tarjotaan  

Pienehkö omakoti-
talo keskustassa. 2 
mh+oh+k+ph+s, auto-
talli+ varasto. Vapautuu  
1.12.2008
puh. 040-3733774.

Kerrostalo YKSIÖ 38 m2. P. 
0400-387109.

H-auton PERÄKÄRRY - au-
ton kuljetustraileri. Puh. 
040-5748954.

Kadonnut  

Musta naisten SYYS-
TAKKI 15.-16.11. välise-
nä aikana. Yht.tiedot p. 
0400-462778.

Kuulehan sinä kurja 
KOIRAVARAS! Kehtasit 
koristekoirani kaapata 
kotiovelta. Kalvakoon 
kummitus kavalaa kättä-
si kunnes kotiutat koirani. 
Korvaus käräyttäjälle.

Annetaan  

Tarpeettomana 4-hen-
gen RUOKAILURYHMÄ. 
Hyväkuntoinen. Puh. 
040-5768442.

4 kpl KISSANPENTUJA, 
syys-lokak. vaihteessa 
syntyneitä ja yksi tou-
kokuussa syntynyt. Puh. 
0400-570166.

Sekalaista  

Halutaan ILTATÖITÄ kou-
lun ohella n.2-4h /ilta. Sii-
vous-, lastenhoito-,yms. 
töitä. Puh. 045-1381609 
Henna.

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
  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.

Vastataan pois

UUSI TEKSTARISÄTTI

050 1599
Tutustu heti 

*10 viestiä 

veloituksetta*

Lähetä viesti TARJOUS 

*47304

Voice Stream, pl 236, 

00121 Hki
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TIETOKONEAMMATTILAINEN
TORIN LAIDALLA OULAISISSA

10-18 10-14
Puh: 045 126 1177
ja (08) 474 177 
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Jännitysniska tulee kalliiksi!
Tietämättömyydestä sako-
tetaan on viisaasti sanottu.
Hupsukin tieto on joskus täyttä 
asiaa. Näppäimistössä pesii 
3000 ja Wc pytyn rallissa 49 
bakteeria neliötuumalla. Pöpöt 
on laskettu Chicagon North Wes-
terns Memorial sairaalassa.  

Kulkutautien kädestä suuhun kierrä-
tyksen estäjät saat meiltä. Google: Dr 
Gary Norskin @ näppäimistö bakteeri.

Netti- Wlan lähiverkko on suojaa-
mattomana korkattavissa ja 
lois- elettävissä. Suurin riski on 
kerros- ja rivitaloissa. Macomtech 
PSK-salaus antaa kotirauhan. Meillä 
Adsl- Wlan- koodaus- ja suojaustyöt 
sisältyvät huolto/konehintoihin. Se on 
sinulle 40-90€/kpl säästö.   

Oma Rähmäkäpälä
Jääkiekossa menestyy 
joukkue, jonka maalivahdin 
torjuntaprosentti on 100. 
Sama pätee muuhunkin 
torjuntaan. Meiltä saat  100 varman 
virusohjelman ja 10+ palomuurin puo-
lessa tunnissa. Ykköstorjujat 2007-08 
ovat: Comodo, Armor, ProSecurity, 
Outpost, WebWasher, AntiVir, Avast!, 
AVG, AVK.
Iso rähmäkäpälä -laadun virus+palo-
muuriohjelma vahingoittaa konetta ja 
lompakkoa.
Google: tietokone.fi/ 32469

Osaamme kamerat, eikä laskum-
me ole 4000€. 100€:n kameran kuvaa 
näet www.macomtech.fi

Hidas työkone latistaa työ-
halut. Ajan kanssa jököttävä 
jännittäminen nousee jänni-
tysniskaksi ja pääkivuksi. 
Kunnat, kuntayhtymät ja 
muut palvelijamme suunnittelevat 
2009 toimintaansa. Itse tietokoneet 
ovat pieni menoerä. Miljoonasyöppö 
ovat oheismomentit: Vanha tavara ja 
huollon puute. 

Uusostot ovat vanhaa, alamittaista, 
hidasta, tai kaikki yhdessä. uTaustalla 
ovat hitaat tehtaat + johdon sukan-
kuluttajat. Halpa on myytävä kalliilla. 
Esimerkiksi 4- ydin Amd Phenom 
9550 prosessorin koneet FSC Scaleo 
PA2680 ja HP Imedia 8951 eivät 
ole uusi –tehokas –pelikone! Amd 
9550 PiFast aika on 35 sekuntia ja 
karvalakki Intel:in aika 15 sek. Google: 
cpu-world.com/

Koneita ei täyshuolleta,  
joten korruptio ja hitaus 
pahenevat päivä päivältä. 
uTaustalla on koneosaa-
misen ja osaajien puute. 
Ohjelmisto-mikrotuki raplaa vähän 
sulakkeita ja räpsyttelee vilkkuja, 
vaikka koneeseen pitäisi vaihtaa öljyt 
ja tulpat. 

✚Osaajiakin löytyy: Oulun läänin 
suurin kaupunki (nimeä emme kerro) 
huolsi kesällä- 08 noin 600 omaa 
konettaan.

Verovinkki: 
Merkkipäivä-

lahjaa
ei veroteta

Työnantaja voi antaa työnte-

kijöilleen merkkipäivälahjan 

ilman, että työntekijöitä ve-

rotetaan tästä edusta. Merk-

kipäivä voi olla esimerkik-

si työntekijän hääpäivä tai 

50-vuotispäivä. Verottoman 

lahjan voi antaa myös pit-

käaikaisen työsuhteen (10 

vuotta tai enemmän) perus-

teella tai eläkkeelle siirtymi-

sen johdosta. Merkkipäivänä 

voidaan pitää myös työnanta-

jan vuosipäivää, esimerkiksi 

yhtiön 50-vuotispäivää. 

Lahjaa ei veroteta, jos se 

on arvoltaan kohtuullinen. 

Kohtuullisena on pidetty 

esimerkiksi 50-vuotislahjaa, 

jonka arvo vastaa työnteki-

jän 1-2 viikon bruttopalkkaa. 

Vain työnantajan valitsema 

tavaralahja voi olla veroton. 

Työnantajan antama rahalah-

ja tai siihen verrattava lahja-

kortti verotetaan, vaikka se 

olisi annettu pitkän työsuh-

teen perusteella.


