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Sunnuntai  
7.12.2008

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 7.12.: Palapaisti, 

perunat, lounassalaatti, se-

kahedelmäkiisseli.

Maanantai: Sianlihakastike, 

perunat, jäävuori-tomaatti-

persikkasalaatti, mustahe-

rukkakiisseli.

Tiistai: Maksapihvit, perunat, 

voisulakastike, puolukkasur-

vos, aprikoosihyytelö.

Keskiviikko: Kirjolohiperu-

nalaatikko, punajuuriviipa-

le, punaherukkakiisseli.

Torstai: Broilerpyörykkä, 

perunat, kastike, kaali-retii-

si-kurpitsasalaatti, hedelmä-

kiisseli.

Perjantai: Lihakeitto, juusto, 

marjapuuro.

Lauantai: Punajuuripihvit, 

perunat, kastike, raejuusto, 

boysenmarjakiisseli.

Sunnuntai: Stroganoff , peru-

nat, perunasalaatti, luumu-

kiisseli.

Peruskoulu ja 
lukio
Maanantai: Jauhelihakastike, 

spaghetti, tuoresalaatti.

Tiistai: Kalapihvit/-pyöry-

kät, muusi, punajuuri-ome-

nasalaatti.

Keskiviikko: Nakkikeitto, 

herkkukurkku, leipä.

Torstai: Merimiespihvit, tuo-

resalaatti.

Perjantai: Riisipuuro, puo-

lukka-vadelmakeitto, leikke-

le, ruispalat.

Jumala, Sebaot, katso jäl-

leen meihin taivaastasi, kat-

so meitä!

Ota hoitoosi tämä viiniköyn-

nös, taimi, jonka oikealla kä-

delläsi olet istuttanut itseäsi 

varten, lapsi, jolle sinä olet 

antanut voiman.

Menehtykööt uhkaavan kat-

seesi alla ne, jotka ovat sen 

polttaneet ja pirstoneet!

Mutta suojatkoon sinun käte-

si palvelijaasi, joka on oikeal-

la puolellasi, ihmislasta, jolle 

sinä olet antanut voiman.

Me emme käänny sinun luo-

tasi pois.

Anna meidän elää, me huu-

damme sinun nimeäsi.

Jumala, Herra Sebaot, auta 

meidät ennallemme, anna 

meidän nähdä kasvojesi va-

lo, niin me pelastumme.

Ps. 80: 15-20

Sunnuntai 7.12: Sampsa. 

Maanantai 8.12: Kyllikki, Kyl-

li. 

Tiistai 9.12: Anna, Anne, 

Anni, Anu, Anneli, Annikki, 

Annika, Annukka. 

Keskiviikko 10.12: Jutta. 

Torstai 11.12: Tatu, Taneli, 

Daniel. 

Perjantai 12.12: Tuovi. 

Lauantai 13.12: Seija. 

Sunnuntai 7.12. II adventti-

sunnuntai.

Sunnuntai 7.12. Kansainväli-

nen ilmailupäivä.

Keskiviikko 10.12.: Ihmisoi-

keuksien päivä.

Iällä ei ole merkitystä ellei sa-

tu olemaan juusto.

Kona

1. Paljonko Suomi täytti itse-

näisyyspäivänä?

2. Paljonko Rautaruukin Raa-

hen tehdas on työllistänyt?

3. Kenestä tulee Yhdysvaltain 

uusi ulkoministeri?

4. Milloin Kalle Palander ar-

velee palaavansa suksille ja 

kilpailuihin?

5. Milloin on jäännösverojen 

toinen maksupäivä?

Vastaukset sivulla 10

Ruokalista

Vauvauutisia

Työpaikat
Nivalassa

Autoalan tuntiopettaja, alue-

edustaja, kokki.

Haapajärvellä

Projektipäällikkö, kunnan-

eläinlääkärin sijaisuus, tut-

kimusjohtaja, projektisuun-

nittelija, tallentaja, varaston-

hoitaja, jälleenmyyjä.

Haapavedellä

Toiminnanjohtajia, toimisto-

virkailija, kokki, kiinteistön-

hoitaja.

Kärsämäellä

Lastentarhanopettaja, sikala-

työntekijä, metsäkoneenkul-

jettaja, palveluvastaava sii-

voustyö.

Sievissä

Englannin kielen kouluttaja, 

toimistosihteeri

Ylivieskassa

Mekaniikkasuunnittelija, työ-

valmentaja, englannin kielen 

kouluttaja, sairaankuljetta-

ja, erityisnuorisotyöntekijä, 

franchising-yrittäjä, yrittäjä, 

energiansäästöneuvoja, jäl-

leenmyyjä, myyntiedustaja, 

myyntipalveluhenkilö, vara-

osamyyjä, CNC-koneistaja, 

autonasentaja, järjestyksen-

valvoja, kokki, pitsanpaista-

ja, parturi-kampaaja.

Työvoima-
koulutus 
Nivalassa

Yrittäjän ammattitutkinto, 

metallialan valmentava jak-

so, tulityökorttikoulutus, 

työturvallisuuskorttikoulu-

Anu Ylikotilalle ja Riku Viita-

aholle syntyi 17.11. poikavau-

va Kokkolassa. Vauvan pituus 

on 44 cm ja paino 2230 g.

Marjut ja Mikko Töllille syn-

tyi 23.11. tyttövauva Oulaisis-

sa. Vauvan pituus on 50 cm ja 

paino 3580 g.

Anna ja Esa Päivärinnalle 

syntyi 30.11. tyttövauva. Vau-

van pituus on 51 cm ja paino 

3560 g.

Kunniakierroksilla kerättiin ennen vanhaan merkittäviä summia urheilutoiminnan tukemiseksi. Tuiskulan kentällä kun-

niakierrosta juoksemassa vasemmalta Väinö Raudaskoski, Erkki Vähäsarja ja Heikki Hurskainen. "Pappi, lukkari ja ta-

lonpoika", kerrotaan kuvan alla.

Sydämelliset
Synttärionnittelut

Vainion Elinalle Tyhti-

puhtoon 8.12. olevan 4-

vuotispäivän johdosta.

Tv. Mimmi, mummu ja 
pappa

tus, kone- ja metallialan pe-

rustutkinto, koneistajan am-

mattitutkinto, levytekniikan 

ammattitutkinto, hitsaajan 

pätevöitymiskoulutus, hitsaa-

jan ammattitutkinto, kone- 

ja metallialan perustutkinto, 

teollisuusrobotin ohjelmointi 

ja käyttötaito, puusepänalan 

ammattitutkinto, puualan 

perustutkinto, monialainen 

rekrytointikoulutus.

Kiitos!
Kiitokset Vähäkankaan ky-

lätoimikunnalle hiekoitus-

hiekan tuonnista kotipihoil-

le! Tässä olisi esimerkkiä 

muillekin kylätoimikunnille 

ja kaupungille, toiminnalla 

vältytään monelta liukastu-

miselta.

Jo pitkään yksin vanhanapoi-

kana maaseudulla asuva isän-

tämies ajatteli, että näin ei voi 

enää jatkua. Hän päätti ottaa 

emännän taloon. Kun häistä 

oli kulunut vähän aikaa, naa-

puri utelemaan:

- Miten se tämä yhteinen 

elämäntaival on lähtenyt me-

nemään. Ja mitä uutta se on 

tuonut entiseen?

- No ainakin sen, että nyt 

on kahenlaista ilimaa peiton 

alla.

Viljellään huumoria
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Ota yhteys
Pirkko Joenväärä
010 768 4964

Kodin Lämpöturva 365
Varmista nyt riippumaton lämmönsaanti
vuoden jokaiselle päivälle.

NAUTINNON MUOTO GATIA 1  
3 480 € Sisältää asennuksen ja rahdin.

Lämmittävä lahjaetu, arvo 395 €
Toimi heti! Tilaa joulukuussa, saat yllätyslahjan.

Hanketie 2
85500 Nivala
puh. 010 768 4975

Avoinna
ma-pe 8-17.00
la 9-13.00

Marraskuu 2004 2005 2006 2007 2008

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

sademäärä/kk mm 17 16 32 17 25

sademäärä/v mm 17 307 282 362 392

ylin lämpötila Cº 8,9 3 14:09 11,2 5 13:49 8,4 26 13:33 5,9 1 14:34 6,3 10 13:36

alin lämpötila Cº -17,2 29 21:48 -8,6 30 22:17 -17,7 4 8:40 -11,3 20 7:44 -9,7 27 12:25

keskilämpötila C° -0,9 2,5 -1,4 -1,9 -0,7

ylin ilmanpaine mb 1021 24 12:34 1026 22 15:09 1012 10 19:43 1021 5 3:32 1029 6 12:35

alin ilmanpaine mb 970 15 22:34 960 15 17:53 974 7 17:58 983 26 5:32 969 21 2:05

ylin tuulenpuuska m/s 12,4 11 18:02 12,9 13 2:25 12,9 26 13:26 11,3 22 18:16 10,8 23 20:22

jääpäivät 7 7 10 13 9

pakkaspäivät 13 13 17 25 23

lämpösumma/kk 0 0 0 0 0

lämpösumma/v 0 0 1396 1132 898

Vesisadepäivät 2008: 2. (1mm); 4. (1mm); 8. (1mm); 9. (5mm); 10. (6mm); 11. (2mm); 14. (1mm); 15. (4mm);

18. (3mm); 19. (1mm), © Jouko Jämsä

Marraskuun
säätilastoja

Suomen Keskustan Nivalan 

kunnallisjärjestö valitsi syys-

kokouksessaan Irja Erkkilän 

jatkamaan puheenjohtajana 

vuonna 2009. Varapuheen-

johtajaksi valittiin Pasi Es-

kola, sihteerinä jatkaa Ritva 

Saviluoto, ja muut johtokun-

nan jäsenet vuonna 2009 ovat 

Jorma Eskola, Aimo Kaikko-

nen, Hannu Keskisarja, Satu 

Kontiola, Seppo Löytynoja, 

Arja Mäki, Ilpo Pihlajamaa, 

Jarmo Pihlajaniemi, Jarmo 

Raudaskoski, Leena Suvan-

to, ja Teuvo Tölli.

Kokous hyväksyi ensivuo-

den toimintasuunnitelman. 

Vuosi 2009 nimettiin lasten 

vuodeksi, jonka aikana erityi-

sesti toimitaan lasten liikun-

nan, turvallisen koulutien ja 

kotiavustajapalveluiden ke-

hittämiseksi. Lasten lyhytai-

kaisen kotiavun tärkeydes-

tä keskusteltiin, ja todettiin 

että oikeaan aikaan anne-

tulla avulla on suuri merki-

tys perheille. Asiasta on tehty 

valtuustoaloite jo kuluneella 

valtuustokaudella. Eija-Riitta 

Niinikoski selvitti kaupungin-

hallituksen edustajana aloit-

teen etenemistä ja käsittelyä 

talousarvion laadinnan yhte-

ydessä. Myös naapurikunnis-

sa on tehty vastaavia aloitteita 

ja olisi hyvä löytää yhteinen 

tapa toimia alueella.

Lasten vuoden 2009 vie-

railijoiksi pyydetään lapsi-

asiavaltuutettu Maria Kaisa 

Aulaa ja Vesaisten puheen-

johtajaa Pertti Salovaaraa, 

sekä mahdollisesti muita asi-

antuntijoita. Keskustan nuo-

risojärjestön Vesaisten kanssa 

tehtävää yhteistyötä lisätään. 

Pyritään saamaan liikenne-

ministeri Anu Vehviläinen 

vierailulle Nivalaan paikallis-

ten pyörätie- ym. hankkeiden 

vauhdittamiseksi.

Päätettiin olla aktiivises-

ti mukana koulutuksen tar-

joajina niin järjestötyössä 

toimiville kuin valtuutetuil-

le. Yrittäjien kanssa käytä-

vää yhteistyötä parannetaan 

edelleen sekä tuetaan ja kan-

nustetaan yrittäjyyttä paikka-

kunnalla. Liittokohtaisiin ay-

vaaleihin osallistutaan Tehys-

sä ja Puu- ja erityisalojen lii-

tossa, ja niihin valmistaudu-

taan valittavien yhteyshenki-

löiden avulla.

Euroopan Parlamentin 

vaaleissa 7.6.2009 tuetaan 

piirin asettaman ehdokkaan 

Kyösti Karjulan valintaa. Pii-

rin ehdokkaille järjestetään 

näkyvä tilaisuus, johon kaik-

ki Keskustan EU-parlament-

tiehdokkaat voivat osallistua. 

Mahdollisia vierailijoita voi-

sivat olla europarlamentin 

jäsen Anneli Jäätteenmäki ja 

kauppa-ja teollisuusministeri 

Mauri Pekkarinen. Puheen-

johtajan ehdotuksesta pää-

tettiin perustaa toimikunta 

EP-vaaleihin liittyen. Toimi-

kuntaan valittiin Aimo Kaik-

konen (pj.), Eija-Riitta Niini-

koski, Irja Erkkilä ja Jarmo 

Raudaskoski. 

Keskusteltiin käydyistä 

vaaleista ja lievästä kanna-

tuksen alenemasta. Todettiin 

myönteisten saavutusten jul-

kituomisen haasteellisuus ti-

lanteessa, jossa voimakkaan 

talouskasvun ja kehityksen 

kautena kuntatalous on edel-

leen hyvin kireää. Keskuste-

lussa oltiin yksimielisiä siitä, 

että Keskusta hoitaa aktiivi-

sesti asioita myös vaikeina ai-

koina lyhytaikaisista virtauk-

sista ja kannatuksen heilahte-

luista huolimatta.

Nivalan Keskustan 
syyskokous

Pula! -oopperan vastuuhen-

kilöiden toiminta ei anna ai-

hetta syytteisiin. Oulun syyt-

täjäviraston kihlakunnan-

syyttäjä Hannu Koistinen on 

päättänyt jättää syytteet nos-

tamatta. 

Tuottamuksellista virka-

velvollisuuden rikkomisesta 

oli epäiltynä viisi henkilöä. 

Oopperan tuotti Jokilaakso-

jen oopperakeskus.

Nivalan konikapinasta 

kertovaa Pula! -oopperaa esi-

tettiin kolmena kesänä ja sen 

suuret kulut poikivat tutkin-

tapyyntöjä.

Pula-oopperassa
ei aihetta
syytteisiin
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Nivalan Seurakunta
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 18 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.

Ma 8.12. klo 12 päiväveisuut 

seuratuvalla. Klo 18 Kalajoen 

rovastikunnan kuurojen jou-

lujuhla Reisjärvellä.

Ti 9.12.  klo 9-20 Hiljaisuu-

den lähteellä- tapahtuma seu-

rakuntakodissa. Klo 11 kylä-

kammarin joulujuhla Liitto-

lassa. Klo 18.30 sisarkerhon 

jouluilta Heli Isoaholla, Vä-

likyläntie 86

Ke 10.12. klo 9-20 Hiljai-

suuden lähteellä- tapahtu-

ma seurakuntakodissa. Klo 

11.30 varttuneiden kerhon 

joulujuhla Nivalan ry:llä 

(J Isomaa). Klo 18 gospel-

kuoron harjoitukset seura-

kuntakodissa.

To 11.12. klo 12 kehitysvam-

maisten ja läheisten joulujuh-

la seurakuntakodissa. Klo 17 

lapsikuoron harjoitukset seu-

rakuntakodissa.

Pe 12.12. klo 18.30 raamat-

tuluokan pikkujoulu Nivalan 

ry:llä. Klo 18.30 joululauluilta 

Ypyän koululla, alkaa kahvi-

tuksella, järj.Ypyä-Junnon 

diakoniatoimikunta. Klo 19 

Tulkoon joulu-joulusäveliä 

kirkossa, S Järvi, lausunta, 

Nivalan Mieslaulajat joht. J 

Junno, Gospelkuoro joht. A 

Rautio, M Eskola, piano.

La 13.12. klo 19 joululauluil-

ta kirkossa (J Isomaa).

Su 14.12. III Adventtisun-

nuntai klo 10 messu kir-

kossa, lapsityön syyskauden 

päätöskirkko, Isomaa, Kata-

jala, K Ohtamaa, huilu. Ko-

lehti. Seurakuntiemme mu-

siikkityön tukemiseen, Suo-

men kirkkomusiikkiliitto ry. 

Kirkkokahvit seurakunta-

kodissa Klo 12 joulujuhla ja 

seurat Nivalan ry:llä (T Aitto-

oja). Klo 13 joulujuhla Kor-

pirannan ry:llä (L Hankkila). 

Klo 18 seurat Nivalan ry:llä 

(T Aitto-oja, P Mehtälä). Klo 

19  kauneimmat joululaulut 

Maliskylän kappelissa, Tilla-

rikvartetti joht . M Laakko-

nen, Nivalan Puhallinorkes-

teri joht.  J Latvala, Rautio, 

Isomaa. Klo 19 kauneimmat 

joululaulut Karvoskylän ky-

lätalolla (Viljanen, Katajala), 

tarjoilu alkaa klo 18.30.

Ma 15.12. klo 12 omaishoita-

jien ja  hoidettavien joulujuh-

la seurakuntakodissa.(Huom! 

Päivä)

Perhekerhotyö: To 4.12. klo 

9.30 ja  pe  5.12. klo 9.30 per-

hekerho seurakuntakodissa 

jouluisissa merkeissä.

Pyhäkoulutyö: Su 7.12. klo 

12 pyhäkoulu seurakuntako-

dissa, klo 12 Vilkunan alueen 

pyhäkoulu Kukilla.

Su 14.12 klo 15 Vilkunan alu-

een ja seurakuntakodin pyhä-

koulujen yhteinen joulujuh-

la Uuden hautausmaan kap-

pelissa. 

Partio: Huom!  Löytyykö ul-

lakolta tai piirongin laatikosta 

vanhoja partiomuistoja? Lai-

naatko tulevaa 70-vuotisjuh-

lan näyttelyä varten esineitä, 

valokuvia, varusteita yms. 

p.050 302 2977

Nuorisotyö: Pe. 5.12 klo 19-

22 avoimet ovet nuorisotilois-

sa. La. 6.12 Nivalan Paikka-

vuoro Tuiskulassa. Uudet ja 

vanhat päivystäjät tervetuloa! 

Nuorten joululeiri 12.-13.12. 

Vinnurvan leirikeskuksessa. 

Ilmoittaudu 3.12. mennessä 

tekstiviestillä. Lisätietoja p. 

040 532 5578.

Rippikoulutyö: Ke. 10.12 klo 

18  3. rippikoulun vanhem-

pien tapaaminen nuorisoti-

loissa.

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: Joni 

Teppo, Saana Ylikoski, Toni 

Vähäsöyrinki Huom! Ole pai-

kalla sakastissa viim. 20 min 

ennen tilaisuuden alkua! Li-

sätietoja p. 040 532 5578.

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 adressit: Seu-

rakunnan adresseja on myy-

tävänä myös kirkkoherranvi-

rastossa, 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

Kasper Jere Johannes Töllino-

ja, Eino Hermanni Laitinen

Kuollut

Vuokko Irmeli Kontio s Nar-

kiniemi 56  v.

Alpo Kullervo Haiju  53 v.

Polkupyörä on yksi maailman 

parhaimmista keksinnöistä, 

sillä voi ajaa vaikka Tallin-

nasta Nizzaan kuukaudessa, 

kuten Osmo Soininvaara te-

ki. Kun hän tuli julkisesti lyö-

neeksi vetoa urakasta, niin 

olihan se todistettava.

Varusteet eivät olleet hääp-

pöiset, reppu painoi kahdek-

san kiloa. Kulkupelinä oli ke-

vyehkö Biancha-kilpapyörä. 

Uutena tekniikkana käytössä 

oli sykemittari, korkeusmit-

tari ja kommunikaattori. Vii-

meksi mainittu oli ahkerassa 

käytössä, mutta usein sattui, 

että sinne tallennetut tiedot 

teistä ja hotelleista eivät pi-

täneetkään paikkaansa. Tuon 

tuostakin Soininvaara joutui 

kääntymään takaisin, kun tie 

loppui tai muuttui ajokelvot-

tomaksi, ja hotellin etsiminen 

otti lujille.

Reitti oli suunniteltu val-

miiksi vain Liettuan Kauna-

siin asti. Siitä eteenpäin men-

tiin harkinnan mukaan. Aika-

taulu oli kireä, sillä lentolip-

pu Nizzasta Helsinkiin oli jo 

tilattu 32 päivän päähän. Itse 

asiassa se oli lippu Nizza-Hel-

sinki-Nizza, koska näin se oli 

halvempi. Viimeinen lento oli 

tietenkin myöhemmin perut-

tava. Välillä jo tuntui, että on 

hypättävä junaan, että aika-

taulu pitää. Maisemat vaihte-

livat maaseutukylien idyllis-

tä jylhiin alppimaisemiin, oli 

nousua ja laskua, vuorisolia 

ja jokilaaksoja. Voimakkaan, 

pitkän laskun aikana jarru-

ja oli säädettävä etteivät ne 

olisi palaneet loppuun. Soi-

ninvaara tuntuu haikailevan 

keskieurooppalaista maaseu-

tumallia, jossa kylän talot si-

jaitsevat ryppäinä lähekkäin 

ja pellot ovat jossain muual-

la. Sillä tyylillä hän poistaisi 

suomalaisen sadan hehtaarin 

yksinäisyyden!

Kaupunkeihin tutustu-

minen jäi vähäiseksi, mutta 

vaikutelmia kuitenkin aina 

jäi tajuntaan. Katse oli pal-

jolti kiinnittyneenä tiehen ja 

itse ajamiseen, mitä hän kom-

mentoi tarkasti. Matkan ku-

lusta hän kirjoitti blogeja Hel-

singin Sanomiin edistääkseen 

tätä vihreää liikkumistapaa.

Viimeisen luvun otsikko 

kuuluu: Jälkiviisautta. Sehän 

on parhaita viisauden laje-

ja todistaessaan toimivasta 

oppimisprosessista. Tässä 

luvussa saa vinkkejä lyhy-

empiä ja pidempiä pyö-

rämatkoja varten.

Soininvaaran tyyli 

on mukavan leppoi-

saa. Toisaalta se on 

tarkkanäköistä ra-

portointia, toisaalta 

pohdintaa yhteis-

kunnan ja ympä-

ristön asioista, kuten 

energiamuodoista. "Moni 

uskoo ydinvoimaan, mutta 

nykyisentyyppisiltä ydinvoi-

maloilta loppuu uraani, jos 

niitä rakennetaan kovasti li-

sää. Uraanin hinta on noussut 

kymmenessä vuodessa 

k y m m e n -

kertaiseksi. 

Laajempaa globaalia merki-

tystä ydinvoimalla voisi olla 

hyötöreaktoreiden kautta. Ne 

voivat käyttää luonnonuraa-

nia, kun näihin nykyisiin voi-

maloihin kelpaa vain uraanin 

hyvin harvinainen isotooppi 

U235, jota uraanista 

on runsas prosentti. 

Hyötöreaktorit ovat 

kuitenkin vaarallisia... 

Tuo uraanin hinnan-

nousu saa minut ihmet-

telemään, miksi saudiara-

bialainen, joka löytää Suo-

mesta uraania, saa vallata 

esiintymän ilmaiseksi omak-

seen. Jos minä löydän Saudi-

Arabiasta öljyä, en saa sitä 

noin vain omakseni. Olem-

meko me vähän hölmöjä?"

Tekstin kieli on selkeää 

ja helppolukuista, mutta ei 

suinkaan persoonatonta tai 

tylsää. Kirja on omiaan pyö-

räilyharrastajille, mutta kyl-

lä sillä on annettavaa meille 

muillekin.

Raija Raudaskoski

Saasteetonta matkantekoa

Fillarilla Nizzaan

Osmo Soininvaara

Teos 2008, 229 s.

Lukemista



Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Keski-Pohjanmaan Liikun-

ta on käynnistänyt toimin-

ta-alueellaan laajan, kolmi-

vuotisen Välituntiliikutta-

ja-kampanjan alakoulujen 

välituntiliikunnan aktivoi-

miseksi. Kampanjassa KeP-

Li:n yhteistyökumppaneina 

toimivat Keski-Pohjanmaan 

liito, NYT2 –hanke ja Ne-

vertex Oy.

-Toimintamuodoksi va-

litsimme välituntiliikunnan, 

koska koulussa pystymme 

tavoittamaan kaikki lapset, 

riippumatta heidän liikun-

ta-aktiivisuudestaan, kertoo 

KePLi:ssa  kampanjasta vas-

taava   nuoriso- ja koulutus-

päällikkö Hannele Alanärä.

Liikuntaleikkejä 
ja –pelejä
Kampanjan pääsisältönä on 

kouluttaa viides ja kuudes 

luokkalaisia välituntiliikut-

tajiksi. Välkkäriliikuttajat 

saavat koulutusta tehtävään-

sä kahdessa kolmen tunnin 

jaksossa.

–Koulutuksen jälkeen he 

liikuttavat omalla koulullaan 

muita oppilaita ohjaten erilai-

sissa liikuntaleikeissä. Kam-

panja toteutetaan kunnittain 

ja siihen sisältyy myös tii-

vis yhteistyö kuntien sivis-

tystoimen kanssa, mainitsee 

Alanärä.

Kyösti Kallion koululla en-

simmäisen jakson koulutuk-

seen osallistui marraskuun 

lopulla kaksikymmentäkol-

me oppilasta. Kaikkiaan kou-

lutetaan välituntiliikuttajiksi 

nelisenkymmentä oppilasta 

eri alakouluilta.

Koulutuksen toinen jakso 

järjestetään tammi-helmi-

kuussa. Koulutukseen osal-

listuvat oppilaat  saavat to-

distuksen suorituksestaan.

Välkkäriliikuttajiksi on 

valikoitunut liikunnallisia  

oppilaita. Tästä hyvänä esi-

merkkinä käyvät Kyösti Kalli-

on koulun viidesluokkalaiset 

Nelli Niskanen, Krista Rauta-

oja ja Julia Jyrinki sekä Kar-

voskylän koulun Salla-Maria 

Anttila. Tytöt harrastavat lii-

kuntaa monipuolisesti. Julia 

kertoo harrastavansa jalka- ja 

pesäpalloa sen  lisäksi jää ai-

kaa vielä hiihtoharrastukseen  

ja jumppatunneilla käyntiin. 

Salla-Marin lempilajeja ovat 

telinevoimistelu ja yleisurhei-

lu, Nellin ja Kristan lajeja ovat 

uinti ja hiihto. Tytöt haluavat 

omalla esimerkillään kannus-

taa muita oppilaita liikunta-

harrastusten pariin.

Kaikki mukaan 

-Välituntiliikunta on hyvä 

lisä koululiikuntaan. Yhteiset 

liikuntatuokiot välituntien ai-

kana voivat kasvattaa koulun  

yhteishenkeä ja voi olla myös 

väline koulukiusaamisen eh-

käisemisessä sekä rohkaista 

ja auttaa ja rohkaista koulun 

arimpia ja ujoimpia oppilai-

ta osallistumaan yhteisiin lii-

kunnallisiin leikkeihin, mai-

nitsee Hannele Alanärä väli-

tuntiliikunnan tärkeimmistä 

tavoitteista. 

Nivala oli kampanjan en-

simmäisen vaiheen nopeim-

pien ilmoittautujien jou-

kossa Kaustisen, Kokkolan 

ruotsinkielisten alakoulujen, 

Lestijärven, Ullavan ja Ve-

telin ohella. Kampanjan en-

simmäisessä vaiheessa kou-

lutetaan Keski-Pohjanmaan 

alueen kuntien alakouluil-

le kaikkiaan  noin sataviisi-

kymmentä välituntiliikutta-

jaa. Kampanjan toinen vaihe 

toteutetaan keväällä 2009 ta-

pahtuvalla haulla ja syksyllä 

toteutettavilla koulutuksilla. 

Kampanjan kolmas vaihe to-

teutetaan vuonna 2010. Ta-

voitteena on kouluttaa kaik-

kiaan kuutisen sataa liikut-

tajaa alueemme kuntien ala-

kouluille.

Ritva Oja

Välituntiliikuttajia alakouluille

Tyttöjoukkue (vas.) Nelli Niskanen, Krista Rautaoja, Salla-Maria Rautaoja ja Julia Jy-

rinki valmistautumassa hakemaan mahdollisimman paljon ”käpyjä” omaan pesään Ora-

vanpesä-leikissä.

Liikunnan riemua välitunneille!

Yhteinen hyvä – paras hyvä. 

Kerttu Saalastin elämäker-

ta julkaistiin viime tiistai-

na 2.12.2008 Oulun yliopis-

ton Saalastinsalissa pidetyssä 

juhlatilaisuudessa. Elämäker-

ta antaa monipuolisen kuvan 

Kerttu Saalastista.

- Tämä on erilainen elä-

mäkerta poliittisten elämä-

kertojen joukossa, sillä olen 

kirjoittajana antanut paljon 

tilaa Kerttu Saalastin omille 

ajatuksille, joita en ole läh-

tenyt selittämään, sanoo elä-

mäkerran kirjoittaja valtio-

tieteen tohtori, dosentti Tyt-

ti Isohookana-Asunmaa. 

- Kerttu Saalasti oli isän-

sä tytär. Kyösti Kallion vaiku-

tuksesta maalaisliiton ohjel-

massa on paljon arkista talon-

poikaista ideologiaa, jonka 

Kerttu Saalasti myös omak-

sui. Saalasti piti tärkeänä sitä, 

että ”politiikassa eletään ajan 

valtimolla, koska poliitikon 

työ on ennen muuta ratkaista 

oman aikansa ongelmia. Sik-

si poliitikon on itsekin elettä-

vä arkea.”

- Kerttu Saalastin voi näh-

dä auran kärjessä kulkijana, 

joka omalla esimerkillään ha-

lusi osoittaa naisen mahdolli-

suuden vaikuttaa aikana, jol-

loin erityisesti Pohjois-Suo-

messa naisten mukana olo 

politiikassa oli tavattoman 

harvinaista, kertoo Tytti Iso-

hookana-Asunmaa. Kerttu 

Saalasti korosti jokaisen oma-

kohtaista vastuuta ja oli maa-

seutumuotoisen elämäntavan 

kannattaja. 

Kerttu Saalasti uskoi pi-

en- sekä koti- ja käsiteollisuu-

den mahdollisuuksiin luoda 

uusia työpaikkoja. - Uusien 

työpaikkojen luominen vaa-

tii aina pääomia ja edellyttää 

myös yrittäjärohkeutta. Yrit-

täjärohkeutta, sellaista kuin 

on ollut uudisasukkailla.

Saalasti oli 1950-luvun 

puolivälissä sitä mieltä, että 

yrittäjämielen kasvattami-

sen tulee olla koko kansan 

yhteinen pyrkimys. Yrittä-

jyyttä piti hänen mielestään 

opettaa kotona, koulussa, yli-

opistoissa ja vapaassa kansan-

sivistyksessä. 

Elämäkertakirjan kolme 

osaa (I Lehmien ystävästä 

agronomiksi, II Talon emän-

nästä ministeriksi ja kansan-

edustajaksi, III Opetusneu-

vos tarkkailee ajan merkke-

jä) kuljettavat lukijan Nivalan 

Heikkilästä Ouluun, Helsin-

kiin, välillä ulkomaille ja ta-

kaisin Nivalaan. Elämäkerta 

tuo esille monipuolisen ku-

van Kerttu Saalastin ajatuk-

sista, toiminnasta, harrastuk-

sista – elämäntehtävästä, jon-

ka hän koki omakseen. Kirja 

on samalla erinomainen ku-

vaus Suomen poliittisesta lä-

hihistoriasta 1950-1970 –lu-

vuilla, mihin ajoittuu Saalas-

tin työ Pohjois-Suomen luon-

nonvarojen, maaseudun nais-

ten ja koulutuksen, erityisesti 

Oulun yliopiston perustami-

sen, hyväksi. Kirjassa Kerttu 

Saalastin ja Urho Kekkosen 

välinen suhde tulee esille ai-

van uudella tavalla.

Kerttu Saalasti säätiön 

elämäkertahankkeen toteut-

tamisen on mahdollistanut 

Alfred Kordelinin säätiön, 

opetusministeriön, Suomen 

kulttuurirahaston Pohjois-

Pohjanmaan ja Keski-Poh-

janmaan rahastojen sekä 

muiden tahojen tuki.

Poliitikon työ on ratkaista
oman aikansa ongelmia
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Lukijoiden Ajatuksia

Miksi ulkomaisille kaivosyh-

tiöille annetaan lupia tutkia 

Suomen kallioperästä radio-

aktiivista uraanimalmia, ku-

ten Kärsämäellä suunnitel-

laan.

Poraamalla kalliosta näyt-

teitä ja poistamalla laajalta 

alueelta maamassoja kalli-

oiden päältä, jonka seurauk-

sena maakerrosten suojaa-

va vaikutus säteilylle estyy ja 

kyseisellä maanpoistoalueel-

la eläimet juovat saastunutta 

vettä ja liikkuvat säteilevällä 

alueella. Eläimet esim. hirvet, 

karhut, ketut, jänikset samoin 

metsä- ja muuttolinnut ku-

ten koppelot, metsot, teeret, 

pyyt saavat säteilyä itseensä. 

Samoin metsämarjojen ja sie-

nien ja ravintoketjun kautta 

uraanin säteilevä haittavaiku-

tus kulkeutuu ihmiseen.

Näillä alueilla Kajaani-Ou-

lu -linjan eteläpuolella 1980-

luvulla Tsernobylin voimala-

onnettomuuden säteilypihvi 

laskeutui sateen mukana alas 

ja vieläkin on pienten järvi-

en kaloissa suuret beccerelli-

pitoisuudet (jotka hajoaa hy-

vin hitaasti ja beccerellipitoi-

suudet ovat vieläkin korkeat 

ja kaloilla on käyttörajoituk-

sia).

Ruotsissa näillä korkeus-

alueilla olevat porot teuras-

tettiin kaikki. Mitkä luon-

non rasituksena olevat Tser-

nobylin saasteet ovat kuor-

mittamassa nyt nykyisiäkin 

maa-alueita (ei tarvitse lisää 

uraanikuormaa). Jos kaira-

taan reikiä Kallioon, sieltä 

tulevat kairausjätteet jäävät 

osaksi maakerroksiin ja pin-

nalle tuleviksi jätteiksi, jot-

ka sateet painaa pohjavesiin 

ja virtaavien purojen kautta 

Kalajokeen. Kärsämäen tut-

kimusalueet ovat laajoja ja 

toimenpiteet ovat suuria, et-

tä siihen tavallinen tutkimus-

lupa on kyseenalainen ja on 

rinnastettava kaivostoimin-

taan. Näiden alueiden tut-

kiminen ja kairaaminen on 

edesvastuutonta ihmisten ja 

eläinten tulevaisuuden kan-

nalta. Jos kaivostoimintaa 

tulee, niin kaivos aiheuttaisi 

isot ongelmat, sillä prosessin 

tuottamat jätteet ja myrkyt 

ja myrkylliset vedet ajautu-

vat vääjäämättömästi Kalajo-

keen. Vaikka tehtäisiin altaat 

niin sadevedellä ja tuotan-

nolla täyttyisivät ja juoksu-

tuksia olisi vääjäämättömäs-

ti tehtävä Kalajokeen. Lisäksi 

tuotantoalue olisi ikuinen sä-

teilevä ongelmajätealue. Tuo-

tanto saattaisi esim. kestää 

2-5 vuotta ja työllistäisi eh-

kä 20-30 paikkakuntalaista, 

joista suurin osa ehkä kuoli-

si syöpään 20-30 vuoden ku-

luessa.

Kalajoen alajuoksulla si-

jaitsevat jokilaakson isot kau-

pungit kahden puolen jokea. 

Esim. Nivalassa 1970-luvulla 

oli isot tulvat. Penkereet ei-

vät auttaneet vaan koko lake-

us oli veden peitossa. Samoin 

osa asutusaluetta keskustassa, 

koska alue on matalaa seutua. 

Jos vesi on saastunutta sätei-

levästä uraanista suurin osa 

Suomen suurimman maa-

talouspitäjän viljelysmaista 

menetetään iäksi samoin osa 

taajaman asutusaluetta (ver-

taa Tsernobyl Kiova).

Alajuoksulla Ylivieska ja 

Alavieska on sama tilanne. 

Sitten tulee Kalajoen Hiek-

kasärkät, Suomen suurin lei-

rintäalue (turistit katoaa).

Annetaanko valtion toi-

mesta tehdä näin! Eikö Areva-

nin tutkimustoiminta Ranu-

an hillasuoalueilla ilman mi-

nisteriön lupaa (miksei kes-

keytetä) päättäjien on tehtä-

vä kaivoslaki, jolla kielletään 

Suomessa kaikki uraanin tut-

kinta ja kaivostoiminta. Muu 

malmin tutkinta ja kaivostoi-

minta saa jatkua normaalisti 

ja jokainen suomalainen hy-

väksyy sen. Jos lakiin ei tehdä 

kieltävää määräystä uraanin 

tutkinnasta ja louhimisesta 

niin Euroopan unionissa on 

kaikkien yhtiöitten annetta-

va tutkia ja louhia uraania, 

vaikka pihapiirissä, eikä voi-

da estää.

Vaadin henkilökohtaisesti 

Kärsämäen uraanin tutkinta- 

ja louhinta lupahakemusten 

hylkäämistä edellä mainituil-

la perusteilla.

Henkilökohtaisesti omis-

tan maata Kalajoen rannal-

la johon voi rakentaa vapaa-

ajan asunnon.

Maailman suurimmat 

uraanivarat yli 40 % sijait-

see Australiassa joka on iso 

manner. Siellä ei ole isoja jo-

kia eikä vesistöjä ja kaupun-

git sijaitsevat valtamerien ää-

rillä ja on satoja kilometrejä 

uraaniesiintymiin ja kaivok-

siin. Outokummulla oli muu-

ta kaivostoimintaa siellä, niin 

prosessivesi piti pumpata yli 

100 km:n päästä, joten siellä 

ei ole vaaraa uraanin louhin-

nasta aiheutuviin ongelmiin. 

Joten älkäämme vaaranta-

ko oman maamme elinoloja 

ja toimintaa sanomalla että 

muiden takapihalta ei raaka-

ainetta oteta.

Nivalassa 2.12.2008
Arvo Korkiakoski

Rauno Korkiakoski

Uraanin säteilevä vaara
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EDULLISESTI!
NYT RAKENNETAAN

KASTELLI-TALOT
Pajalankatu 3, 84100 Ylivieska
Jussi Turunen p. 043 824 1378
jussi.turunen@kastelli.fi Ostetuin! www.kastelli.fi

+ toimituskulut99.680€
Esim. 80 m2:n talo 

muuttovalmiina alk.

109.860 €
+ toimituskulut

Esim. 100 m2:n talo 

muuttovalmiina alk.

126.
+ toi

Esim. 120
muuttova

Tule heti ja varaa omasi. Tarjoushinnat voimassa 2008
tehtyihin talokauppoihin, toimitus vuoden 2009 aikana. 
Muuttovalmis on turvallinen ratkaisu, jossa Kastelli 
tekee kodin perustuksesta viimeiseen listaan. 
Kysy myös muita vaihtoehtoja.

Ja kauppa käy!

www.nivalanviikko.fi 
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Kyllä on ihmisillä aikaa ja ra-

haa, kun jaksavat toisten kal-

janjuonnista narista. T: Tom-

mi.

Miksi ei Raivaajantietä hie-

koiteta, tie on reunoja myö-

ten kirkkaalla jäällä. Mikä oli 

tärkeämpi tie, että terveyskes-

kukseen menevää tietä ei eh-

ditty hiekoittaa?

Kyllä sen pöhöttyneestä naa-

masta ja vanahan viinan ha-

justa näkee kuka niitä sauna-

kaljoja juo päivittäin. Turha 

teeskennellä muuta!

Ilotulitus ei kuulu joulun 

avaukseen, joulu on rauhan 

juhla. Köyhässä Nivalassa 

ei kannata syytää rahaa tai-

vaalle.

Onhan se mahtava jatkumo 

elämälle, kun kolme sukupol-

vea kantaa mäyräkoiriaan!

amalaa kun Uikon lippuhin-

nat nousevat vielä entises-

tään! Kyllä olisi mukava käy-

dä uimassa useamminkin, 

mutta ei ole pian enää varaa. 

Tosi harmi! Pikkulalpsesta-

kin saa jo nyt pulittaa ihan 

liikaa. Monessa hallissa alle 

6-v. pääsevät ilmaiseksi!

Olipa kaunis kuva palvelu-

asumisesta 100 e. itselle par-

turiin, vaatteisiin, hygieni-

aan jopa matkusteluun. Oli 

unohdettu mainita että sillä 

kustannetaan ensin kaikki 

lääkkeet. Olen 12 v. omaise-

ni parturoinut, ommellut ja 

huoltanut omillani ostamani 

vaatteet.

Nivalan päättäjät ja nokka-

miehet herätkää jo ennen 

kuin myöhäistä? Täältähän 

menee kaikki? Palvelut, työt, 

veroekut ja Kallio jyrää lo-

put...

Mönkijäporukka hei! Nyt on 

lumi maassa ja moottorike-

lekkareittimaksu maksettu 

ei muutako ajelulle kelekka-

reitille.

Kaupunki pyytää tarjouksia 

rak.umssta ja halvimmat tar-

joukset unohdetaan ja samat 

urakoijat tekevät konetytöt ja 

ekuja palaa? Ammattitaitoisia 

on kyllä ne halvimmatkin joi-

ta ei edes kokeilla eikä kysytä? 

Seuratkaa ja kyselkää päättä-

jät miksi näin ku kaupungin 

talous muutenki jo ajettu alas 

saati muut palvelut? Nimim. 

vieskassa asioiva ja pakosta?

Onnenkakku. 2 dl anteek-

siantoa, 2 dl lempeyttä, 2 dl 

kärsivällisyyttä, 3 dl itsehil-

lintää, 30 dl oikeudentun-

toa, puolitoista dl aurinkois-

ta mieltä kohotusaineeksi. 

Kaikki aineet sekoitetaan ja 

paistetaan kodin lämmössä. 

Maila.

Sarjanahteella on ilkeitä poi-

kia ja tyttöjä, ne ei kunnioi-

ta vanhoja. Pojat meinaa ajaa 

pyörällä päälle jos olet jalan 

liikkeellä ja tytöt huutelee, 

pois muori edestä, onko tä-

mä vanhemmat oikein? Nä-

mä penskat tiedetään kenen 

ne on. Haapaperän lapset on 

viksuja, ne tervehtii, ei tee il-

keyttä. Terveisin kyllästyneet 

vanhat.

Jätevesitaksan korotus 32 %, 

tämä on jo rosvousta!

Käykää tutustumassa nuor-

ten työpajan myymälään! 

Vanhan uimahallin tiloissa. 

Paljon kivaa tavaraa, nuoret 

itse käsityönä valmistaneet! 

Kivoja lahjoja vaikka jouluk-

si. Tuotto hyvään tarkoituk-

seen. itse sain iloa päivääni 

kun siellä poikkesin ja ystä-

vällinen palvelu :-)

Harmi kun tuo aselupapalve-

lu loppu täältä eikä ens vuon-

na pari päivää kuussa paik-

kaa asiaa jos sattuu liipasin-

sormia kutittaa muina aiko-

na. Onneksi sentään poliisit 

ei jätä Nivalaa, eilenki näin 

täälä.

Pula-oopperasta ei mitään 

syytteittä, turha poru, kuten 

viisaammat tiesivätkin...

Miten lie käy Pönkälän met-

sien? Näyttää olevan niin voi-

makas talvehtiva hirvikanta!

Ilmaston muutos on täyttä 

tuubaa, hiilidioksidi päästöt 

ei vaikuta mitenkää lämpe-

nemiseen. Monta tutkimus-

ta on osoittanut sen, esim. na-

pajäätiköiden tutkimuksen. 

Kaikenlisäks ihmisten hiila-

ripäästöt on vain 3 %. Eikä 

siitä kauaa oo ku jääkausi oli 

kovasti tulossa! Päättäsivät ny 

lämpeneekö vai kylymeneekö 

se. Nyt ei olla varmoja nii pu-

hutaan varalta muutoksesta.

Elän sovussa itseni ja luon-

non kanssa, yläkertaan asiat 

kunnossa!

Tilaa nyt 
joulutervehdys

Nivalan Viikosta!

75 x 30 pmm

vain 50€ sis. alv

Soita 040 416 8958

www.nivalanviikko.fi 

Tekstarit Lukijat voivat lähettää mielipiteitään ja havaintojaan tekstiviestil-

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

Viestit edustavat lähettäjän näkemyksiä - eivät lehden

Kommentoi netissä
Tekstarit löydät nyt myös internetis-

tä osoitteesta www.nivala.org. Sivuilla 

voit myös kommentoida viestejä.
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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)

Aittolan kyläseura ry

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

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

CAROS 1-2008 29

	

Nivalan Vesaisten sääntömääräinen

SYYSKOKOUS keskiviikkona 10.12.2008 klo 19.00 Osuus-

pankin kokoustilassa.

Tervetuloa kaikki suunnittelemaan toimintaa lapsille ja nuo-

rille. Kahvitarjoilu!

Nivalan Vesaiset

Niva-Kaijan koulun vanhemmat ry.
Kokous tiistaina 9.12. klo 18.30 koululla.

Tervetuloa!

Nivalan Metallityöväen AO 353
Jouluateria su 14.12.208

Hotelli Ravintola Puustelli klo 12-16. Ateria Jäsenelle ilmai-

nen. Puolso 17,50€, alle 12 v. lapsi 9 €, alle 4 v lapsi ilmai-

nen.

Haapajärvi, Sinikan Lonaspalvelu klo 12-16.00 Ateria Jäse-

nelle ilmainen, puoliso 18 €, lapsesta alennusta iän mukaan.

Info: Ammattiosasto painattaa fl eece-takkkeja "AO353"-

tunnuksella. Omavastuu 10 €,takkien sovitus lähiaikoina. Seu-

raa ilmoittelua ja kotisivuja.

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta vuotta 2009 toivoo 
Ammattiyhdistyksen toimikunta.
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Parhaat palvelut  

EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ
TÄLLÄ SIVULLA

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

Vastataan pois

1. 91 vuotta.

2. 3000 henkilöä.

3. Hillary Clintonista.

4. Tammikuussa.

5. Helmikuussa 2009.
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Myydään  

NISSAN Primera 1.6 Visia 
-04, 1. omistaja, huoltokir-
ja, puh. 044-9922542.

2 kpl Heasen TYÖTELINEI-
TÄ. Hyvä työtaso auton 
katolle. 100 euroa/kpl. 
Puh. 0400-685 244.

JOULUKUUSIA, saa hakia 
ja kaataa itsekkin lasten 
kanssa. Puh. 0400-736 
078.

PAKETTIAUTO Ford tran-
sit 2.5 diesel vm, 96 pitkä, 
puolikorkea, aj.305tkm, 
2xrenkaat, huoltokirja, 
siisti ja hyväkuntoinen. 
hp,4500,  hinta sis.alv. 
puh. 040-7061749.

Olohuoneen PÖYTÄ 
(tammi). KEITTIÖPÖYTÄ 
+ tuoleja. Käyttämätön 
sähköläm. PATJA (hyvä 
vaikka mökille). Lasi- ja 
vaatetavaraa + muuta 
keskiviikkona 10.12. kello 
11-16 Olkkosentie 5 A 4. 
Puh. 442574. Tervetuloa!

KOIVUHALKOJA. Ylivuoti-
sia. Puh. 050 5245135.

SÄHKÖURUT Hellas Soli-
na jalkiolla. Koko 1,15 m 
x 0,56 m, korkeus 0,86 m. 
Hintapyyntö 200 euroa. 
Puh. 044-541 2737.

Vähän käytetty sau-
nan KIUAS, puulämmit-
teinen sekä uusi ROL-
LAATTORI. Puh. 442519, 
050-5421802.

Käytetty Nokia N73 MAT-
KAPUHELIN + 1 GB muis-
tikortti hintaan 180 euroa. 
Puh. 044-3442971.

TURKKI. Musta pitkä 38-
42 n:o. Leikattu piisami, 
hinta 250 euroa. Uutta 
vastaava. Puh. 040-561 
5797.

5-rivinen HANURI, urku-
mallinen, uutta vastaava. 
Uusi 2-rivinen HANURI 4 
koplaria. Suomalaisia, 25" 
TELEVISIOTA sekä eri ko-
koisia MATKATELEVISIOI-
TA sekä kunnossa olevia 
VIDEOITA. Puh. (08) 442 
410 tai 0400 295 745.

UPO 5110 D- pesukone 
50 cm leveä 3 v vanha ta-
kuukunnostettu hintaan 
100€. Uusi n. 550 €. Puh. 
0503255049.

SOUTULAITE Kettler, 
vanha, mutta toimi-
va. Hp. 30 euroa. Puh. 
041-5056498.

Medion-DIGIVASTAAN-
OTIN kaapeliverkkoon, 
ollut käytössä 3v, hinta 35 
euroa. P. 044 532 5582.

Ostetaan  

SUKSIBOKSI. 044-344 06 
33.

Edullinen lasten PIN-
NASÄNKY. Tarjoa!! Puh. 
0408323714.

TOYOTA Corolla 1.3 ruis-
ku xli/xsi 4-ovinen se-
dan. Myös muut edulli-
set 5-vaihteiset Corollat 
kaiken kuntoiset. Puh. 
040-3247430.

HAAPAHALKOJA tai -ran-
koja polttopuiksi. Puh. 
0400 685 244.

Vuokralle tarjotaan  

Vanhojen päiville PUKUJA 
2 kpl. Vuokra 50 euroa/pu-
ku. Puh. 044-343 7509.

RIVITALO YKSIÖ, 30 neliö-
tä, p. 0400-016942.

Vuokralle tarjotaan 
tai myydään OMAKO-
TITALO. Heti vapaa! 
P.050-3170023.

Halutaan vuokrata  

YKSIÖ tai KAKSIO kes-
kustan alueelta mahdol-
lisimman pian! Puh. 040 
413 8922

Annetaan  

Ilmaiseksi uusia SÄLE-
KAIHTIMIA 10 kpl eri ko-
koja. Puh. 08-41569085.

Sekalaista  

Helpottakaa joulunlait-
toa ja hakekaa leivonnai-
set ym. JOULUTARPEET 
YHTEISMYYJÄISISTÄ lau-
antaina 13.12.08 klo 9-13 
Nuorisoseuralta.

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

ISSN: 1797-9668 (painettu)
  1797-9676 (verkkolehti)

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

UUSI TEKSTARISÄTTI

050 1599
Tutustu heti 

*10 viestiä 

veloituksetta*

Lähetä viesti TARJOUS 

*47304

Voice Stream, pl 236, 

00121 Hki

Lähetä ilmoituksesi allaolevalla kupongilla
tai sähköpostitse osoitteeseen

rivit@nivalanviikko.fi 



www.nivalanviikko.fi 

TIETOKONEAMMATTILAINEN
TORIN LAIDALLA OULAISISSA

10-18 10-14
Puh: 045 126 1177
ja (08) 474 177 

©Macomtech www.macomtech.fi

Tietokone ihan         :na säkissä!
Meillä et saa sikaa säkissä.  
Kerromme koneista työnope-
uden, mitatun kyvyn ja iän- 
puhekielellä. Tärkeintä koneissa on 
just’ se mitä sinulle yleensä ei kerrota. 

2004 uutuus olivat miniläppärit, 
kuten Asus M5600N, FSC P7010, 
Flybook 3G ym. Erot nopeudessa 
(PiFast  57 …  343 sekuntia) ja hinnan 
vastineessa olivat silloinkin isoja. 

2008 läppärit ovat päältä nättejä. 
Sisällä on monenlaista 
katiskaa, kuten 2003 
mallin Intel Centrino 
alusta, yksinkertainen 
Celeron/ Sempron/ Via C7 prosessori 
ja muistiton Intel GMA, Ati HD, SiS Mi-
rage tai Via Chrome näytönohjain.  

Ellet halua Jouluna tonttuilla
pyydysten kanssa- pistäydy meillä. 
Olemme seuloneet hyvät huonoista 
ja suosittelemme muutamia 2008 
mallin Intel Centrino 2 alustan läppä-
reitä. Niissä prosessorin työnopeus, 
prosessorin oman L2 muistin koko ja 
näytönohjaimen 3DMark® kyky kestä-
vät päivänvalon.

Virusohjelmina myymme vain tutkittua 
100 varmaa 10+ laatua, kaiken lisäksi 
100% alennuksella. Meillä sääs-
tät konetta, sähköä ja pinon satasia. 

Kalleinta hitautta on huollon 
puute. Siinä touhussa paistuu emolevy 
ja kiintolevyn tiedot.

Halvinta nopeutta on koneen 
suursiivous ja muistidementian poisto.

Pöytäkoneemme eivät ole 667MHz 
DDR nopeuden ja ikivanhan emolevyn 
kertakäyttökamaa.

Alustana käytämme 1600MHz väylän 
P5K ja P5Q- sarjan emolevyä sekä 
1066MHz nopeuden työmuisteja. 
Kestokäyttö on säästö, koska seuraava 
koneen osto on pelkkä 400MHz työno-
peuden prosessorin vaihto. 

3- ydin Amd Phenom 8400 (PiFast aika 
36,4 sekuntia) sijaan meiltä 21 sek.

Perusnopeuden kone 200MHz 
Intel E5200 prosessorilla ja itsellisellä 
512MB näytönohjaimella h. 550€. 

800-1200 euron Intel 4- ydin Q6600 
(21 sek) konetta virkumpi 15 sek. 

Ylinopeuden kone 333MHz Intel 
E8500 prosessorilla, 3DMark® 10000 
pisteen näytönohjaimella h. 799€.

l8.1.2009 ovat Intel Q6600 
prosessorin koneet jo 2 v. 
vanhoja. www.cpu-world.
com/

4- ydin AMD Phenom 
9850BE (30,2 sek) sijaan 
meiltä 12 sek. Lentonopeuden
kone 333MHz Intel E8500 proses-
sorilla ja 3DMark® yli 15000 pisteen 
näytönohjaimella h. 1059€.

lPiFast ajassa kone laskee piin likiar-
vosta miljoonan numeron jonon.
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