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RUKKA TEHTAANMYYMÄLÄ

Teollisuustie 2, Kokkola 
puh. (06) 832 5412
ma-to 10-17, pe 10-18, la 10-14

Ulkoiluasut • lasketteluasut • maastohiihtoasut • golfvaatteet 
tekniset alusasut • sukat • sadeasut

TOPPA-ASUJA,
ALUSASUJA, 

PIPOJA, 
SUKKIA

MAHTAVIN 

TARJOUKSIN

JOULUPUKIN KONTTIIN 

PEHMEÄT PAKETIT
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Joka viikko. Jokaiseen kotiin.

www.nivalanviikko.fi 

Partiolaisten 
ja kirkon välille 

yhteistyösopimus

Kirkkohallitus hyväksyi täys-

istunnossaan 25.11. 2008 yh-

teistyösopimuksen Suomen 

Partiolaiset – Finlands Scou-

ter ry:n kanssa. Partiolaisten 

peruskirjan uudistamispro-

sessin mukaisesti järjestö sol-

mii yhteistyösopimuksen se-

kä luterilaisen että Suomen 

ortodoksisen kirkon kanssa. 

Sopimuksella edistetään 

uskontokasvatusta osana par-

tiokasvatusta. Se voi vahvis-

taa partiotoimintaa selkeäm-

min osana seurakuntien lap-

si- ja nuorisotyötä. Seurakun-

nat voivat toimia rekisteröi-

tyjen ja rekisteröimättömien 

lippukuntien taustayhteisöi-

nä, jolloin lippukunta antaa 

taustayhteisön tunnustuksen 

mukaista uskonnollista kas-

vatusta. 

Partiolippukunnista 70 

%:lla on taustayhteisönä lu-

terilaisen kirkon seurakunta. 

Vuonna 2007 seurakunnissa 

toimi 3 623 partioryhmää ja 

niissä 33 036 partiolaista. 
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Sunnuntai  
30.11.2008

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 30.11.: Lihahöys-

tö, perunat, italiansalaatti, 

marjavaahto.

Maanantai: Makkarakeitto, 

juusto, puolukkapuuro.

Tiistai: Kalastajanpyörykkä, 

muusi, porkkana-mandarii-

nisalaatti, vadelmakiisseli.

Keskiviikko: Boileri-kasvis-

kastike, perunat, mustahe-

rukkahillo, marjakiisseli.

Torstai: Jauheliha-perunavii-

palelaatikko, jäävuori-anan-

as-tomaattisalaatti, sitruu-

nahyytelö.

Perjantai: Kinkkuvihannes-

keitto, juusto, hedelmäinen 

puuro.

Lauantai: Mantelikala, peru-

nat, kastike, punajuurisalaat-

ti, vadelma-vaniljamousse.

Sunnuntai: Palapaisti, peru-

nat, lounasslaatti, sekahedel-

mäkiiseli.

Peruskoulu ja 
lukio
Maanantai: Kalakeitto, mak-

samakkara, ruisleipä.

Tiistai: Lihapyörykät, kastike, 

perunat, kaali-sateenkaari-

ananassalaatti.

Keskiviikko: Makaronilaatik-

ko, tuoresalaatti.

Torstai: Värikäs kalkkunakas-

tike, riisi, tuoresalaatti.

Perjantai: Makkarakeitto, 

sämpylä.

Kohotkaa korkeiksi, portit,

avartukaa, ikiaikaiset ovet!

Kirkkauden kuningas tulee.

Kuka on kirkkauden kunin-

gas?

Hän on Herra, väkevä ja voi-

mallinen.

Hän on Herra, voiton san-

kari.

Kohotkaa korkeiksi, portit,

avartukaa, ikiaikaiset ovet!

Kirkkauden kuningas tulee.

Kuka on kirkkauden kunin-

gas?

Kirkkauden kuningas

on Herra Sebaot!

Ps. 24: 7-10 

Sunnuntai 30.11: Antti, An-

tero, Atte. 

Maanantai 1.12: Oskari. 

Maanantai 2.2: Jemina , Aa-

mu. 

Perjantai 6.3: Tarmo. 

Lauantai 4.4: Ukko. 

Keskiviikko 6.5: Ylermi. 

Sunnuntai 30.11. Ensimmäi-

nen adventtisunnuntai.

Keskiviikko 3.12. Kansainvä-

linen vammaisten päivä.

Lauantai 6.12. Itsenäisyys-

päivä.

Menestys ei ole onnen avain. 

Onnellisuus on menestyksen 

avain. 

Herman Cain

1. Miten suuri on Vuosaaren 

uuden sataman pinta-ala?

2. Mitä rahan arvolle tapah-

tuu defl aatiossa?

3. Mistä Idols-kisassa menes-

tynyt Pete Parkkonen on ko-

toisin?

4. Kuka palkittiin vastikään 

Vuoden suunnistajan titte-

lillä?

5. Millä toisella nimellä Mo-

zartin 41. sinfonia yleisesti 

tunnetaan?

Vastaukset sivulla 15.

Ruokalista

Nivalassa

Alue-edustaja, baaritarjoili-

ja, kokki.

Työvoima-
koulutus
Koneistajan ammattitutkinto 

- cnc-koneistus, kone- ja me-

tallialan perustutkinto, levy-

seppä-hitsaaja, levytekniikan 

ammattitutkinto, metallialan 

valmentava jakso - metallin 

perustiedot ja taidot, hitsaa-

jan pätevöitymiskoulutus, 

hitsaajan ammattitutkinto, 

puualan perustutkinto, puu-

sepänalan ammattitutkinto 

- puutuotteen valmistus, ko-

ne- ja metallialan perustut-

kinto - koneistus, yrittäjän 

ammattitutkinto, monialai-

nen rekrytointikoulutus yh-

teishankintakoulutuksena, 

teollisuusrobotin ohjelmoin-

ti ja käyttötaito, tulityökort-

tikoulutus, työturvallisuus-

korttikoulutus.

Keskikoululaisia liikuntatunnilla 60-luvulla. Vasemmalta Ulla Mäenpää, Hilkka Pihla-

janiemi, Kaisa Karhu, Aino Palola ja Ritva Hourula. Takaa katselee Esko Hantula.

Sisäasiainministeriön alaan 

kuuluvat lupapalvelut eivät 

ole enää saatavilla Nivalasta, 

vaan niiden hoito keskittyy 

Haapajärvelle ja Ylivieskaan. 

Nivalan toimiston ovet olivat 

avoinna viimeistä kertaa vii-

me perjantaina. Passit, ase- ja 

muut luvat täytyy nyt hakea 

naapuripitäjistä. Joulukuu 

on varattu toimiston tyhjen-

tämiselle ja muutolle. Työnte-

kijöistä toinen siirtyy Haapa-

järvelle ja toinen Ylivieskaan. 

Palvelun saanti hankaloituu 

varsinkin autottomille, sillä 

juna- ja linja-autoasemilta on 

sekä Ylivieskassa että Haapa-

järvellä pitkä kävelymatka lu-

patoimistoon.

Poliisin lupapalvelu
loppui Nivalasta

Poliisin lupapalvelutoimisto Nivalassa sulki ovensa perjantaina.

Kauneimmat joululaulut kai-

kuvat jälleen kirkoissa ensim-

mäisestä adventista alkaen. 

Suomen Lähetysseuran yli 35 

vuotta sitten käynnistämä pe-

rinne on kasvattanut suosio-

taan vuosi vuodelta. Sadat eri 

tilaisuudet kokoavat adventin 

ja loppiaisen välillä noin mil-

joona osallistujaa. Joululaulu-

vihkosia on lähetetty seura-

kuntiin enemmän kuin vii-

me vuonna, kaikkiaan 778 

000 kappaletta.

Tänäkin vuonna lauluja 

voi tilata kännykän soitto-

ääneksi. Tarjolla on muun 

muassa "Silent Night" Nina 

Åströmin esittämänä, "Maa 

on niin kaunis" Heikki Sil-

vennoisen tulkitsemana se-

kä "Varpunen jouluaamu-

na" Marco Hietalan heviver-

siona. Tilausohjeet löytyvät 

lauluvihkosta sekä osoittees-

sa www.kauneimmatjoulu-

laulut.fi  . Verkkosivuilla voi 

myös antaa palautetta Kau-

neimmat joululaulut -vih-

kosta.

Kauneimmat joululaulut -

tilaisuuksissa on mahdollis-

ta tukea Suomen Lähetysseu-

ran työtä eri puolilla maail-

maa. Joululaulutilaisuuksissa 

kootaan kolehti joko Suomen 

Lähetysseuran joulukeräyk-

selle tai seurakunnan omalle 

nimikkotyölle Lähetysseuran 

kautta. Lähetysseuran jou-

lukeräyksellä tuetaan tänä 

vuonna aids-työtä Afrikassa 

ja Aasiassa. (KT/Suomen Lä-

hetysseura 25.11.2008)

Kauneimmat joululaulut
soivat taas lähetystyölle

Työpaikat
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Kanadalaisten omistuksessa 

oleva Finn Nickel Oy on jät-

tänyt 19.6.2008 työ- ja elin-

keinoministeriölle kaivos-

lain mukaisen valtaushake-

muksen. Valtausalue käsittää 

nykyisen Hituran kaivoksen 

lähiympäristön ja Kalajoen 

pohjoispuolella alueen, joka 

rajoittuu Möykkylä-Pysäys -

yksityistiehen Kytöpuhdon ja 

Haapaperän alueella.

Valtauksen hakija Finn 

Nickel Oy on suorittanut alu-

eella lentokartoitusta ja mal-

minetsintää ilmasta käsin ja 

hakee nyt valtauksella lupaa 

maaperätutkimuksiin ja sy-

väkairauksiin alueella.

Jatkoa 
aikaisemmille 
tutkimuksille

Aikanaan Outokumpu Oy:

n toimesta on tehty samal-

la alueella malminetsintää ja 

Hituran kaivoksen läheisyy-

destä on uskottu löytyvän li-

sää malmia. Syväkairauksia 

on tehty Outokummun toi-

mesta Kalajoen eteläpuolella 

Hituran ympäristössä usean 

vuoden ajan. Kaivoksen ny-

kyinen omistaja Finn Nickel 

Oy aikoo laajentaa nyt tutki-

muksia Kalajoen pohjoispuo-

lelle noin kilometrin levyisel-

le vyöhykkeelle.

Ministeriö on pyytänyt 

alueen maanomistajilta kuu-

lemiskyselyn valtauksen joh-

dosta ja mahdolliset huomau-

tukset on jätettävä ministeri-

öön viimeistään 10.12.2008 

mennessä.

Etsintäalue 
tarkentunut
Aikaisempien tutkimusaluei-

den osalta etsinnän painopis-

te on nyt tarkentunut melko 

kapealle vyöhykkeelle Hitu-

ran kaivoksesta luoteissuun-

taan. Finn Nickel Oy:n suo-

rittamat lentotutkimukset 

uusilla laitteilla ovat ilmei-

sesti antaneet viitteitä siitä, 

mihin tutkimukset kannat-

taa keskittää. Suomessa mal-

Finn Nickel Oy jättänyt valtaushakemuksen

Uutta malmiota etsitään 
Haapaperältä ja Järvikylältä

Valtausalue on jaettu 15 erilliseen tutkimusalueeseen Hi-

turan kaivoksen ympäristössä ja nyt myös Kalajoen poh-

joispuolelle Haapaperän asutukseen saakka.

miesiintymät on yleensä löy-

detty kaakko-luoteissuunnas-

sa kulkevilta vyöhykkeiltä.

Nivalan kaupunki ja yrittäjä-

järjestö valitsivat kuluvan vuo-

den yrittäjäpalkinnon saajaksi 

Champion Door Oy:n. Se on 

erikoistunut kangasnosto-ovi-

en ja seinien oviratkaisuihin 

sisä- ja ulkotiloissa.

Yrityksen pääomistajia 

ovat nykyisin Pekka ja Mika 

Hosio. Pekka on yrityksen 

toimitusjohtaja ja Mika on 

hallituksen puheenjohtaja se-

kä yrityksen vientijohtaja. Pe-

kan vaimo Marja on mukana 

osaomistajana ja hän hoitaa 

yrityksen toimistotehtäviä.

Yritys työllistää nykyisin 

29 työntekijää ja liikevaihto 

päättyvällä tilikaudella tulee 

olemaan noin 4,2 miljoonaa 

euroa.

Nivakaihtimesta 
se alkoi
Champion Door Oy on aina 

ollut vahvasti perheyritys. 

Sen juuret juontuvat vuodelle 

1974 saakka, jolloin Pekan ja 

Mikan isä Viljo perusti Niva-

kaihdin V. Hosion. Aivan en-

simmäiset askeleet yritys otti 

Göteborgissa kahden vuoden 

toiminta-aikana.

Yrityksen tuotevalikoi-

massa oli kaihtimia, aurinko-

suojia ja sisustustarvikkeita. 

Viljo pyöritti yritystä yhdessä 

vaimonsa Ritvan kanssa, joka 

hoiti yrityksen toimistotyöt ja 

Nivalan Kaihtimen myymä-

lät Nivalassa, Kokkolassa, Yli-

vieskassa ja Raahessa.

Ritva ja Viljo Hosio teki-

vät yrityksessä pitkän päivä-

työn ja loivat ansiokkaasti hy-

vän pohjan jatkavalle polvel-

le. Vasta viime vuosina Ritva 

ja Viljo Hosio ovat siirtyneet 

ansaituille eläkepäiville.

Nivalan Kaihtimen myy-

mälät muilla paikkakunnil-

la on pikkuhiljaa lopetettu ja 

seuraavana onkin vuorossa 

Nivalan myymälä Kappalii-

na, jonka toiminta vähittäis-

myyntipisteenä lakkautetaan 

kevääseen mennessä. Resurs-

sit eivät riitä moneen asiaan 

ja yritys haluaa keskittyä ovi-

tuotteiden kehittämiseen ja 

tuotannon jalostamiseen. 

- Meillä on sitoutuneita 

ja pitkäaikaisia työntekijöitä. 

Osa heistä on ollut mukana 

yrityksen alkuvuosista saak-

ka. Ketään ei nytkään irtisa-

nota, kertoo Pekka Hosio.

Kappaliina on myös tarjol-

la uudelle yrittäjille, jos jol-

takin alan innostusta löytyy. 

Hosiot lupaavat auttaa uutta 

yrittäjää alkuunkin.

Voimakasta 
kehitystyötä
Yrittäjäpalkinnon luovutus-

tilaisuudessa kaupunginval-

tuuston puheenjohtaja Veik-

ko Linna sanoi, että kaikki 

nivalalaiset tuskin tietävät, 

miten suuri ja kansainväli-

nen Campion Door Oy ny-

kyisin on.

Yhtiöllä on laaja asiakas-

kunta Suomessa ja kuudes-

sa Euroopan maassa. Ala on 

vaativa, sillä suurimmat ovet 

voivat olla jopa 30 metriä kor-

keita ja 100 metriä leveitä. 

Yrityksen valmistamien suur-

ten ulko-ovien tekninen to-

teutus mahdollistaa jopa 600 

neliömetrin kokoisten ulko-

ovien valmistuksen.

- Olemme panostaneet 

kovasti tuotekehitykseen ja 

markkinointiin, joka ei vält-

tämättä näy heti "rautana". 

Meillä on useilla kielillä to-

teutetut kattavat nettisivut, 

joihin asiakkaat voivat tutus-

tua ympäri maailmaa, kertoo 

Pekka Hosio.

Yrityksen liikevaihdosta 

tulee noin 35 prosenttia vien-

timarkkinoilta ja määrän ar-

vioidaan kasvavan jatkossa 65 

prosenttiin. Omistajat ja hen-

kilökunta matkustavat pal-

jon. Vieraiden maiden kult-

tuurien tuntemus sekä asioi-

den hoituminen suomen li-

säksi ruotsin, englannin, sak-

san, ranskan ja venäjän kie-

lillä on suuri etu. Asiakkaina 

ovat isot teollisuusyritykset, 

paperitehtaat, puolustusvoi-

mat, satamat ja maatalous. 

Innovatiivisilla ratkaisuilla 

on voitu toimittaa tuotteita 

myös muun muassa kaivok-

siin, ydinjätteen säilytystiloi-

hin ja lentokoneiden huolto-

halleihin.

Nivalalle kiitosta

Vaikka Mika Hosio sanoi-

kin, että Nivala on maantie-

teellisesti sopivan keskeisel-

lä paikalla kaukana kaikes-

ta, he aikovat pitää yrityksen 

kotipaikkana Nivalaa. Täältä 

matkustellaan ympäri maa-

ilmaa liikematkoilla. Nivalaa 

yrityksen sijaintipaikkana 

yrittäjät pitivät hyvänä. Pekka 

Hosio kiitteli, että esimerkik-

si Nitekistä löytyy edustavat 

asiakastilat vaativienkin ul-

komaisten yritysasiakkaiden 

tapaamiselle. 

- Valtasen Karille annan 

suuret kiitokset. Yhteistyöm-

me on pelannut tosi loista-

vasti kaikilla tasoilla. Hän 

on saanut tänne myös hyviä 

alihankkijoita meille, kiitteli 

Viljo Hosio.

Yrittäjäpalkinto Hosion perheyritykselle

Champion Door Oy oli Nivalan vuoden 2008 yrittäjäpal-

kinnon saaja. Vasemmalta Pekka, Viljo ja Mika Hosio. 

Palkintoa luovuttamassa Veikko Linna, Päivi Karikumpu 

ja Kari Valtanen

Yrityksen tilat sijaitsevat Teollisuuskylässä. Siellä on myös 

kaihdinmyymälä, jonka lakkauttaminen tapahtuu kevään 

aikana. - Siinä olisi jollekin asiasta kiinnostuneelle hyvä 

yritys tarjolla, kertoo Viljo Hosio.

Kristillisdemokraattien Niva-

lan osasto juhli kakkukahvein 

syyskokouksessaan kunnal-

lisvaaleissa saamaansa vaali-

voittoa. Juhlimiseen aihetta 

oli siksi, että KD tuplasi val-

tuustopaikat yhdestä kahteen 

ja puolueen ehdokkaista löy-

tyi myös koko kuntavaalien 

Nivalan ääniharava.

 Kokous valitsi Markku 

Sarja jatkamaan osaston pu-

heenjohtajana. Uusina jäse-

ninä osaston johtokuntaan 

valittiin Pekka Pääkkö, Jenni 

Sarja ja Aila Oja. Muina jäse-

ninä jatkavat Pirkko Sarja ja 

Heikki Häyrynen.

Kokouksen aluksi Jorma 

Kastari esitti osaston histo-

riikin ja -perustamisvaiheet. 

Kastaria muistettiin osaston 

hyväksi tehdystä merkittä-

västä työstä KD-viirillä ja 

kuntavaaliehdokkaita kris-

tillisistä arvoista muistutta-

valla seinätaululla.

Markku Sarja jatkaa 
Kristillisdemokraattien 

johdossa

Syyskokouksessa muistetut ryhmäkuvassa.
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Nivalan Seurakunta
Su 30.11. I Adventtisunnun-

tai klo 10 sanajumalanpalve-

lus kirkossa, Viljanen, Kata-

jala, seurakunnan lapsikuoro, 

E Närhi, huilu. Kirkkokahvit 

seurakuntakodissa. Koleh-

ti:  Köyhyyden ja perustur-

vattomuuden poistamiseen 

maailman köyhimmillä alu-

eilla, Kirkon Ulkomaanapu. 

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. Koleh-

ti: rovastikuntamme nuorten 

nimikkolähettiperheen (Pyh-

tilät)  työn tukemiseen. Klo 

19 seurat Paula ja Kimmo Si-

kalalla (L Hankkila). Klo 19 

joululaulutilaisuus Erkkilän 

koululla, kahvitus alkaa klo 

18.30.

Ma 1.12.  klo 18 Kala- ja Py-

häjokilaakson aivohalvaus- ja 

dysfasialiiton joulujuhla seu-

rakuntakodissa.

Ti 2.12. klo 18 naisten piiri 

seurakuntakodissa.

Ke 3.12. klo 11 vanhemman 

väen, ystäväpalveluryhmän 

ja näkövammaisten joulu-

juhla seurakuntakodissa. 

Klo 18 gospelkuoron harjoi-

tukset seurakuntakodissa. K 

lo 19 joulumyyjäiset Korpi-

rannan ry:llä.

To 4.12. klo 17 lapsikuoron 

harjoitukset seurakuntako-

dissa. Klo 18.15 raamattu-

piiri seurakuntakodissa. Klo 

18.30 perheiden kauneimmat 

joululaulut kirkossa, E Närhi, 

huilu, lapsi-

kuoro, Pietikäinen, Katajala.

Pe 5.12. klo 18.30 raamattu-

luokka Nivalan ry:llä.

La 6.12.  klo 10 sanajuma-

lanpalvelus kirkossa, Isomaa, 

Katajala, Nivalan Mieslaula-

jat joht. J Junno. Kolehti: So-

tainvalidien ja heidän puoli-

soidensa ja leskiensä keskuu-

dessa tehtävään hengelliseen 

työhön, Sotainvalidien Vel-

jesliitto ry. Jumalanpalve-

luksen jälkeen kunniakäynti 

sankarihaudoilla ja juhla seu-

rakuntakodissa. Klo 18 itse-

näisyysjuhla Nivalan ry:llä (J 

Poikkimäki).

Su 7.12. II Adventtisunnuntai 

klo 10 messu kirkossa, Juk-

kola, Rautio. Kolehti: Hiip-

pakunnalliseen toimintaan, 

nuoriso- ja  kasvatustyön, lä-

hetystyön ja diakoniatyön sa-

ralla Oulun hiippakunnassa.  

Klo 18 seurat Nivalan ry:llä 

(H Jokitalo, E Hosionaho). 

Kolehti kiinteistömenoihin.  

Klo 13 joululaulut-tilaisuus 

Haapalan koululla, (Jukko-

la, Rautio). Klo 13.30 Pelto-

lan ja Similän diakoniatoimi-

kuntien ja kyläläisten vierai-

lu Kotikeskukseen (Junttila, 

Katajala).  Klo 19 Herättäjän 

seurat seuratuvalla Aholan-

saaren hyväksi (L Partanen , 

A Marjakangas, Jukkola), ko-

lehti, arvontaa ja myyntipöy-

tä. Klo 19 kauneimmat jou-

lulaulut kirkossa, Virsikuoro 

joht. V Järviluoma, Junttila, 

Katajala

Ti 9.12 klo 11 kyläkammarin 

joulujuhla Liittolassa.

Päiväkerhotyö: To 27.11 

Haikaran koululla ei ole päi-

väkerhoa.

Perhekerhotyö: To 27.11 klo 

9.30 perhekerho kokoontuu 

ensin kirjastolla ja sen jäl-

keen seurakuntakodissa ja  

pe 28.11. perhekerho seura-

kuntakodissa, ti 2.12. klo 9.30 

perhekerho seurakuntakodis-

sa jouluisissa merkeissä.

Pyhäkoulutyö: To 27.11. klo 

10 Adventin ajan kynttilä-

kirkko Nivalan kirkossa päi-

vähoidossa oleville lapsille, 

heidän hoitajilleen sekä per-

heille. To 27.11. klo 18 pyhä-

koulunopettajien kokous seu-

rakuntakodissa. Su 30.11. klo 

12 pyhäkoulu seurakuntako-

dissa, klo 12 Vilkunan alueen 

pyhäkoulu Stenrothilla, klo 

13 vauvakirkko lapsiperheil-

le Nivalan kirkossa.

Varhaisnuorten kerhot: 

Sählykerhot: Malilan kou-

lulla maanantaisin klo 17 – 

18.30, lukiolla tiistaisin klo 16 

– 17.30 1 – 4 luokan pojille,

lukiolla keskiviikkoisin klo 16 

– 17.15 4 – 6 luokan pojille,

Tuiskulassa torstaisin 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: seurakunta-

kodissa tiistaisin klo 16.30 

– 17.30 1-4 luokan tytöille ja 

pojille. Liikuntakerho: Kar-

voskylän kolulla maanantai-

sin klo 17-18.30 3 – 6 luokan 

tytöille ja pojille. Satuliikun-

ta: Tuiskulassa torstaisin klo 

16-17.30 1 – 6 luokan tytöil-

le.  Lisätietoja  Mauri Autio 

p. 040 539 1462

Partio: Ti 2.12 klo 18.30 par-

tiolaisten Lupauksenanto-ja 

puurojuhla. Lupauksenanta-

jat kokoontuvat seurakunta-

kodille klo 18.00. Kirkon jäl-

keen seurakuntakodissa pien-

tä ohjelmaa, puurotarjoilu ja 

arpajaiset, palkintolahjoituk-

sia vastaanotetaan. 

Huom!  Löytyykö ullakolta 

tai piirongin laatikosta van-

hoja partiomuistoja? Lainaat-

ko tulevaa 70-vuotisjuhlan 

näyttelyä varten esineitä, va-

lokuvia, varusteita yms. p.050 

302 2977

Nuorisotyö: Pe. 14.11 klo 

15.30 poikien sähly Tuisku-

lassa. Ti. 2.12 klo 18-19 raa-

mis nuorisotiloissa. Ti. 2.12 

klo 19-20.30 teema-ilta nuo-

risotiloissa. Pe. 5.12 klo 19-22 

avoimet ovet nuorisotiloissa. 

La. 6.12 Nivalan Paikkavuoro 

Tuiskulassa. Uudet ja vanhat 

päivystäjät tervetuloa!

Nuorten joululeiri 12-

13.12.2008 Vinnurvan lei-

rikeskuksessa. Ilmoittaudu 

3.12 mennessä tekstiviestillä. 

Lisätietoja p. 040 532 5578.

Rippikoulutyö: La. 29.11 1-

rippikoulun päiväkoulupäivä 

seurakuntakodissa. Ke. 10.12 

klo 18.00 3. rippikoulun van-

hempien tapaaminen nuori-

sotiloissa

Kolehdinkantajat: To. 4.12 

Kauneimmat joululaulut kir-

kossa klo 18.30: Jenni Mäen-

pää, Tomi Niemi, Venla Niva-

la, Niko Saksa. La. 6.12: Jani-

ka Kangas, Marika Parttimaa, 

Elina Sikala. Su. 7.12: Juho 

Maliniemi, Sanna Junttila, 

Leena Junttila. Su. 7.12 Kau-

neimmat joululaulut kirkos-

sa klo 19: Tuomas Kiviniemi, 

Mikko Knuutila, Mari Liuska, 

Henna Mättö. Su. 14.12: Jo-

ni Teppo, Saana Ylikoski, To-

ni Vähäsöyrinki. Huom! Ole 

paikalla sakastissa viim. 20 

min ennen tilaisuuden alkua! 

Lisätietoja p. 040 532 5578

Kolehdinkantajat:  

30.11. Miia Korri, Salla  Kos-

kela, Janne   Vierimaa, Risto 

Visuri. Olkaa paikalla kirkon 

sakastissa viim. klo 9.45. Li-

sätietoja p. 040 532 5578/

Reetta

Lähetystyö: Lähetyksen  kirp-

putori Kanttorilassa, avoinna 

ke ja la klo 9-13,  saatavana 

varastossa olevaa ilmaista 

vaatetavaraa.

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 €.

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

Lyydia Tuulikki Eteläniemi, 

Sandra Eevi Aitto-oja, Felix 

Sebastian Ranta-Nilkku, Jo-

ne Tuomo Tapani Ainassaari,  

Leevi Matias Päivärinta, Tes-

sa Sofi a Hautamäki

Kuollut

Lyyli Annikki Jaakola s 

Lumppio  86 v.

Pentti Johannes  Moilanen  

65 v.

Kuin höyhen myrskytuulessa 

-kirja kertoo ajasta, jolloin lo-

hukäärmeet olivat vimmastu-

neet syösten tulta ja hävitystä 

punakaartilaisten hahmossa. 

Mao hallitsi Kiinaa lujin ot-

tein kommunismin opein. 

Puhuttiin kulttuurivallan-

kumouksesta, mikä tarkoit-

ti kaiken entisen sivistyksen 

tuhoamista.

Emily Wu, josta kirja käytt-

tää useampaakin nimitysta: 

Maomao, Yimao ja Ximao 

syntyi akateemiseen perhee-

seen isän ollessa englannin-

kielen opettaja yliopistossa 

ja oikeistolainen katsomuk-

seltan. Yliopistoväki ja muu 

oppineisto luettiin pahimpiin 

kansanvihollisiin, heitä nimi-

tettiin lehmäpaholaisiksi ja 

käärmehengiksi. Heitä pidet-

tiin vankina lehmäpilttuussa, 

puettiin päähän narrinhiippa 

ja pakotettiin nöyryyttäviin, 

valheellisiin tunnustuksiin, 

piestiin ja häväistiin julki-

sesti. Paljon ei tarvittu, kun 

joutui syytösten kohteeksi: 

”Matkalla kotiin näin uuden 

julisteen seinällä lähellä asun-

toamme. Siinä luki: ”Alas Li-

ang Nan, vastavallankumo-

uksellinen. Liang Nan-Li-

ang-täti oli Xiaolain äiti. Olin 

juuri nähnyt Xiaolanin isän 

lehmäpilttuussa isän seuras-

sa. Luin julisteen ja sain tie-

tää, että Liang-täti oli tavatttu 

istumassa Anhuin päiväleh-

den numerokappaleen pääl-

lä. Lehden etusivulla oli ollut 

puheenjohtaja Maon kuva.” 

Maon oppien mukaan sivis-

tyneistö lähettiin maaseudun 

alkeellisiin, taikauskon hallit-

semiin opihin ”saamaan op-

pia talonpojilta”. Perheet ha-

josivat ja suuri ihmismäärä 

menehtyi kurjuuteen.

Emilyn syntymän aikoihin 

Kiinassa vallitsi suuri nälän-

hätä, kananmuna siepattiin 

noin vain hänen kädestään. 

Tuskin hän olisi jäänyt hen-

kiin, ellei hänen isoäitinsä 

salaa, oman terveytensä kus-

tannuksella olisi syöttänyt 

hänelle ruoka-annoksiaan. 

Oli nimittäin niin, että mo-

nien tyttöjen annettiin kuolla 

nälkään, sillä heidän ruoka-

annoksensa tarvittiin poika-

lapsille. Emilykin sai kauhuk-

seen todeta miten hänen ys-

tävänsä mentyä maaseudulla 

naimisiin ja saatua kaksoisty-

töt, nämä oli salaa otettu hä-

nen rinnaltaan ja heitetty jo-

keen kuin kissanpennut.

Emily oli neuvokas ja roh-

kea pikkutytöstä alkaen ja lo-

jaali perheelleen, vaikkakin 

opetteli pakosta Maoa ylis-

täviä lauluja ja iskulauseita. 

Hävitetyksi tuomitusta kir-

jakasasta hän kävi salaa lu-

kemassa Monte Kriston krei-

vin ja löysi sieltä itselleen so-

pivan iskulauseen: Odota ja 

toivo! Emily selvisi rankois-

ta kokemuksista. Hän ja hä-

nen perheensä osasivat kär-

siä! Ihmetystä herättääkin, 

miten he tuntuvat alistuvan 

täysin ilman vas-

tarintaa.

T i l a n n e 

muuttui parem-

maksi vasta Maon 

luoleman jölkeen. Emilykin 

pääsi opiskeleman opettaja-

korkeakouluun. Siihen myös 

päättyy kirja, vähän äkkinäi-

sesti. Mielellään olisi luke-

nut hänen myöhemmistäkin 

vaiheista edes vähäsen. Mut-

ta onhan kirjalla paksuutta 

näinkin.

Kirja on muistelmate-

os, niin rehellinen kuin mi-

tä ihmismieli yleensä voi ol-

la. Apuna kirjoittamisessa on 

ollut kirjailija Larry Engel-

mann. Kirjan on suomen-

tanut Ari Ahola. Minämuo-

toinen kerronta on tarkkaa, 

mutta korutonta, asiat itses-

sään koskettavat. Emilyn 

kautta kerrotaan myös mo-

nen hänen ystävän-

sä säälittävä kohta-

lo. Emily Wu asuu 

nykyisin Kaliforni-

assa kahden tyttären-

sä kanssa.

Kirjassa on joitakin mus-

tavalkoisia kuvia, joissa esiin-

tyvien ihmisten hymyileviä 

kasvoja katsellessa on vaikea 

uskoa miten vaikeita koke-

muksia heillä on ollut.

”Kuin höyhen tuulessa” on 

tärkeä kirja, sillä Vietnamin 

sodan takia tämä massatuhon 

aiheuttanut Mao-sekoilu on 

jäänyt Länsimaissakin liian 

vähälle huomiolle. Kirja on 

mielenkiintoinen, valaiseva, 

joskin hieman ahdistavakin. 

Mitä Kiinan nykytilanteeseen 

tulee, on todettava, että ih-

misoikeuksien loukkauksille 

siellä on pitkät perinteet.

Raija Raudaskoski

Kuin höyhen tuulessa, kiinalaistytön tarina

Emily Wu, Larry Engelman, suom. Ari Ahola

Gummerus 2008, 384s.

Tyttö lohikäärmeiden maastaLukemista



Kotikeskuksen Hopeakoti ja 

Rantakoti -osastot muuttu-

vat ensi vuoden alusta ym-

pärivuorokautisen palvelu-

asumisen yksiköiksi. Suun-

ta on sama kaikissa Kallion 

kunnissa, joista Sievin Paju-

la ja Ylivieskan Sipilä jo ovat 

palveluasumisen yksiköitä ja 

nyt Alavieska ja Nivala ovat 

tulossa mukaan.

Tähän saakka Nivalan 

Rantakoti ja Hopeakoti ovat 

vastanneet entistä vanhain-

kotihoitoa, eli ne ovat olleet 

laitoshoitoyksiköitä. Kansan-

kielellä sanottuna laitoksissa 

olleet ovat saaneet kaiken kat-

tavan täysihoitopaketin, josta 

asiakasmaksuna on peritty 82 

% asiakkaan tuloista.

- Nyt nämä osastot muut-

tuvat palveluasumisek-

si. Asukkaat asuvat omas-

sa vuokra-asunnossa, josta 

maksetaan vuokra. Siihen 

saa Kelalta asumistuen, ellei 

omia tuloja ole niin paljon, 

että Kelan asumistukinormit 

eivät täyty. Kelalta saa myös 

hoitotuen. Se on kolmipor-

tainen, mutta asiakkailla on 

kuitenkin niin paljon saira-

uksia, että yleensä kaikilla on 

vähintään toisen luokan hoi-

totuki. Toisen luokan hoito-

tuen määrä on 136,43 euroa 

kuukaudessa. Se on tarkoi-

tettu osittain palvelumaksu-

jen kattamiseen, selostaa Pe-

ruspalvelukuntayhtymä Kal-

lion ikäihmisten palveluiden 

palvelujohtaja Terttuirmeli 

Haapakoski.

Toisen luokan (korotettu 

hoitotuki) hoitotuen mää-

rä on 136,43 euroa kuukau-

dessa. 

Asiakas voi valita täys-

paketin tai ostaa vain osan 

palveluista ja hinta määräy-

tyy käytettyjen palveluiden 

mukaan. Jokaisen asukkaan 

kanssa tehdään yksilöllinen 

suunnitelma. Esimerkiksi 

aterioita ei tarvitse kaikkea 

ottaa, jos pystyy laittamaan 

itse ruokaa tai omaiset ha-

luavat olla osittain muka-

na ruokailua järjestettäessä. 

Vuokran määrää ei ole vie-

lä määritelty, mutta se tu-

lee huoneneliöiden mukaan 

ja siihen lisätään jyvitettynä 

yhteisten tilojen osuus. Kaik-

ki ateriat kattava ruokamaksu 

päivältä on 11,5 euroa. Lää-

kejakelun hinta on kolme eu-

roa viikolta. 80 euroa menee 

siivoukseen, papereihin, tur-

vallisuuteen ym. tarvittaviin 

palveluihin. Varsinainen pe-

rusmaksu on 60 % jääneis-

tä tuloista. Lääkkeet asiakas 

maksaa itse.

- Kaikki yksiköt Kalliossa 

muuttuvat ensi vuonna ko-

neelliseen lääkejakeluun. Se 

tarkoittaa sitä, että lääkkeet 

pakataan valmiisiin pakka-

uksiin aina kahden viikon 

ajalta. Näin ei tule hukkaos-

toja, jos tulee lääkemuutok-

sia, lääketurvallisuus para-

nee ja Kallion kannalta aja-

teltuna henkilökunnalta jää 

enemmän aikaa asukkaiden 

muihin palveluihin. Palvelu-

asumisessa lääkkeistä voi tul-

la vuoden alussa suurempia 

maksuja, kun asiakas maksaa 

lääkkeensä Kelan maksukat-

toon asti, mutta sen jälkeen 

tilanne tasoittuu, Haapakos-

ki kertoo.

Itsenäistä 
asumista
Palvelujohtaja Haapakoski 

näkee muutoksessa paljon 

hyviä puolia. 

- Asuminen on itsenäistä 

ja vanhuksella on itsemäärää-

misoikeus. Jos tulee vaikkapa 

sairaalajakso, hänen vuokraa-

maansa huoneeseen ei voida 

sijoittaa muita. Infektioiden 

aikana hygienia on mahdol-

lista helpommin säilyttää. 

Tarkoitus muutoksessa on, 

että kaikki hyötyvät. Kallio 

hyötyy siinä mielessä, että 

tällä järjestelyllä saadaan Ke-

lalta korvauksia. Suuntaus on 

myös valtakunnallinen, sillä 

laitospaikkoja on tarkoitus 

vähentää kolmeen prosent-

tiin, kun niitä nyt on yli kak-

sinkertainen määrä.

Bruttomääräisesti maksu 

uudessa järjestelmässä ym-

pärivuorokautisen palve-

luasumisen yksikössä tulee 

nykyistä laitoshoidon asia-

kasmaksua suuremmaksi. 

Todellista  hintaa ei voi suo-

ralta kädeltä sanoa, sillä jo-

kaiselle tulee yksilöllisesti 

lasketut kustannukset, mihin 

vaikuttavat omat tulot, valit-

semiensa palveluiden maksut 

sekä Kelalta saadut asumistu-

ki ja hoitotuki.

- Olemme luvanneet kat-

soa, että asukas ei joudu mak-

samaan enemmän palveluis-

taan, kuin nyt on laitoshoi-

don maksu. Jos maksu on 

yli laitoshoidon maksun, sil-

loin kehotetaan omaista tai 

asukasta ottamaan yhteyttä. 

Meillä on aina harkinnanvara 

ja joitakin maksuja voidaan 

alentaa. Perusteena laitoshoi-

dossa on nyt, että käteen jää 

vähintään 90 euroa kuukau-

dessa. Palveluasumisessa täy-

tyy jäädä 100 euroa sekä rin-

tamalisä ja mahdollinen yli-

määräinen rintamalisä, Haa-

pakoski vakuuttaa.

Asiakkaalle jäävällä sadal-

la eurolla on tarkoitus kustan-

taa henkilökohtaiset tarpeet, 

kuten vaatteet, parturi, hygie-

niatuotteet, silmälasit, ham-

maslääkäri tai vaikkapa mat-

kakuluja.

Terveyskeskuksen 
osastoja mukaan
Valtakunnallisessa järjestel-

mässä on tarkoituksena vä-

hentää laitospaikkoja. Niva-

lan terveyskeskuksessa osas-

to 5 ja Ylivieskan terveys-

keskuksen osasto 1 tulevat 

mukaan järjestelmään. Siellä 

hoidetaan pitkäaikaissairaita 

ja ne toimivat myös vuoro-

hoitopaikkoina.

Koko maassa on trendi-

nä lisätä ikäihmisten kotona 

asumista. Se edellyttää lisää 

panostusta kotipalveluihin.

- Ennen vanhusten voi-

mien vähetessä täytyi tulla 

laitoshoitoon senkin vuok-

si, että asunto oli puutteel-

linen. Saattoi olla ulkosauna 

ja vessa, vesi kantamisessa ja 

lämmitys puilla. Kun näistä 

töistä ei enää selvinnyt, oli 

pakko siirtyä laitoshoitoon. 

Nykyisin puutteellisesti va-

rustettuja koteja ei juuri ole, 

joten sen puolesta ikäihmi-

set voivat asua kotona paljon 

aiempaa pitempään. Se vaa-

tii kuitenkin kotipalveluihin 

panostamista ja esimerkiksi 

yöpartiotoiminnan kehittä-

mistä. Muistisairaatkin pär-

jäävät yllättävän pitkään ko-

tona, kun saavat sinne tar-

peeksi apua ja turvallisuutta 

lisääviä toimia. Ihmiset eivät 

tiedä, miten paljon ja monen-

laista palvelua kotona asumi-

seen on jo nyt saatavilla. Ko-

tiin tarvittavat palvelut tuli-

si saada käyttöön ajoissa ja 

vanhuksilla itselläänkin on 

paljon voimavaroja, kertoo 

hoito- ja asumispalvelujen 

palvelupäällikkö Riitta-Lii-

sa Kujala.

Kotona asumisen tukemi-

nen on iso haaste koko paik-

kakunnalle eikä asia hoidu 

yksin Kallion kautta. Yksi 

haaste on sosiaalisten kontak-

tien järjestäminen, eli miten 

ikäihmiset pääsevät erilaisiin 

tapahtumiin, miten tuetaan 

heidän kulttuuri- ja liikunta-

toimintaa, miten toimii kul-

jetusalvelut ja niin edelleen. 

Kolmannen sektorin, naapu-

reiden ja omaisten tukea tar-

vitaan, jotta vanhus ei potisi 

yksinäisyyttä.

- Jos tuntee yksinäisyyttä 

ja turvattomuutta eikä todel-

la selviä enää kotona, silloin 

asuminen palveluasunnossa 

on oikea ratkaisu. Tulevai-

suudessa laitokset rakennuk-

sina vähenevät, kun ihmiset 

pystyvät entistä pidempään 

asumaan omissa kodeissaan, 

kertoo Riitta-Liisa Kujala.

Hopeakodista on tarkoitus 

tehdä muistisairaiden lyhyt-

aikaishoidon yksikkö, johon 

keskitettäisiin kaikki Kallion 

alueen paikkatarpeet. Siellä 

olisi vuorohoitopaikkoja ja 

paikkoja omaishoitajien le-

von ajaksi. 

Merkittävä suunnanmuu-

tos on meneillään koko valta-

kunnassa vanhusten hoidon 

järjestämisessä. Yksi tavoit-

teista on palvelujen tarjonnan 

selkeyttäminen. - Kotihoitoa 

tuetaan mahdollisimman pit-

kään ja ympäri vuorokauden, 

mikä on kaiken A ja Ö. Myös 

tekniikasta löytyy merkittäviä 

apujärjestelmiä. Kotoa sitten 

muutetaan yhden kerran, ja 

samassa kamarissa saa asua 

niin pitkään kuin tarvitsee. 

Muutokset palvelujen järjes-

tämisessä ovat niin isoja, että 

niitä ei toteuteta yhdellä rysä-

yksellä vaan pikkuhiljaa, Ku-

jala pohtii.

Maritta Raudaskoski

Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Hopeakoti ja Rantakoti
muuttuvat asumispalveluyksiköiksi

Hopeakodin ja Rantakodin asukkaiden omaisilla oli paljon kysyttävää, kun heille selvitettiin tulevia muutoksia. Perin-

teinen laitoshoito päättyy vuodenvaihteessa ja osastoista tulee ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköitä.
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Tekstarit

Tanssija, tanssinopettaja ja 

koreografi  Marco Bjurström 

vieraili tanssinopettajana 

Kiuruvedellä Ylä-Savon Vus-

karit –tanssikerhon järjestä-

mässä tanssi- ja kehonhuol-

totapahtumassa.

Olen opettanut tanssia yli 

kaksikymmentä vuotta. Aloi-

tin opettamisen Aira Samuli-

nin tanssikoulussa 80-luvul-

la. Aira on minun oppiäitini. 

Tanssi on ollut osa elämääni 

jo kaksitoistavuotiaasta saak-

ka, kertoo Bjurström.

Tällä hetkellä opetan tans-

sia Stepup Show Schoolis-

sa kolme kertaa viikossa ja 

kierrän eri puolilla maata pi-

tämässä erilaisia tanssikurs-

seja sen lisäksi teen yhteistyö-

tä kouluttaja ja kirjailija Ritva 

Enäkosken kanssa. Järjestäm-

me viestintäkoulutuksia esi-

merkiksi yrityksille ja yhtei-

söille.

Afroa ja diskoa 

Unohtakaa TV-Marco ja lam-

bada! kehotti Marco alkajai-

siksi. Lambadaa en aio opet-

taa näillä tunneilla.

Vauhdikas ja rento kolmi-

tuntinen alkoi afrikkalaisella 

tanssilla. Afrotanssi on alku-

kantaista, aivan muuta kuin 

aerobicia. Tärkeintä tanssis-

sa on rummut, rytmi ja ren-

to asenne.

Vatsa tiukaksi, lantio ja 

polvet rennoiksi! Rentoutta-

kaa mieli ja keho ja antakaa 

mennä. Tanssimisessa on ilo 

tärkeämpää kuin taito ja tiu-

kat askelkuviot, ohjeisti Mar-

co Bjurström.

Diskotanssin huumaan 

päästiin 70-luvun  hittielo-

kuva  Saturday Night Fiver 

-musiikin ja John Travoltan 

tanssiaskelien myötä. Kore-

ografi a oli elokuvasta.

70-luvulla Helsingin dis-

koissa meininki oli coolia. 

Pukeutumiskoodi oli tarkka, 

piti olla parhaat päällä, ker-

too Marco Bjurström pääkau-

pungin diskobileistä.

Tanssi on 
sanatonta 
taidetta

Bjurströmin  mielestä tanssi 

on taidetta ja tanssiliikunta 

tehokasta kuntoilua.

- Tanssi hoitaa päätä ja ke-

hoa, poistaa stressiä. Tanssi 

antaa mahdollisuuden tuo-

da esille monenlaisia tunteita, 

ilon ja surun tunteita ja sillä 

voi ilmaista myös vihan tun-

netta. Meitä ei juurikaan roh-

kaista tunteiden ilmaisuun, ei 

Suomessa eikä paljon muual-

lakaan länsimaisessa kulttuu-

rissa. Musiikin ja koreografi -

oiden myötä voimme hetkek-

si irrottautua arkisesta todel-

lisuudesta, kiteyttää Marco 

Bjursrtöm tanssin olemuk-

sen. 

Keho voi hyvin ja on on-

nellinen, kun tasapainoinen 

lihaksisto ja aineenvaihdun-

ta tukevat toisiaan oikeassa 

suhteessa. Keho ei saa olla 

ylilöysä eikä ylijännittynyt. 

Tärkeintä ei ole se, miltä keho 

näyttää, vaan se miten me itse 

aistimme kehomme ja olem-

me sen kanssa tasapainossa.

Marco-fanit

Haapajärvisten Leena Haan-

pään ja Heli Järvenpään unel-

ma toteutui, kun he saivat ta-

vata vihdoin tanssi-idolinsa 

Marco Bjurströmin livenä. 

Tytöille kohtaaminen idolin 

kanssa  oli unelmien täytty-

mys.

Yläasteikäisinä olisimme 

halunneet osallistua Mar-

con tanssikurssille. Olim-

me tuolloin liian nuoria ja se 

harmitti, kertovat tytöt, sillä 

alaikäraja Marco Bjurströmin 

kursseille on kahdeksantois-

ta vuotta.

Kaverukset Leena ja Heli 

ovat harrastaneet tanssia pie-

nen ikänsä. 

Aloitin tanssiharrastuksen 

kuusivuotiaana Marketta Vii-

talan opissa. Tanssikoulu Uu-

si kuun riveissä olen tanssinut 

ja myös  opettanut. Muuta-

man vuoden ajan olen opetta-

nut nykytanssia omille tans-

siryhmilleni, kertoo Leena 

Haanpää.

Heli Järvenpään tanssihar-

rastukseen on kuulunut myös 

kilpaileminen.

Aloitin show-tanssilla ala-

asteikäisenä, mutta vahvin la-

jini on kantritanssi, jota olen 

harrastanut pisimpään. Olen 

opiskellut myös pianonsoit-

toa ja laulua. Musiikki ja tans-

si on hyvä yhdistelmä, kertoo 

Heli Järvenpää.

Seuraavaksi tytöt aikoivat 

tutustua itämaiseen tanssiin.

Ritva Oja

Tanssiessa vapautuu mieli ja keho

Kiuruveden liikuntahallin iso sali täyttyi liikunnan ja tanssin harrastajista. Naisten jouk-

koon oli uskaltautunut muutama mieskin.

Marco Bjurström on innos-

tava ja positiivinen tanssin-

opettaja.

Leena Haanpään (vas.) ja Heli Järvenpään haave on to-

teutunut.

Lukijat voivat lähettää mielipiteitään ja havaintojaan tekstiviestil-

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

Viestit edustavat lähettäjän näkemyksiä - eivät lehden

Kuparikengän rakennuksen ta-

kapihalle on saatava tallenta-

va kameravalvonta. Polkupyö-

rät katoavat sieltä jäljettömiin ja 

nyt siellä rikotaan jo autojen ik-

kunalasitkin.

Nivalaan myös lasten kirpputori-

tapahtuma Tuiskulaan vaikka.

Aurausviitoista pyöräteillä on 

tullut syrjäkylien poikien vi-

hollisia. Niitä ja muutakin re-

vitään ja hakataan. Tienvarsien 

niittäjät ovat jo kaataneet muut 

maamerkit kuten vesijohtojen ja 

maakaapelien putkimerkit. Ku-

ka maksaa?

Sinä mäyräkoirien ostaja, en us-

ko että saat osaksesi kateellisia 

katseita. Toivon, että voit jättää 

ostamatta mäyräkoirasi ja naut-

tia ja iloita elämästäsi läheisiesi 

kanssa raittiisti ja aidosti. Kyllä 

sinä siihen pystyt ja tulet näke-

mään että se kannattaa.

Kyllä Nivalan kaupunki ja päät-

täjät on polttaneet paljon euro-

ja palkatessaan konsultteja kun-

taliitoksen kannattavuuslaskel-

mia tehdessä. Onko tosi ettei 

omassa kaupungissa osaa ku-

kaan laskea, arpajaisia vain pi-

detään. Kaupungissa soudetaan 

vain vastavirtaan. Aina vastavir-

taan, kyllä säästöporsas on kohta 

laiha ja sitten veroprosentin ko-

rotuksella yritetään porsasta ru-

veta lihottamaan. Ja vastavirtaan 

vain pitää soutaa, antaa mennä 

kun ollaan niin sisäänpäin läm-

mähtäneitä.

Kyllä me mäyräkoiran kantajat 

ollaan niin huonojalakasia että 

saisivat melekeen abc:llekki te-

hä autoluukun josta sais mäyrä-

koirat suoraan autoon.Vähäkö 

ois kiva aluksi abc:n autoluu-

kulta ottaa kaljat ja sitte grillin 

luukulta ottaa rasvaiset ja todella 

epäterveelliset ruuat! Se olis elä-

mää!!! Ja tietenki sossu maksaa.

Nivalassa on ollut kolme erikois-

liikettä, Rautavarasto Ojalehto 

(ei romuvarasto), Savenmaa ja 

Pieneläinklinikka Pipetti, jot-

ka ovat vetäneet maakunnasta 

ja ulkopuoleltakin ostovoimaa 

Nivalaan. Pipetistä kunta luopui 

ilman minkäänlaista kiinnostus-

ta. Nyt Ylivieskaan saneerataan 

kiireesti tiloja uudelle pieneläin-

klinikalle. Näinkö helposti luo-

vumme kaikista vetovoimaisuus-

tekijöistä?

Mikä meni perjantain ilotulituk-

sessa pilalle, se oli tosi vaaralli-

nen sai tosissaan pelätä!!

Suuret kiitokset sinulle, joka pa-

lautit rahapussini Sokoksen kas-

salle.

Mäyräkoiran kantaja! Kyllähän 

totuus on se että moni lapsi jou-

tuu pelkäämään ku äiti ja isä juo. 

Niin harvat kun nykyisin osaavat 

juoda ihmisittäin.

Kiitokset Kotikeskuksen väelle 

kissani hyvästä hoidosta! Ter-

veisin Eeva.

Syrjäkyläläinen ihmettelee, että 

miksi kaupunki ei osta kohtuu-

hinnalla syrjäkylältä maata? Oli-

sihan ne verovapaat tulot sinne-

kin tervetulleita. Maksumiehiksi 

kyllä kelpaa, sillä verotuloillahan 

ne maakaupat maksetaan ja syr-

jäkyläläisillä on sama veroäyrin 

hinta kuin taajamassakin asuvil-

la. Nim. Syrjäkylänen.

Ylivieskassa pensaki halavempaa 

ku nivalassa löpö! että se siitä ni-

valan vetovoimasta.

Oikeassa olet, mikäpä kukaan 

on tän palstan viestien sisältöjä 

arvosteleen. Mietin vaan sillon 

et onko ihmisillä tosiaan asiat 

jo niin hyvin et ei muuta huol-

ta oo ku kissojen menemiset ja 

autonalle jäämiset ja siitä autoi-

lijoita syytteleminen joka on täy-

sin järetöntä.

Mikäs ihmeen rallitie tämä Vai-

niotie on? Kaaharit, rekisteritun-

nuksenne ovat ylhäällä ja lähdös-

sä poliisille!

Kyllä nyt keskustan pitää nostaa 

profi iliaan ja valita kaupungin 

puheenjohtajaksi nainen. Pu-

heenjohtajuus ei perustu men-

neisiin, vaan tämän syksyn kun-

nallisvaaleihin.

Irtokoirat kiinni! Ei ole kiva, 

kun oma koira on aidatulla pi-

hamaalla ja aidan yli hyppää pi-

halle sekarot. piski ja astuu ro-

tukoiran. Siin tulee iso vahinko 

ku syntyykin sek.rot. Kun puh-

das rot. maksaa tonnin kpl! Oma 

pysyy kyl aidan sisäl. Pitää var-

maan viedä se irtokoira kotiin, 

sieltähän sen saa pientä maksua 

vastaan pois.

Mistä saa 0,20 snt:n kolikoita, 

kun Heggmann:in miesten WC:n 

maksu on tuo mainittu. Tai saako 

sentillä käydä viisi kertaa?

Jos kissa hyppää auton eteen niin 

se on kissan syy mutta jos tahal-

laan ammutaan toisen kissa niin 

siinä on ampuja rikollinen ja vas-

tuussa jälkiseurauksista! Voisi 

edes ampuja käydä kissan omis-

tajalle tunnustamassa tekonsa, 

mutta kun ei kerrassaan oma-

tunto ala kolkuttaan. Ja nimim. 

Huomioiva: asiatekstiä!

Mulla on retku kaulassa t: onnel-

linen sipuli.

Eikö olisi kepun päättäjien syy-

tä katsoa peiliin ja ottaa huomi-

oon vaalitappio. Eikö olisi tar-

peen vaihtaa vetäjiä, eikä valita 

nokkamiehiksi "kokeneita" vete-

raaneja. Ottakaa äänestäjien tah-

to huomioon ja antakaa uusien 

luutien lakaista, ettei kaupungin 

alamäki jatku konkurssiin saak-

ka. Toivoopi Ärsyyntynyt mum-

meli.

Kommentoi netissä
Tekstarit löydät nyt myös internetis-

tä osoitteesta www.nivala.org. Sivuilla 

voit myös kommentoida viestejä.
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Lukijoiden Ajatuksia

Joku on joskus kysellyt, mil-

laisia muistoja sota-ajan lap-

silla olis - että olisi kiva tietää. 

Ja olen joillekin lupaillutkin 

kertoa omat muisteloni.

Oli marras-joulukuun 

vaihde 1939 kun isä joutui 

lähtemään sotaan. Muistan 

hyvin sen illan, vaikka olin 

vajaa neljävuotias. Meillä oli 

vieraanamme ainakin naa-

purin Maija ja hän komen-

teli minua, kun minä vain 

juttelin hänellekin, että Ylli 

(Yrjö) lähtee sotaan. Enhän 

ymmärtänyt asian vakavuut-

ta silloin.

Vanhin veljeni Helge (13 

v.) kääntyi itkien seinään 

päin, kun isä lähti. Laakon-

kaupan luo miehet oli kerätty, 

josta sitten armeijan miehet 

ne hakivat!?

Iltaisin piti olla "molotof-

fi t" (pimennysverhot) ikku-

noissa, ettei valonkajo näkyi-

si ulos. Eräänä pakkaspäivä-

nä äiti kauhisteli, kun näki 

joenjäällä evakkolapsia luis-

telemassa, "nuo ovat ulkona 

ja on ilmahälytys." Tuskinpa 

ymmärsin silloinkaan vielä 

ilmahälytyksen tarkoitusta, 

vaikka olin varmaan jo vuo-

sia vanhempi. Ilmahälytyk-

sellä palosireenit ulvoi, ilmoi-

tettiin, että on viholliskonei-

ta lähettyvillä, jotka pudotte-

li pommejaan. Jopa Kalajoki 

oli saanut osumia, jossa mm. 

Helsingistä kahden lapsensa 

kanssa sotaa pakoon tullut 

äiti sai surmansa. Lapset jäi 

henkiin kun olivat olleet eri 

paikassa sillä kertaa.

Meidän luokkamme oli 

eräässä maalaistalossa Mä-

kipellolla ja työmiehet jut-

teli, että yöllä oli ollut kovat 

pommistukset Oulussa, jot-

ta taivaanranta vain punot-

ti. Lienee ollut valorakettien 

kajastusta, joilla viholliset etsi 

kohteitaan.

Joskus marjassa ollessam-

me Kalliomaassa äiti oli tun-

tevinaan tykkien kumun. Lie-

nee ollut vain äidin pelkoa.

Useimmiten, kun isä oli 

päässyt lomalle, niin hän tu-

li meiltä lapsilta salaa tai yöl-

lä. Äiti kyllä tiesi, jopa sau-

nankin lämmitti valmiiksi. 

Aamulla sitten huomasim-

me isän tulleen ja tuomisina 

pitkiä värikyniä. Sitten pääs-

tiin isän sänkyyn ja nyrkittä-

minen alkoi ja kipupisteitä-

hän isältä löytyi. Oli hierojat 

omasta takaa.

Tuli viimein sekin päivä 

kun sota oli loppunut ja odot-

telimme maantiellä isää tule-

vaksi. Eräs naapurin poika oi-

kaisi meidän pihatien kautta 

jokirantaan. Halusiko hän yl-

lättää kotiväkensä vai halusi-

ko nauttia rauhasta. Vieno si-

sareni, joka jäi vajaan vuoden 

vanhaksi isän sotaan lähties-

sä lähti tämän miehen perään 

luullen häntä isäkseen. Isän 

kotiintuloa en muista, tuliko 

taas yöllä.

Tässäpä sota-ajan yksi 

koulukuva, otettu -42 tai -43 

eka ja toka luokilta Malisky-

län Jokisaaresta. Maria Put-

konen oli opettajana. Aina-

kin Yrjö Knuuttila, Juhani ja 

Mauno Kangas ja Maunon 

vieressä ollut tyttö Aune Kos-

ki ovat kuolleet. Aune-serk-

kuni heti kesällä 8-vuotiaana. 

Muut lienee elossa.

Terttu Malila

Sota-ajan muisteloita

Ihmetytti 13.11.-08 valtuus-

ton kokouksessa, kun sivis-

tystoimenjohtaja otti koulu-

tusbudjettia esitellessään ne-

gatiivisen kannan Haapajär-

ven tilanteisiin.

Kohdissa, joilla ei ole käy-

tännön merkitystä ja osa oli 

piilotettua totuutta, jonka 

rehtori Turunen selvitti to-

tuudenmukaisesti. Ala-as-

teen luokkakoko oli Haapa-

järvellä 16 ja Nivalassa 18 (Ei 

mainittu että Haapajärvellä 

oli parempi). Lisäksi Niva-

la vähentää 4:ltä ala-asteen 

koululta yhden opettajan vi-

ran ja Karvoskylä ei saa kol-

matta opettajan virkaa, joka 

on aikaisemmin sovittu.

Vain ala-asteella saadaan 

vielä kasvatuksellinen tu-

los korjatuksi, jonka nykyai-

kaisten kotien kasvatus ja kii-

re ja välinpitämättömyys ovat 

pirstaloineet. Ei lukiolaisten 

tilannetta voi enää auttaa 

opettajia lisäämällä kasva-

tuksellisesti vaan ongelmis-

sa on käytettävä kuraattoria 

tai poliisia. (Tuleeko meille 

samanlainen tilanne joka oli 

Kauhajoella lakeuden rauhal-

lisessa kunnassa)?

Onko järkevämpää sijoit-

taa valtion opetukseen tulevia 

rahoja (joita kuntaan on tul-

lut riittävästi joihinkin seiso-

viin Tiilimaan tiejärjestelyi-

hin ja maastotöihin ennem-

min kuin tulevan nuorison 

terveeseen tulevaisuuteen).

Palvelukeskusten iltaruo-

kailussa omaiset joutuvat 

jatkuvasti syöttämään poti-

laat jotka eivät itse saa ruo-

kaa suuhunsa. Onko kun-

nan päättäjien tarkoitus vir-

kamiesten määrää lisäämäl-

lä Kalliossa hoitohenkilö-

kunnan kustannuksella ja 

entä sitten jos syttyy tulipalo 

ja kaikki palaa poroksi.

Entä Pelastuslaitoksen 

menot? Onko syynä Oulas-

kankaan ylipitkät päivystys-

ajat pitkien matkojen takia. 

Samoin suunniteltu ylimää-

räinen hälytysaikaviive vaa-

rantaa potilaiden henkiä syr-

jäkylillä.

Arvo Korkiakoski

Ajetaanko kuntalaisten
asioita oikein?

Olen tehnyt vapaaehtoista 

vankilatyötä vuosien ajan. 

Vankilamaailma on täysin 

toisenlainen kuin muurin ul-

kopuolella. Pelkistäen voi sa-

noa, että muurin sisäpuolella 

on suomalainen yhteiskunta 

pienoiskoossa. Itseltäni kului 

pari vuotta ennen kuin aloin 

ymmärtää "talon" tapoja.

Vankilan asukkaina on kai-

kenlaisia lähimmäisiäm-

me. On korkeasti oppineita, 

ja tavallisia tallaajia. Aivan 

pieni osa on taparikollisia, 

jotka kohta vapautumisen-

sa jälkeen palaavat takaisin. 

Eniten on mieltäni kosket-

tanut se, että vankilassa on 

yhä enemmän nuoria, jo-

pa 16 - 17 - vuotiaita poikia. 

Mikä aiheuttaa sen, että jo-

ku joutuu vankilaan jo nuore-

na? Syitä on useampia. Lähes 

kaikilla vangeilla on vanki-

laan joutumisen aiheuttanut 

joko: viina tai isättömyys. .

Yli 80% kaikista vangeista on 

joutunut rikosten poluille al-

koholin takia. Toinen hyvin 

yleinen syy on isättömyys. 

Se tarkoittaa sitä, ettei poika 

ole saanut lapsuuskodistaan 

isän mallia. Hän on kasva-

nut turvattomuuden tun-

teen vallassa, ilman isän oh-

jausta. Liian moni poika on 

menettänyt isän avio-

eron takia.Vanhempain 

ero on repinyt pojan sie-

lun hajalle. Lapsi saa kärsiä 

vanhempiensa sydämen ko-

vuuden takia. Joskus vuosia, 

jopa vuosikymmeniä. Sellaiset

ihmiskohtalot ovat raastaneet 

mieltäni. Seuraavassa eräs ka-

ru kuva vankilan sisältä.

Vuosien aikana tutustuin 

linnassa erääseen keski-ikää 

lähestyvään mieheen. Sano-

kaamme häntä Rikuksi. Hän 

on iso, vahva ja komea. Ulkoi-

selta olemukseltaa miehisen 

miehen perikuva. Mutta sisäi-

sesti vahva mies on rikkinäi-

nen, onneton ja laitostunut. 

Se kirkastui minulle kerran 

silmänräpäyksessä.

Tuomiotaan kärsiville jär-

jestetään vankiloissa monen-

laisia toimintoja. Osa tekee 

puusepän, tai maalarin töitä. 

Joukossa on myös niitä, jotka 

vankeusaikansa lopulla voivat 

käydä ammattiaan vastaavas-

sa työssä muurin ulkopuolel-

la, jos joku työnantaja haluaa 

ottaa vangin työhön. Osa van-

geista opiskelee. On niitäkin, 

jotka ovat hankkineet vanki-

la-aikanaan valkolakin. Mel-

koinen joukko on ammatti-

koulussa tai ammattikurssilla 

ahertavia. Koulutus tähtää si-

viiliin pääsyyn. Sillä ammatti-

taidon hankkinut saa parem-

min työpaikan. Ammattitai-

dottoman on nykyoloissa lä-

hes mahdotonta saada työtä. 

Alkoholiongelmaisille on 

järjestetty kristillisiä päih-

dekursseja. Joskus pastori 

pyysi allekirjoittanutta pi-

tämään näille opiskelijoille 

tunteja. Erään tunnin alussa 

katsoimme videon. Se kertoi 

neljästä vangista. Kaksi heis-

tä oli kuollut kuvaamisen jäl-

keen. Kaksi oli kokenut väke-

vän muutoksen, uskoon tu-

lon suuren ihmeen. He olivat 

pärjänneet muurin ulkopuo-

lella. Kumpikin oli löytänyt 

paikkansa yhteiskunnassa.

Video oli kuvattu siitä vanki-

lasta, jossa olimme. Videoku-

va alkoi vankila-alueesta. Ko-

ko vankilan alue rävähti heti 

alkuhetkessä eteemme. Kurs-

silaisten joukossa oli eräs pit-

käaikainen vanki. Sanokaam-

me häntä Rikuksi. Kun koko 

vankilan alue avautui katse-

lijain eteen huudahti Riku 

spontaanisti: "Kotimökki!" 

Vankitoverit räjähtivät nau-

ruun. Kokemus oli hämmen-

tävä. Kuinka joku voi sanoa 

vankilaa kodikseen? Jo pelk-

kä ajatus tuntui mahdotto-

malta. Mutta Rikulle vankila 

oli kotimökki. Sain myöhem-

min tietää syyn Rikun epä-

tavalliseen huudahdukseen. 

Vankilavirkailijat kertoivat, 

että Rikun lapsivuosina ko-

ko hänen perheensä oli sa-

maan aikaan vankilassa!! Siis 

äiti, isä, kaikki veljet ja sisa-

ret. Rikun vanhemmat oli-

vat olleet alkoholisteja. Sen 

tien olivat lapsetkin valin-

neet, Riku oli yksi heistä. 

Parhaillaankin oli Risto si-

sarensa kanssa kiven sisässä.

Katsottuamme opetusvideon 

saimme nähdä, miten kaksi 

entistä vankia oli tuomionsa 

kärsittyään kokenut elämän-

muutoksen. He olivat vapau-

duttuaan löytäneet paikkan-

sa yhteiskunnassa.. Heidän 

elämänmuutoksensa antoi 

meille hyvän lähtökohdan 

tunnin loppuajan keskuste-

lulle. Toivon mukaan myös 

Riku sai toivon kipinän, et-

tä hänen vankilakierteensä 

voi katketa Jumalan armon 

ja -voiman avulla. Sillä vuo-

sikymmenien aikana hän oli 

ollut vankilassa useamman 

kerran.

Paimenpoika

Kotimökki
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Tämän uutuuksien ihmismie-

len olemassaolemisen myr-

kyissä eräs yläluokan lääkäri 

kirjoitti pitkästi ihmiskehos-

ta, siitä kuinka paljon poikke-

avuutta on. Ei hän yllättynyt 

että oppinut, sivistynyt ihmi-

nen voi olla kovasti keholtaan 

poikkeava.

Epäilen ettei tämäkään 

kehon poikkeavuus ole Ju-

malan panema. Risti on syn-

tiinlankeamus, totuutta sen 

historiaa kauan sitten ja ai-

na kerrottua sen seurausta. 

Seurakuntaan ollessani nuo-

ri, kävin joka viikko nuorten 

joukossa Kellon Kartanossa, 

jossa lauloimme virsiä, laulu-

ja, rukoilimme, seurustelim-

me, olimme onnellisia, papit 

pitivät puheita, tulkiten Raa-

mattua. 

Erään kerran matkapappi 

nimeltään Aura, antoi meille 

läksyksi vanhan testamentin 

jakeen, jotenki näin se meni: 

Jos olet mies, ole sitten, jos et 

niin mikä sitten olet. Hän sa-

noi miettikää sitä, siitä kes-

kusteltiin.

Kirkonkin mukaan on pal-

jon maanhiljaisia kantaen ris-

tiään, osaansa tyytyen. Toi-

votaan rauhanaikoja, onnea 

eloon kaikille.

Kirjoitti
Anna

Ajatelmia

Täällä kirjoittaa Joulupukki 

Korvatunturilta, hyvää päi-

vää.

Minulla oli viime perjan-

taina tosi mukavaa siellä Ni-

valan torilla joulun avajaisis-

sa. Olitte järjestäneet oikein 

hienon tapahtuman. Juttelin 

monen lapsen ja myös van-

hempien ja isovanhempien 

kanssa. Kuuntelin joululah-

jatoiveita ja ne olivat tosi tar-

peellisia ja mukavia toiveita 

jokainen. Kyllä me tonttujen 

kanssa saamme lahjat ajoissa 

valmiiksi ja sinne Nivalaan 

jokaiseen kotiin.

Joulupukin mieleen jäi 

yksi pieni tyttönen, joka oli 

pahoilla mielin ja kyynelsil-

min, kun oli unohtanut Jou-

lupukille piirtämänsä kuvan 

kotiin. Sovittiin siinä torilla, 

että hän voi laittaa kuvan pos-

tissa tulemaan. Iloksesi voin 

kertoa, että kuva tuli perille 

tänne Korvatunturille ja se on 

minusta hyvin kaunis kuva. 

Olemme sitä yhdessä tonttu-

jen kanssa täällä ihailleet. Kii-

tos sinulle hyvin paljon.

Minä sain monta kaunista 

kirjettä ja luin ne sitten täällä 

Korvatunturin muorin kans-

sa. Ihmettelin, miten somia 

kuvia te osaattekaan piirtää 

ja miten hienosti kirjoittaa.

Jotkut lapset säikähtivät-

kin minua, kun yllättäen tu-

lin heidän eteensä. Minua 

ei tarvitse kenenkään kos-

kaan pelätä, sillä Joulupukki 

on maailman kiltein - niin - 

kiltein ihminen, vaikka par-

ta onkin pitkä ja vaatteet vä-

hän erikoiset.

Nähdään jouluaattona. 

Toivotan teille koko Korva-

tunturin väen puolesta oikein 

hyvää ja rauhallista joulua. 

Olkaa kilttejä toisillenne.

Joulupukki

Joulupukin kirje lapsille

Mannerheimin lastensuoje-

luliiton Nivalan yhdistyksen 

viime jouluna aloittama Jou-

lupuu-hanke saa tänä vuonna 

jatkoa. Tarkoitus onkin saa-

da Joulupuusta jokajouluinen 

hanke, jolla tuotetaan iloa sekä 

lahjan antajalle että saajalle.

Viime vuonna aloittaessam-

me hanketta paketteja saatiin 

sosiaalitoimen kautta toimitet-

tavaksi jo yli 30. Lahjat menivät 

paikallisille lapsiperheille, jot-

ka tarvitsivat elämäntilanteen-

sa vuoksi lisätukea. Hankkeen 

tarkoitus on ilahduttaa lap-

sia joulupaketilla, jonka vapaa-

ehtoinen henkilö voi hankkia.

Käytännössä Joulupuu to-

teutetaan Halpa-Hallin kans-

sa yhteistyössä niin, että MLL-

väki päivystää Halpa-Hallin ti-

loissa jakamassa kortteja ja vas-

taanottamassa paketteja. Jaam-

me vapaavalintaisia kortteja 

lahjan saajien tiedoilla (kuten 

poika 5v, tyttö 9v). Henkilö, 

joka haluaa ilahduttaa lahjalla 

valitsee puusta sopivan kortin 

ja hankkii lahjan joko itse te-

kemällä tai ostamalla. Lahjan 

hinnalla ja lajilla ei ole rajoi-

tusta; ainoat vaatimukset ovat, 

että tuote on uusi ja soveltuva 

vastaanottajalle.

Paketoimaton lahja korttei-

neen palautetaan MLL-väelle 

joko Halpa-Halliin tai perhe-

kahvilaan. MLL-paketoi lahjat 

ja toimittaa ne kaupungin so-

siaalitoimen kanssa vastaan-

ottajille.

Joulupuu alkaa lauantaina 

29.11. kello 9-17 Halpa-hallin 

aulassa, jossa jaamme kortteja. 

MLL:n väki on paikalla koko 

päivän kertomassa lisää hank-

keesta ja kertomassa lahjojen 

vastaanottoaikoja. Tervetuloa 

antamaan ja saamaan joulu-

mieltä!

Terveisin
MLL-Nivalan väki

Joulupuu tulee taas!

Lukijoiden Ajatuksia

Suomessa sodan jälkeen koi-

rat ovat tappaneet monikym-

menkertaisesti sen määrän 

ihmisiä kuin karhut ja sudet 

yhteensä. Kuitenkin karhuil-

le ja susille vihoitellaan jat-

kuvasti ja koiria palvotaan.

Koirien tekemät tapot mel-

kein hyväksytään, mutta ei 

luonnon eläimien tekemät. 

Onneksi kaikki koirat eivät 

ole riittävän isoja tappaak-

seen ihmisen.

Nykyisin koirat lihovat hy-

västä, kaupasta ostetusta ruu-

asta. Samoin koirat sairastavat

johtuen monesti runsaasta 

ruokinnasta ja riittämättö-

mästä liikunnasta. Sairasta 

koiraa kuljetetaan tohtoreil-

la ja maksetaan huomattavia 

summia hoidoista samalla, 

kun osa ihmisistä köyhtyy ja 

jopa kerjää kaupungeissa. He 

sairastavat ja eivät saa hoitoa. 

He kärsivät ja eivät saa loh-

dutusta. He ovat jääneet heit-

teille. Useimmat koiran omis-

tajat kääntävät katseensa si-

vuun tällaisista ihmisistä.

Suomeen on syntymäs-

sä köyhälistö, jota hyljeksi-

tään, vieroksutaan ja halvek-

sitaan. 

Perheissä hoidetaan ja pi-

detään koiria tärkeämpänä 

kuin lapsia. Koirille otetaan 

huippuvakuutukset; lapsille 

ei. Koiran asema on mones-

ti Suomessa parempi ja tär-

keämpi kuin ihmisen asema.

Koiriin satsataan runsaasti 

rahaa ja niitä palvotaan. Yk-

sinäiset ihmiset on unohdet-

tu.

Koiran omistajat kehuvat 

koiriaan kuinka ystävällisiä ja 

mukavia ne ovat. Kun menee 

kylään, ne hyppivät vierasta 

vastaan nuuskien kaikki pai-

kat. Tämä ei tunnu mukaval-

le ainakaan silloin, kun koira 

tulee pihalla vastaan rapaisin 

käpälin. Pitäisi olla pukeutu-

nut suojahaalareihin. Lapsia 

vasten hypätessään tällainen 

miellyttävä, iso koira voi kaa-

taa lapsen ja nuolla naaman; 

mutta sehän on vain hellyyt-

tä. Onneksi kaikilla ei ole va-

sikan kokoista koiraa ja niin 

on parempi silloin, kun koi-

ra saattaa käydä kiinni vieraa-

seen kuin sika limppuun. Näi-

täkin tapauksia on paljon, jol-

loin vieraat saavat käydä jo-

pa terveyskeskuksessa paik-

kailemassa puremajälkiä. 

Oma lukunsa on koirat, 

jotka murisevat ja haukku-

vat häkissä päivät pääksytys-

ten. Kaikki ohikulkijat tule-

vat haukutuksi mennen tul-

len ja naapurit saavat kuun-

nella haukuntaa päivästä toi-

seen. Monilla tällaisilla ra-

keilla tahtoo haukkuäänikin 

sortua, kun pitää ”luskuttaa” 

jatkuvasti.

Parempi asia on, kun koi-

rat ovat häkissä eivätkä ir-

rallaan. Nämä irrallaan ole-

vat koirat usein ärhentelevät 

myös ohikulkijoille ja mitä 

pienempi koira sen kovem-

pi isottelemaan ja mitä pie-

nempi ihminen sen innok-

kaammin koira saattaa käydä 

”päälle”. Onneksi Suomessa ei 

vielä ole kiinalaisten tapaisia 

”koiraravintoloita”, joissa ir-

tolaiskoirat voisivat tulla hyö-

dynnetyksi.

Oman ongelmansa ovat 

koirien ulosteet. Niitä on pit-

kin tienvarsia ja keskellä tie-

täkin voi olla mahtavan isoja 

kasoja, joita pitää varoa, mut-

ta usein hoksaa sellaisen liian 

myöhään... Joillakin koirilla 

on tapana käydä ulostamas-

sa naapurin pihalla tai posti-

laatikon juurella tai ainakin 

merkkaamassa virtsalla pos-

tilaatikon alustan tai vastaa-

van paikan.

Kuitenkin monet koiran-

omistajat ymmärtävät koi-

ran aseman oikein ja hoitavat 

koiransa asiallisesti ja koirat 

osaavat myös käyttäytyä hy-

vin, koska koira ei ole noussut 

isännäksi. Voidaan sanoa:

Sellainen koira kuin omis-

taja.

Pontus Bulldoggi

Koira, vaarallinen ystävä

Suomen Reumaliiton edus-

tajakokous pidettiin viikko 

sitten Tampereella. Siellä va-

littiin Reumaliiton valtuusto 

vuosille 2009-2011. Pohjois-

Pohjanmaata edustaa Ulla 

Lehtikangas Ylivieskasta ja 

varajäseneksi valittiin Aimo 

Tikkanen Oulusta. Edustaja-

kokous jätti myös seuraavan 

julistuksen:

Suomen Reumaliitto edus-

taa yli 50 000 kansalaista, jot-

ka vaativat päättäjiä viimein-

kin ratkaisemaan reuma- ja 

muiden tuki- ja liikuntaelin-

sairauksien valtavan yhteis-

kunnallisen ongelman. Tuki- 

ja liikuntaelinsairaudet ovat 

Suomessa suurin kansansai-

rausryhmä, mikä ei näy voi-

mavaroissa. Nyt tarvitaan yh-

teiskunnalta miljoonia euroja 

lisäkohdennusta tuki- ja lii-

kuntaelinsairauksiin nykyis-

ten muutaman sadan tuhan-

nen euron lisäksi, jotta tulos-

ta ja säästöjä syntyy.

Tuki- ja liikuntaelinsairau-

det on jälleen tilastojen mu-

kaan maan huomattavin kan-

sansairausryhmä. Sairaiden 

määrä on huolestuttavasti li-

sääntynyt; sairauspoissaolot 

ja työkyvyttömyys- eläkkeet 

ovat nousussa ja tilastojen 

kärjessä. Kansaneläkelaitos 

korvasi tuki- ja liikuntaelin- 

sairauksien vuoksi 5 610 200 

sairauspäivää vuonna 2007. 

Riittämättömät voimavarat 

ovat vaikeuttaneet sairauk-

sien ennalta ehkäisyä ja hoi-

toa.

Yli miljoona suomalaista 

kärsii tuki- ja liikuntaelinoi-

reista ja 600 000:lla on sai-

raudestaan jatkuvaa toimin-

nallista haittaa. Erityisesti tu-

lehduksellisia reumasairauk-

sia sairastavat joutuvat kamp-

pailemaan sairautensa kans-

sa päivittäin. Heitäkin on yli 

200 000. 

Reuma ei ole vain vanho-

jen sairaus. Reumasairauksia 

esiintyy hyvin monimuotoi-

sena. 

Murrosikäiset tytöt sairas-

tuvat lapsireumaan useam-

min kuin aikaisemmin. Riit-

tävän varhainen sairauksien 

toteaminen ja hoidon sekä 

kuntoutuksen aloittaminen 

sekä toimivat hoitoketjut ovat 

välttämättömiä estämään py-

syviä vaurioita.

Suomen Reumaliitto vaa-

tii maahan tehokkaita alueel-

lisia terveyspiirejä, joissa jo-

kainen reuma- tai muu tule-

sairas saa asiantuntevan hoi-

don ja kuntoutuksen oikeassa 

paikassa, oikeaan aikaan. Po-

tilaan on voitava valita hoi-

tava lääkärinsä. Parhaan hoi-

don takaa moniammatillinen 

hoitotiimi.

Sosiaali- ja terveyden-

huollon riittävä tules-osaa-

minen taataan suuntaamal-

la voimavarat oikein. Pelkäs-

tään nivelreuman varhainen 

diagnosointi ja tehokas hoi-

to vähentävät sairauspäiviä ja 

turvaavat työkyvyn.

Tarkoituksenmukaisella 

kuntoutuksella ja hoidolla 

voidaan estää työkyvyn me-

netys. Kuntoutus ylläpitää 

myös iäkkäiden reumasai-

raiden toimintakykyä, mikä 

vähentää sairaus- ja laitos-

kuluja.

Tutkimukset osoittavat tu-

ki- ja liikuntaelinsairauksien 

ehkäisyn ja tule-terveyden 

edistämisen vähentävän kaik-

kia kansansairauksia. Voima-

kas voimavarojen kohdennus 

reuma- ja muihin tuki- ja lii-

kuntaelinsairauksiin on hyvä 

teko pitkäaikaissairaille, mut-

ta myös selvä tulevaisuuden 

yhteiskunnallinen säästötoi-

menpide.

Suomen Reumaliitto ry.

Yli 5,6 miljoonaa vuosittaista 
tules-sairauspäivää on liikaa

Kommentoi netissä
Lukijan kirjoituksia löydät nyt 

myös internetistä osoitteesta

www.nivala.org. Sivuilla voit myös 

kommentoida viestejä.
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Vaellusperinteemme alkoi 

vuonna 1971, jolloin tehtiin 

ensimmäinen Lapin reissu.  

Tästä kehkeytyi monivuoti-

nen perinne, josta olette saa-

neet tämän lehden sivuilta lu-

kea.  HUOMSKUE-porukan 

rungon muodostivat Heino 

Myllylä, toimitusjohtaja Ni-

valan Osuuskaupasta, Ur-

ho Jaakola myöskin Nivalan 

Osuuskaupasta, Martti Mat-

tila, liikennöitsijä Nivalasta, 

Oiva Stenroth, liikennöitsijä 

Nivalasta sekä Kaarlo Taanila 

niin ikään Nivalan Osuuskau-

pasta.  Ensimmäisellä reissul-

la mukana olivat myös Jukka 

Ojala ja Aimo Mäenpää Ni-

valan Osuuskaupasta, mutta 

heille riitti yksi reissu.  

Seuraavana vuonna 1972 

mukaan tulivat johtaja Sau-

li Kailajärvi Kokkolan Hank-

kijan konttorista ja saman 

konttorin toimihenkilö Us-

ko Junttila sekä Kärsämäen 

Osuuskaupan toimitusjohta-

ja Esko Vähätiitto.  Huoms-

kue nimi sai myös alkunsa 

tästä porukasta. Nimi ideoi-

tiin sanottajien etunimien 

alkukirjaimista ikäjärjes-

tyksessä.  Näin muodostui 

HUOMSKUE:  H=Heino, 

U=Urho, O=Oiva, M=Martti, 

S=Sauli, K=Kaarlo, U=Usko 

ja E=Esko. 

Vuonna 1975 mukaan kel-

puutettiin Olavi Mattila Niva-

lasta ja Olli Jaakola Oulusta.  

Vuonna 1977 mukaan tuli jäl-

leen uusi jäsen: Hannu Ten-

hiälä, entinen kansanedusta-

ja silloinen Pohjois-Karjalan 

maaherra.  Juhani Hyväri-

nen Nivalan Osuuskaupasta 

oli myös pari kertaa mukana 

vaelluksillamme.  Jussihan on 

kokenut Lapin kävijä.  Hän 

vaelsi Huippuloiden kanssa 

samoina vuosina kuin me-

kin.  Porukan nimi eli vuo-

sittain, kunnes 10 v- juhlava-

elluksellamme Luirolla vah-

vistettiin porukalle virallinen 

nimi HUOMSKUE.  

Huomskue teki juhlavuo-

den jälkeen muutaman vael-

luksen Suomessa; Käsivar-

teen Ropille, Kittilään Repo-

kairaan, Saariselälle Sarmi-

järvelle ja Lemmenjoelle.  Sit-

ten tuli mieleen, että Suomen 

Lappi on tullut nähdyksi.  Ei 

kun Ruotsin puolelle.  Vii-

meinen Huomskue-vaellus 

tehtiinkin sitten 1985 Keb-

nekaiselle, Ruotsin korkeim-

malle tunturihuipulle.  Vael-

lusinto alkoi sitten hiipua, po-

rukkaa ei saatu kokoon enää 

tämän jälkeen.  Jatkoimme 

vielä pari vuotta perinnettä 

kolmistaan Urho, poikansa 

Olli ja hänen poikansa Juha.  

Kävimme tutuilla paikoilla, 

eli Ylä-Lapin Muotkan mai-

semissa Peltojärvellä ja Ivalon 

Kultalassa.

Kului vuosikymmen.  

Vuonna 1998 heräsi ajatus 

muistella menneitä.  Niinpä 

saimme HUOMSKUE-po-

rukan kasaan ja vietimme 

pitkän viikonlopun Syötteel-

lä.  Muistelimme menneitä, 

jopa rinkat olivat mukana.  

Kävelimme muutaman kilo-

metrin ja kalastelimme Met-

sähallituksen lammilla.  Lo-

hikin saatiin savustettavaksi. 

Tämän jälkeen teimme vie-

lä pari muisteluretkeä.  Es-

ko Vähätiitto on ollut aktii-

vinen ”kylähullu” Kärsämä-

en Sydänmaankylällä.  Sinne 

on perustettu paikallinen ky-

läyhdistys ja osuuskunta, joi-

den tukikohtana on entinen 

kansakoulu - SYKE.  Siellä 

kokoonnuttiin vuonna 2003.  

Saimme porukan kokoon vie-

lä vuonna 2004.  Hannu Ten-

hiälä on Eläkeliiton puheen-

johtaja, joten hän organisoi 

tapaamisen Ylitornioon Elä-

keliiton ”Karemajoille”.  Siel-

lä vietimme pitkän viikonlo-

pun ja tutustuimme ”Väylän 

varteen”.  Yhteyksiä pidetään 

ja haaveissa on edelleen seu-

raava tapaaminen ”Lapin lu-

moissa”.

Yhteenvetona voi todeta, 

että vaelluskilometrejä po-

rukalle kertyi Suomen La-

pissa liki kaksituhatta (1943 

km).  Lapin kämpillä käyntejä 

kertyi vajaat sata (81).  Jon-

kin verran majoituttiin käm-

pissä useampaankin kertaan, 

joten kämppäkäyntejä kertyi 

kaikkiaan ylikin sata.  Toki 

teltoissakin öitä vietettiin.  

Kiusaa pelattiin ja Oivan Oi-

vallisilla virkistäydyttiin iltai-

sin.  Paljon nähtiin Suomen 

Lappia, paljon vielä jäi nä-

kemättä.  Oiva totesi useam-

mankin kerran: ”On Urkilla 

iso maa.”

Lukijoita tervehtien
Olli Jaakola

olli.jaakola@pp.inet.fi 

PS. Suunnitelmissa on jul-

kaista vaellusten päiväkirja-

merkinnöistä kuvallinen te-

os.  Mikäli lukijoita teos kiin-

nostaa, ottakaa yhteyttä säh-

köpostiini.  

HUOMSKUE – Jäähyväiset lukijoille

Kärsämäen Sydänmaankylän erämaassa: Olli, Hannu, Kalle, Olavi, Martti, Urho ja Es-

ko. Sauli Kameran takana.

Välipala Kebnekaiselle noustessa: Esko, Martti, Olavi ja 

Kalle.

Kebnekaise häämöttää.

Huomskue 1972. Vasemmalta Urho, Martti, Heino, Esko, Sauli, Usko ja Oiva. Kalle ka-

meran takana.
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Nuket
h o i t av a t  m i e l t ä

Mattilan palvelutalon de-

mentiaosastolla on ollut pa-

rin viikon ajan nukkenäyttely. 

Näyttelyyn on koottu äppejä, 

joiksi kangasvartaloisia mol-

lamaijoja Nivalan murteella 

kutsutaan, vanhoja vauvan-

vaatteita ja kenkiä sekä hie-

nojen prinsessanukkien li-

säksi nykyajan pehmoleluja.

Nukkenäyttelyn on ide-

oinut ja koonnut lähihoitaja 

Anna Hernetkoski. Hänen 

mukaan monella vanhuksel-

la on tarve käydä läpi muis-

toja lapsuudestaan ja nuoruu-

destaan.

-Idea syntyi juuri siitä aja-

tuksesta, että tunteita myös 

vaikeita ja kipeittä tunteita 

voidaan käsitellä hoivaamal-

la nukkeja ja 

näin purkaa 

mennyttä elä-

mää ja pu-

humatto-

mia asioita. 

Täällä van-

hukset elä-

vät vahvas-

ti muistois-

sa. Monel-

la hoivaa-

misen tarve 

on vahvana. On 

ilahduttavaa nähdä, 

kuinka hymy nousee 

monen vanhuksen kas-

voille nähdessään nuken, 

mutta joissakin vanhuksissa 

nuket eivät herätä minkään-

laista tunnereaktiota, kertoo 

Hernetkoski.

- Nuket ovat 

tuoneet mu-

kavaa pi-

r i s t y s t ä 

o s a s t o l -

lemme myös meille hoitajil-

le. Vanhusten mukavat kom-

mentit ovat saaneet aikaan 

monet makeat naurut. Myös  

osastolla vierailevat omaiset 

ovat alkaneet muistella lap-

suuttaan nähdessään näitä 

ihania äppejä, lisää 

Hernetkoski.

Näytte-

lyn nuket ja nukenvaatteet ja 

muun rekvisiitan on Hernet-

koski kerännyt  yhdessä lähi-

hoitaja Maija Jokitalon kans-

sa pääosin kirpputoreilta. 

-Oli aika vaikea löytää 

vanhanajan mollamaijoja. 

Nuket muutenkin näyttävän 

olen kirpputorien kysytyintä 

tavaraa. Olemme kolunneet 

kirppiksiä aina Oulua myö-

ten, kertoo Hernetkoski.

Nukkenäyttelyyn on koot-

tu lähes puolensataa nukkea, 

joita ovat tuoneet myös pal-

velutalon asukkaiden omais-

ten lapset.

Naisyrittäjät 
tempaisivat
Nivalan naisyrittäjät aloit-

tivat vuosi sitten vapaaeh-

toistoiminnan ja vierailivat 

Mattilan palvelutalossa tar-

joten sen asukkaille erilaisia 

hoitoja kuten 

niskahierontaa 

ja käsienhoitoa. 

Viime keskiviik-

kona naisyrittä-

jät tempaisivat 

jälleen. Muka-

na olivat  Riitan 

Putiikki, Miran-

tos, Biomarine ja 

parturi-kampaa-

mo Riketti. Pal-

velutalo vastasi 

tarjoilusta tänä vuonna.

Vanhuksille vierailut tuo-

vat mukavaa vaihtelua ja mie-

lenvirkistystä arkeen. Idea tä-

mäntyyppisestä vapaaehtois-

työstä on Mattilan palveluta-

lon johtajan Virpi Yli-Törmä-

sen.

Teksti ja kuvat
Ritva Oja

Parin viikon ajan nukkenäyttely on tuonut iloa ja virkistystä palvelutalon dementiaosas-

ton asukkaille.

Anni

Hernet-

kosken äidin

Annille tekemä

äppi ja isän nik-

karoima kätkyt 50-luvulta.
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Kineva

Syyskokous Nahkimolla 7.12. 

Kokous alkaa klo 16.00 ja hallituksen tulee olla paikalla tun-

tia aikaisemmin.

Motoristien pikkujoulut Nahkimolla lauantaina 13.12. 

Lisätietoa www.nimp.info

Nivalan Moottoripyöräilijät Ry.

JOULUMYYJÄISET

Karvoskylän kylätalolla 7.12.2008 klo 11 - 15

Monenlaista kivaa pukinpussiin!

Puff etista joulupuuro ja nisukahvit.

Tervetuloa!

Pöytävarauksia Erjalta p. 040 560 2829

Joulujuhlan sijasta tänä vuonna

Juhlitaan 6.12 Itsenäisyyspäivää.

Tilaisuus alkaa klo.19:00.

 Tervetuloa työväentalolle illanviettoon, ollaan yhdessä, na-

postellaan ja katsotaan valkokankaalta linnanjuhlia.

(Ps. Boolin sisältö on salaisuus)

Keskustan Haikaran paikallisyhdistyksen syyskokous 4.12. 

klo 18.30 Haikaran koululla.

Keskustan Välikylän paikallisyhdistyksen sääntömääräinen

SYYSKOKOUS torstaina 4.12.2008 klo 19.00 koululla. Ter-

vetuloa!

Keskustan Nivalan kunnallisjärjestön johtokunnan ja paikal-

lisyhdistysten puheenjohtajien kokous ke 3.12.-08 klo 19.00 

Valtuustosalissa. Luottamushenkilöasiat. Tervetuloa!

Aittolan kyläseura ryNivala-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

Keskusta

Haapaperän Kyläseura ry.

Karvoskylän Kyläyhdistys ry.

Kauneimmat Joululaulut
Haapalan koululla sunnuntaina 7.12 kello 13.00.

Torttukahvit 12.00 alkaen.

Arvontaa, palkintona piparkakkutalo.

Mukana Nivalan Mieslaulajat ja

kappalainen Sanna Jukkola sekä kanttori Anu Rautio.

Lämpimästi tervetuloa
toivottaa Haapaperän Kyläseura Ry

ITSENÄISYYSPÄIVÄN 
TAPAHTUMAT

 
Pe 5.12 klo 18 Presidentti Kyösti Kallion

hautamuistomerkin valaisu kynttilöin
— Nivalan Partio —

La 6.12.2008  SUOMI 91 
klo 10.00 Nivalan kirkko, juhlajuma-
lanpalvelus Isomaa/Katajala/Nivalan 
Mieslaulajat
klo 11.00 Kunniakäynti sankarihau-
doilla puhe siv.ltk:n pj. Mirja Jaakola/
Nivalan Mieslaulajat
klo 11.30 Seurakuntakodilla kahvitar-
joilu
klo 12.00 Nivalan seurakuntakodilla 
juhla, puhe kapteeni Jaakko Olli, mu-
siikkia ja lausuntaa

Huom!  Kunniamerkit
 
Toivotamme  kaikki tervetulleiksi juhlaan!

– Nivalan kaupunki, kulttuuripalvelut
– Nivalan Seurakunta
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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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Vastataan pois

1. 225 hehtaaria.

2. Rahan arvo nousee.

3. Pihtiputaalta.

4. Minna Kauppi.

5. Jupiter-sinfonia.

Myydään  

Maasturin KITKARENKAAT 
225/70R16 6 pr. 2 kpl uut-
ta vast. 2 kpl ajettavia. Ei 
vanteita. 1 kpl Dukato 
Maxin reng. vant. 0400-
264 527.

3 komeaa POIKAROTTAA 
etsii kotia (ikä 6 kk). 1 kpl 
10 euroa, 3 kpl + häkki 
50 euroa. Puh. 040-590 
4249.

Ford Orionin VARAOSIA, 
kelpaa myös Escorttiin. 
Osat Nivalassa, kysy vii-
kon aikana, myyd. pois 
tarpeettomana. Myös ko-
ko auto - ei kilvissä. Puh. 
050-342 7011. Soitot klo 
17.00 jälkeen.

Myydään 300 mm käy-
tettyä hyväkuntoista 
SALAOJAPUTKEA 11 
m ja liitoskappale. Puh 
0407609985.

2 SOHVAA + tuolit a' 50 
euroa. Saunanlaudet-
ta, haapaa ja kuusta 32 
x 100, 32 x 75 höylättyä 
euron m. 80 litran boileri 
+ uusi vastus, 30 euroa. P. 
040 563 0321.

Edulliset käytetyt SII-
VOUSKOMERO lev 60 cm 
ja hyllykomero lev 60 cm 
yläkaapeilla, ulko-ovi 10 * 
21, jossa kapea lasi ja kak-
silehtinen parvekeovi pit-
käsulkijalla ja lasilla 9 * 21, 
3-lasinen saunan ovi lev. 
70 cm. Ovet oikeakätisiä 
,saranat ja lukkorungot 
sekä karmit mukana. Puh. 
0400 389044.

MITSU Space Wagon 1,8 
TD varaosiksi. Puh. 0400-
518 660.

Vielä ehdit saada jouluk-
si SUOSIKKITUOKSUSI: 
Christina Aquilera, Jung-
le Man, Schumacher ym. 
Laadukkaat tuotteet. Puh. 
050-351 4220.

Käsityöihmiset huomio! 
Myytävänä Toyota-merk-
kinen NEULOMAKONE. 
Kaikki osat tallessa. Hin-
tapyyntö 150 euroa. Puh. 
041 484 7649.

Kaksoisjousitettu 140 
sm. leveä RUNKOPATJA-
SÄNKY. H. 150 euroa. P. 
044-2844057.

Uudehko OMAKOTITA-
LO 108m2. 3mh + k + oh 
+ et + wc + khh + ph + 
s. 3 km keskustaan. Kan-
nattaa tutustua ja tarjoa! 
050-3170023.

AKVAARIO n. 100 l tarvik-
keineen + kalat. Hinta 130 
€. Puh. 044 283 7250.

Vasta sisäänajettu, 34-
vuotias VOLKSWAGEN 
1303 kaikilla vakiona 
tulleilla herkuilla ja me-
hukkaalla joulunpunai-
sella maalipinnalla. Kesä-
kuussa leimattu, sisäsiisti 
kübelwagen kerrankin al-
ta kymppitonnilla. Tämän 
mukavammin et pääse ta-
kaisin 70-luvulle! Loistava 
talviauto anopille tai eski-
molle. Kantavat astinlau-
dat, kuuluva jenkkakone 
ja pistetään vielä joulun 
kunniaksi lisälämmitin 
matkaan. Hp. 1500,- Puh. 
040 820 4749.

Myydään tai vuokrataan 
83 m2 RIVITALO-OSAKE tai 
63 m2 KERROSTALO-OSA-
KE. Puh. 044-2991552, ko-
ti 446 242.

TELEVISIO Schneider 28 
tuuman, digipoxi Nokia 
+ kaapelit yhteishintaan 
100 euroa. Puh. 0400 198 
358.

Ostetaan  

Vierekkäin istuttavat 
TUPLARATTAAT sisaruk-
sille. Tarjoa! Ota yhteyk-
siä miel. tekstiviestitse, 
0440323542, Liisa.

Olisko kenellekään jäänyt 
sinkittyä KATTOSILTAA n. 
2,5 m tiilikuvioisen pel-
lin kiinnikkeillä. Puh. 
0400-699385.

ASUNTOVAUNU saa olla 
kosteusvaurioinen puh: 
050-5596260.

Halutaan vuokrata  

Kohtuuhintaan lämmin 
HALLITILA asuntoautol-
le, jossa mahdollisuus 
remonttiin. Yhteyden-
otot mielellään iltaisin 
0400-405291.

Halutaan vuokrata KLA-
PIKONE viikonlopuk-
si käyttöön. Tarjoa p 
.044-5241919.

Vuokralle tarjotaan  

RIVITALOYKSIÖ, Aittope-
rällä, p. 0400-016942.

Jyväskylän Lutakossa 
2H+k+s+parv. 11 krs. 
54 m2, 650 e/kk + ap 15 
e/kk. Vap. 1.1.09. Puh. 
040-5742081.

OMAKOTITALO 101 m2. 
2mh + vh + oh + k + et 
+ lämmin kuisti + khh + 
ph + s. Heti vapaa! P. 050 
317 0023.

Kadonnut  

Järvikylältä edelleen ka-
doksissa leikattu pitkä-
karvainen TYTTÖKISSA  
Börde. Mahan alus valkoi-
nen, muuten punarusk/
valk/musta. Havainnot 
nro.  044-2628555.

Sekalaista  

Hei! Olettehan muista-
neet VARATA PÖYDÄN 
YHTEISMYYJÄISISTÄ. Siel-
lähän kauppa käy, jollette, 
niin soittakaahan Tatulle 
045-6747901. Myyjäi-
set ovat 13.12. klo 9-13 
Nuorisoseuralla.

KOTIKIRPPIS klo 10-18 
29.11.-6.12. os. Niittykuja 
3D7.

Kodin kirpputori rivit@nivalanviikko.fi  

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




