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Sunnuntai  
14.12.2008

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: Stroganoff , pe-

runat, perunasalaatti, luu-

mukiisseli.

Maanantai: Jauhelihakasti-

ke, perunat, porkkanaraaste, 

mustikkakiisseli.

Tiistai: Uunikala, currykas-

tike, muusi, punajuuri-rae-

juustosalaatti, hedelmäva-

nukas.

Keskiviikkko: Herkkuvuo-

ka, kiinankaali-mandariini-

tomaattisalaatti, viili.

Torstai: Karjalanpaisti, pe-

runat, rosolli, sekahedelmä-

kiisseli.

Perjantai: Sianliha-pur-

jo-perunaviipalelaatikko, 

kruunukasvis, huituvelli.

Lauantai: Kirjolohikeitto, 

juusto, mansikkakiisseli.

Sunnuntai: Riistakäristys, 

muusi, puolukkasose, man-

gorahka.

Peruskoulu ja 
lukio
Maanantai: Suikalepaisti, 

perunat, porkkanaraaste.

Tiistai: Kanakeitto, kurkku, 

rouheleipä.

Keskiviikko: Nakkipasta, 

tuoresalaatti.

Torstai: Porkkanapihvit, 

muusi, makaroni-kinkkusa-

laatti.

Perjantai: Riisipuuro, kaneli, 

sokeri+kinkku.

Lauantai: Mehu ja pipari.

Koulut joululomalla 

21.12.2008-4.1.2009

Minä kuuntelen, mitä Herra 

Jumala puhuu.

Hän lupaa rauhan kansalleen, 

omilleen - älkööt he enää ek-

sykö mielettömyyteen!

Hän antaa apunsa niille, jot-

ka häntä palvelevat, ja niin 

meidän maamme saa takai-

sin kunniansa.

Laupeus ja uskollisuus koh-

taavat, oikeus ja rauha suu-

televat toisiaan.

Uskollisuus versoo maasta ja 

oikeus katsoo alas taivaasta.

Herra antaa kaiken hyvän, 

maa antaa satonsa.

Herran edellä kulkee oikeus,

se valmistaa Herralle tien.

Ps. 85: 9-14 

Sunnuntai 14.12: Jouko. 

Maanantai 15.12: Heimo. 

Tiistai 16.12: Auli, Aulikki, 

Aada. 

Keskiviikko 17.12: Raakel. 

Torstai 18.12: Aapo, Rami, 

Aappo. 

Perjantai 19.12: Iiro, Iisakki, 

Iikka, Isko. 

Lauantai 20.12: Benjamin, 

Kerkko. 

Sunnuntai 14.12.

3. adventtisunnuntai

Torstai 18.12.

Kansainvälinen siirtolaisten 

päivä.

Vaikka tuhat ihmistä uskoisi 

hölynpölyyn, se on silti hö-

lynpölyä.

Kiinalainen sananlasku

1. Minkä kahden värin mu-

kaan nimetyt kaudet edelsi-

vät Pablo Picasson tuotan-

nossa kubistista kautta?

2. Minkälainen sairaus on tu-

laremia?

3. Mistä kahdesta alkuainees-

ta butaani koostuu?

4. Missä sodassa syntyi len-

tävä lause "länsirintamalta ei 

mitään uutta"?

5. Mikä on amaryllikseksi 

kutsutun kukan suomenkie-

linen nimi?

Vastaukset sivulla 14

Ruokalista

Vauvauutisia

Nivalassa

Autoalan tuntiopettaja, luo-

kanopettaja, sosiaalityönteki-

jä, suunnittelija, 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.

Sanna ja Ari Hintsala saivat 

Oulaisissa tytön 3.12.2008. 

Pienokaisen pituus on 48 cm 

ja paino 2910 g.

Kuva on vuodelta 1955, jolloin Vilho Malila oli armeijassa Kuopiossa. - Sain sytyttää ju-

hannuskokon palamaan järvelle ampumalla tykillä. Juhannuksena oli myös omaisten päi-

vä, jolloin Lempi ja Viljami Malila sekä sisarukset tulivat vierailulle.

Kiitos
Kiitokset Nivalan Värisä-

vy Oy:lle lahjoituksesta

Terveisin

Niittykodin ja
Suvantokodin väki

Sydämelliset
Kiitokset

Kaikille syntymäpäivääni 

muistaneille.

Simo Perttula

Työpaikat

Kaarinan Gallerian
kinkkuarvonnan

voitti
Samu Jaakola

Onnea voittajalle!

Kuvat ovat Kotikeskuksen 

Rantakodin osastolta jossa 

vietettiin pikkujoulua keski-

viikkona. Samaan aikaan päi-

väkeskuksen puolella oli Ho-

peakodin pikkujoulu. Ranta-

kodin perinteinen pikkujou-

luohjelma alkoi Enkeli tai-

vaan -virrellä, jonka jälkeen 

Kaarlo Rautaoja (kuvassa 

Pikkujoulujen aikaan

etualalla) luki jouluevanke-

liumin ja sitten juotiin jou-

lukahvit. Kahvien jälkeen 

ohjelma jatkui. Hyvä-ääniset 

tiernapojatkin kävivät esiin-

tymässä juhlaväelle.
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V iime viikolla istuimme uudessa

 kodissani tupaantuliais- ja joulu-

 kahvien merkeissä. Keskustelu 

kävi vilkkaana monenlaisista aiheista.

Mietimme esimerkiksi, että Nivalassa on 

yllättävän paljon maahanmuuttajataustaisia 

henkilöitä. Jonkin tiedon mukaan jopa eni-

ten Kalajokilaaksossa. Nivalalaisista saate-

taan olla monenlaista mieltä, mutta rasis-

teja he eivät ole, tiesi mukana ollut maa-

hanmuuttaja.

Joku totesi, että asuntokauppa on – jos ei 

nyt aivan pysähtynyt, niin laantunut kuiten-

kin – niin Nivalassa kuin muuallakin Suo-

messa. Itse ja moni muukin on sitä mieltä, 

että asunto kannattaa ostaa silloin kun sitä 

tarvitsee. Ja myydä silloin kun ei enää tar-

vitse, tai vuokrata. Omassa asunnossa ra-

ha on aina tallessa. Maksukykyynsä nähden 

ylisuuria lainoja ei kannata ottaa huonoina 

eikä hyvinäkään aikoina. Näin korkoheilah-

telut eivät pääse horjuttamaan omaa talo-

utta liikaa.

Siinä pöydän ääressä kaksi aikuisopiske-

lijaa mietti, miten huoletonta on, kun lama 

ei kosketa heitä mitenkään. Kun samanko-

koinen pieni rahamäärä on käytössä kuu-

kausittain, ei elämää mitkään pörssikurssit 

heilauta. Ajatelkaapa mikä huoli on niillä, 

joilla on valtavasti osakkeita ja kurssit vain 

laskevat. Omaisuudesta on kadonnut jo iso 

osa. No, todellista huolta ei ole, jos malttaa 

mielensä. Talouden laskua seuraa nousu yh-

tä varmasti kuin sateen jälkeen tulee pais-

tetta. Oikeastaan nyt kannattaa ostaa osak-

keita. Tutkin tuossa, että Alma-Median ja 

Sanomaosakeyhtiön osakkeita saa nyt lähes 

puoleen hintaan alkuvuoteen verrattuna. Jos 

vaikka lehtibisnekseen ryhtyisi...

Yksi keskustelunhaara oli sekin, kun ni-

valalaisilla käsityöyrittäjillä ei ole yhteistä 

myyntipaikkaa. Joskus aiemmin kaupun-

ki on maksanut joulumyynnin ajaksi yh-

teisen myyntitilan vuokran, mutta ei enää 

nykyisin. Nivalassa on harvinaisen paljon 

taitavia käsitöiden ja taide-esineiden teki-

jöitä, joiden on hankala markkinoida tuot-

teitaan. Myyjäisistäkin on väki vähentynyt 

eikä kauppa oikein käy. Liekö lamapuheilla-

kin jo vaikutuksensa. Yksin ei kannata mes-

suja ja markkinoita kiertää ja maksaa kal-

liita pöytämaksuja. Yhteinen ”joulutavara-

talo” olisi erinomainen vaihtoehto pienille 

käsityöyrittäjille ja hyvä lahjojenostopaikka 

kaupunkilaisille. Käsityöostoksista raha jäisi 

myös Nivalaan. Vetäjän tällaisenkin hank-

keen pystyttäminen vaatii, mutta jospa vaik-

ka jo ensi vuonna tällainen mahdollisuus 

olisi tarjolla.

★ ★ ★

L  ehtien joukkoon on noussut

  jälleen uusi tulokas. Siikalat-

  van pienissä kunnissa on al-

kanut ilmestyä Melkein -lehden raunioille 

noussut Viikkoviisari -lehti. Hassusti sama 

nimi kuin Kuopion konservatorion lehdel-

lä. 

Toivottavasti ryhtyvät jakamaan lehteä 

Nivalaankin, sillä kilpailu aina kummasti 

piristää toimintaa. Tähän liittyen ilmoitan, 

että syksyllä Nivalan Viikon ilmoitusmyyjä-

nä aloittanut Minna Kaikkonen ei ole enää 

palveluksessamme, vaan hän toimii Viik-

koviisarin ilmoitusmyyjänä. Viikkoviisa-

rilla saattaa olla hyvätkin menestymisen 

mahdollisuudet kun hän kävi meiltä "op-

pia” hakemassa, mitä tietysti avoimin mie-

lin jaoimme.

Nivalan ilmoitusasioita hoitaa ainakin 

vuodenvaihteeseen saakka Kaarina Puusaa-

ri-Niemelä, minkä muilta kiireiltään ehtii. 

Hänet tavoittaa  numerosta 050 4392900. 

Minäkin hoidan ilmoitusasioita tarvit-

taessa, mutta en enää tämän vuoden puo-

lella. Nousen pikapuolin lentokoneeseen ja 

matkustan kauas pois. Siksi olenkin jo pit-

kän aikaa toivotellut ihmisille hyvää jou-

lua. Sijaisenani toimituksellisissa asioissa 

toimii jo viime kesän ajalta tutuksi tullut 

Heidi Häyrynen. Hänen puhelinnumeron-

sa on 040 329 599. Ja asiassa kuin asiassa 

voi soittaa toimiston lankapuhelimeen, jo-

ka on 443 133.

Vuosi on pian lopussa. Sen syvällisempää 

analyysiä en Nivalan Viikon osalta tee kuin 

että työtä on tehty paljon ja kehitytty ja kas-

vettu lujasti. Siitä on mukava jatkaa.

Kaikille lukijoille toivotan rauhallista 

joulua ja oikein hyvää uutta vuotta.

Maritta Raudaskoski
maritta.raudaskoski@omanetti.fi 

Maritta Raudaskoski
maritta.raudaskoski@omanetti.fi 

Joulutunnelmissa
Toimittajan tarinoita
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Nivalan Seurakunta
Su 14.12. III Adventtisun-

nuntai klo 10 perhekirkko 

kirkossa, lapsityön syyskau-

den päätöskirkko, Isomaa, 

Katajala, K Ohtamaa, huilu. 

Kolehti. Seurakuntiemme 

musiikkityön tukemiseen, 

Suomen 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.

Ti 16.12. klo 18 naisten pii-

ri seurakuntakodissa. Klo 19 

kauneimmat joululaulut Jär-

vikylän kappelissa, Nivalan 

Kansanmusiikkiyhtye joht. H 

Haavisto, Viljanen, Rautio.

To 18.12. klo 11 yksinäisten 

ja työttömien joulujuhla seu-

rakuntakodissa. Ilmoittautu-

minen 11.12.2008 mennessä. 

p. (08) 440 025.

Pe 19.12. klo 19 joulukon-

sertti kirkossa, duo Mariah 

Hortans, laulu ja Mathias 

Sandberg, kitara, Ohjelma 6 

euroa, tuotto seurakunnan 

musiikkityölle.

La 20.12. klo 8-11 Uusherä-

yksen joulumyyjäiset seura-

kuntakodissa,  tarjolla laati-

koita, leivonnaisia, lahjoiksi 

sopivia käsitöitä ja arvontaa. 

Klo 19.30 seurat Nivalan ry:

llä (E Kautto).

Su 21.12. 4.Adventtisunnun-

tai klo 10 sanajumalanpalve-

lus kirkossa, Junttila, Rautio. 

Kirkkokahvit seurakuntako-

dissa.  Klo 13 seurat Nivalan 

ry:llä (A Viinikka). Klo 18 

Herättäjän seurat seuratuval-

la (P Mastokangas, Junttila). 

Klo 18 seurat  Nivalan ry:llä 

(A Viinikka, H Ohtamaa). 

Klo 19 kauneimmat joululau-

lut kirkossa, Maliskylän Seka-

kuoro joht. J Latvala, Isomaa,  

Katajala. Klo 14 seuratuvan 

joulujuhla seuratuvalla, tort-

tukahvit, joulupuuro, Jukko-

la, Nivalan Virsikuoro joht. V 

Järviluoma. 

Päiväkerhotyö: Su 14.12. klo 

10 lapsityön syyskauden pää-

töskirkko Nivalan kirkossa.

Perhekerhotyö: Ti 9.12. klo 

18 yhden vanhemman olo-

huone joulun merkeissä 

nuorten tiloissa seurakunta-

kodilla. 

Su 14.12. klo 10 perhekirk-

ko, lapsityön syyskauden 

päätös.

Pyhäkoulutyö: Su 14.12 klo 

15 Vilkunan alueen ja seu-

rakuntakodin pyhäkoulujen 

yhteinen joulujuhla Uuden 

hautausmaan kappelissa. 

Nuorisotyö: Nuorten joulu-

leiri 12.-13.12. Vinnurvan lei-

rikeskuksessa. Ilmoittaudu!

Lisätietoja p. 040 532 5578.

Rippikoulutyö: Ke. 10.12 klo 

18.00 1. rippikoulun vanhem-

pien tapaaminen nuorisoti-

loissa

Kolehdinkantajat:  Su 14.12: 

Joni Teppo, Saana Ylikoski, 

Toni Vähäsöyrinki,  Su. 14.12. 

klo 19 kauneimmat joululau-

lut Maliskylän kappelissa: 

Sanna Kamunen, Sini Laiti-

la, Klo 19 Karvoskylän ky-

lätalossa: Laura Selkäinaho, 

Maija Rantala,  Ti 16.12. klo 

19 Järvikylän kappelissa: Jani 

Hyvärilä, Arttu Tölli. Huom! 

Ole paikalla sakastissa viim. 

20 min. ennen tilaisuuden 

alkua! Lisätietoja 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 histo-

ria-kirja!  Myynti kirkkoher-

ranvirastosta, 65 €/kpl.

Nivalan kirkon urkujen cd-

levy ei ilmesty joulumyyn-

tiin, valmistuminen viiväs-

tyy teknisistä syistä vuoden 

vaihteeseen. Pahoittelemme 

tilannetta!  Lisätietoja saatte 

myöhemmin kirkollisista il-

moituksista.

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

Otto Niilo Ilmari Karppinen,  

Milja Eerika Korri, Oona Ale-

xandra Toivoniemi, Netta 

Juulia Hosionaho

Kuollut

Laina Maria Pelo s Huotilai-

nen  85 v.

Jazzlaulaja Mariah Hortans 

ja kitaristi Mathias Sandberg 

ovat nopeasti luoneet oman 

markkinaraon suomalaisen 

jazzin parissa. Musiikkia voi 

kuvata rauhalliseksi, tunnel-

malliseksi, traditionaaliseksi 

vocaljazziksi.

Duo Mariah Hortans ja 

Mathias Sandberg on  esiin-

tynyt aktiivisesti Suomessa ja 

tehnyt kaksi kiertuetta USA:

ssa. Mariah Hortans  on kou-

lutukseltaan pop/jazz laulun-

opettaja Pietarsaaren ammat-

tikorkeakoulusta. Esiintymis-

ten lisäksi hän viime vuosina 

toiminut kuoronjohtajana se-

kä opettanut  mm. Lapväär-

tin kansanopistossa ja Legato 

musiikkiopistossa.

Jazzkitaristi Mathias Sand-

berg, joka on opiskellut mm. 

Manhattan School of Mu-

sicissa New Yorkissa sekä 

Berklee College of Musicissa 

Bostonissa, on yksi Pohjan-

maan eniten kysytyimmistä 

freelancemuusikoista.

Duo on julkaissut levyn 

Christmas Jazz, levy luo ren-

touttavan ja jazzahtavan jou-

lutunnelman. Levyllä on

Schubertin ja  Sibeliuksen 

klassisia joulusävellyksiä sekä 

perinteisiä joululauluja, lisäk-

si englanninkielisiä Christ-

mas carolseja. 

Duo konsertoi Nivalan 

kirkossa pe 19.12.2008 klo 

19.

Ohjemistoon kuuluu pe-

rinteiset joululaulut mm. En 

etsi valtaa loistoa, Jouluyö, 

Ave  Maria, Oi juhlayö, Var-

punen jouluaamuna.

Jazzahtavia joululauluja 
Nivalan kirkossa

Mathias Sandberg  ja Mariah Hortans konsertoivat Niva-

lan kirkossa ensi perjantaina.

Oululaissyntyisen taitelijan 

Riikka Soinisen (s. 1968) töi-

tä on esillä Tillari Galleriassa. 

Ihana valo –näyttely on Ou-

lun aluetaidemuseon tämän 

vuoden kiertonäyttely. Soini-

nen on opiskellut Italiassa Fi-

renzessä ja Oulun yliopiston 

arkkitehtuurin osastolla, mi-

kä näkyy hänen tuotannos-

saan. Talvisin taiteilija maa-

laa Oulussa ja kesäisin yleen-

sä Hailuodossa.

-Maalaan vuoden ympäri, 

suuret työni syntyvät kaupun-

kiateljeessani Oulussa ja ke-

sällä pienempiä teoksia Hai-

luodossa. Yleensä maalaan 

useita teoksia rinnakkain. 

Mielestäni suurissa maalauk-

sissa käsialani pääsee parhai-

ten oikeuksiinsa, kertoo Soi-

nien työskentelystään.

Riikka Soi-

nisen teosten 

lähtökohtana 

on arkkiteh-

tuuri, mut-

ta tiukat ark-

kitehtoniset 

elementit ka-

toavat usein 

vapaamman 

ilmaisun alle. 

Teoksissa on 

paljon ilmaa.

-Näkemäni 

ympäristö ja siitä kumpuava 

atmosfääri kiehtovat minua. 

Poimin yksityiskohtia tarkka-

näköisellä silmällä ja annan 

”huonon” silmäni sumentaa 

puolet näkökentästäni val-

koiseen verhoon, kommentoi 

Soininen maalaustapaansa.

Soinisen arkkitehtonisis-

sa maalauk-

sissa raken-

nusten ää-

riviivat ovat 

utuisen peh-

meitä ja vä-

ripinnat su-

lautuvat toi-

siinsa. Pyl-

väiköt, ovi- 

ja ikkuna-

aukot kuul-

tavat ikään 

kuin sumun 

keskeltä. Maanläheisten vä-

rien lisäksi Soinisen väriba-

letissa on kirkasta vihreää ja 

punaista. 

Tähän kiertonäyttelyyn 

valitut pienet rakennusmaa-

laukset ovat talojen ja niiden 

ihmisten henkilökuvia.

-Rakennukseni ovat usein 

jonkinlaisessa odotuksen ti-

lassa. Kuvieni rakennukset 

ovat merkityksellisiä paikko-

ja, mistä ihmiset ovat tulossa 

tai menossa pois ja niissä on 

tapahtunut jotain niille ihmi-

sille tärkeää, kertoo taiteilija 

Soininen näyttelyn töistä leh-

distötiedotteessaan.

Näyttely jatkuu 23.12. 

saakka.

Ritva Oja

Ihana valo – tilaa mielikuville

"Kirje"

"Punaiset ikkunat"



Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

- Nivalan kaupungin laina-

salkku on nyt täynnä, velka-

elvytystä ei tehdä, sanoi kau-

punginjohtaja Kari Valtanen 

esitellessään ensi vuoden ta-

lousarviota ja taloussuunni-

telmaa tuleville vuosille. Val-

tuusto käsittelee talousarvion 

ensi viikon keskiviikkona pi-

dettävässä kokouksessaan.

Nivalan ongelmana on 

voimakas velkaantuminen. 

Velkaa on 44,9 miljoonaa eu-

roa, mikä johtuu osin vuosi-

en 2001-2007 tuloihin verrat-

tuna suurista, 27,6 miljoonan 

euron investoinneista.

- Tämä on muutoksen 

budjetti. Muutos ei tule yksin 

talousarviosta vaan kaikessa 

mietitään, miten Nivalaa ke-

hitetään. Keskeisiä asioita on, 

miten verotulot kehittyvät, 

miten elinkeinoelämä pärjää 

ja sen myötä asukasmäärä ja 

työpaikkojen  lisääntyminen, 

Valtanen kertoi.

- Kaupungille kertyy ali-

jäämää vielä parina vuon-

na, mutta sen jälkeen suun-

ta muuttunee ylijäämäiseksi. 

Aikaisempien vuosien ajal-

ta on kertynyt alijäämiä yh-

teensä 3,2 miljoonaa euroa. 

Kaupunginhallitus esittää 

valtuustolle hyväksyttäväksi, 

että kertynyt alijäämä kate-

taan elinkeinojen ja kaupun-

gin palvelujen investointi- ja 

kehittämisrahastosta, jonka 

pääoma ennen alijäämien 

kattamista on yhdeksän mil-

joonaa euroa. Kyseessä on ns. 

Repo-rahat ja taseessa vain ti-

lien välinen siirto. Valtuusto 

on aiemmin hyväksynyt ra-

haston sääntöjen muutoksen, 

mikä mahdollistaa alijäämien 

kattamisen valtuuston pää-

töksellä.

Vain välttämätön 
investoidaan
Ensi vuoden talousarvio ei si-

sällä henkilöstön lomautuk-

sia. Kaupunginjohtaja Val-

tanen kiitteli, että hallinto-

kunnat ovat pysyneet hyvin 

budjetissa. Investointeja teh-

dään vain vähän. Ne ovat lä-

hinnä välttämättömiä ylläpi-

täviä korvausinvestointeja. 

Terveyskeskuksen peruskor-

jauksesta osa on budjetoitu jo 

tälle vuodelle ja loppu koh-

dentuu ensi vuoteen. Päivä-

keskukseen tehdään uusi ve-

sikatto. Niva-Kaijan koulun 

kattoa korjataan myös ja keit-

tiö peruskorjataan ja laajen-

netaan. Paloaseman raken-

taminen on suunnitelmissa 

vasta vuonna 2012.

Kaupunginhallitus lisäsi 

yksimielisesti talousarvio-

ehdotukseen tilapäisen koti-

palvelun järjestämiseen Ni-

valassa 30000 euroa ja lisäksi 

osallistutaan Mannerheimin 

lastensuojeluliiton toimin-

nan tehostamiseen Nivalas-

sa 2000 eurolla. Koululaisten 

kesätyöllistämiseen lisättiin 

10000 euroa sekä eläinlääkä-

reiden päivystysmatkojen tu-

kemiseen 8000 euroa.

Hallitus päätti esittää kau-

punginvaltuustolle hyväksyt-

täväksi Peruspalvelukuntayh-

tymä Kalliolle lisämäärärahaa 

733758 euroa. Nivalan arvi-

oitu kustannusosuus on 33,6 

miljoonaa euroa, kun tälle 

vuodelle varattu määräraha 

on 32,9 miljoonaa euroa.

Kaupungin budjetin valtuustokäsittely ensi keskiviikkona

”Nivalan lainasalkku on nyt täynnä”

Kaupunginjohtaja Kari Valtanen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jarmo Vuol-

teenaho sanoivat Nivalassa nyt puhaltelevan muutoksen tuulien. Tilanne on tiukka, mut-

ta eteenpäin mennään luottavaisin mielin.

Peruspalvelukuntayhtymä 

Kallion talousjohtajaksi on 

11 hakijaa. Yhtymähallitus 

on haastatellut heistä kuusi 

ja kolme on kutsuttu sovel-

tuvuustesteihin. Testeihin 

kutsutut ovat Marita Hintsa-

la Ylivieskasta, Pekka Riutta-

nen Tupoksesta ja Osmo Nis-

silä Ylivieskasta.

Viikonloppujen ja juhla-

pyhien hammaslääkäripäi-

vystys on muuttumassa. Täl-

lä hetkellä hammaslääkäri on 

hätätapauksissa kutsuttu pai-

kalle kotoaan. Järjestely ei ole 

lain mukainen, eikä Kallion 

kaikissa kunnissa ole paik-

kakunnalla asuvaa hammas-

lääkäriä. Päivystävän ham-

maslääkärin alueen tulee 

olla riittävän laaja, sillä vä-

litöntä hoitoa vaativia vaka-

via leuka- ja hammasongel-

mia on harvoin. Päivystyksen 

järjestämistä on suunniteltu 

Kokkolaan ja se palvelisi ko-

ko Keski-Pohjanmaan ja Ka-

lajokilaakson aluetta. Kalliol-

le kustannukset olisivat noin 

35.000 euroa vuodessa. Kalli-

on ensi vuoden talousarvios-

sa päivystykselle ei ole varattu 

määrärahaa.

Peruspalvelukuntayhtymä 

Kallio etsii tiloja Ylivieskas-

ta perhekeskustoimintamal-

liin siirtymisen tarpeisiin. 

Sinne muodostetaan toimin-

nallinen kokonaisuus, johon 

sijoittuu päivähoito, sosiaa-

lityön palvelut, lapsiperhei-

den ja lastensuojelun pal-

velut, toimeentulotukiasiat, 

kuntouttava työtoiminta ja 

aikuissosiaalityö. Riittävien 

tilojen löytyminen ei ole vie-

lä onnistunut. Yhtenä vaih-

toehtona on neuvoteltu to-

rin vierellä sijaitsevia Kes-

ki-Pohjanmaan Kirjapainon 

tiloja. Kalliosta vakuutetaan, 

että tarpeelliset lähipalvelut 

tulevat säilymään kunnissa. 

Perhekeskus tekee myös ver-

kostoyhteistyötä esimerkiksi 

neuvoloiden ja puheterapia-

toiminnan kanssa.

Kallio jatkaa edelleen val-

mistautumista siirtymiseksi 

tilaaja-tuottaja -malliin. Sii-

nä 13-jäseninen yhtymähal-

litus vastaa tilaamisesta ja 3-5 

-jäseninen asiantuntijaryhmä 

tuottamisesta. Tuoteryhmiä 

on 13 ja niille on nimetty val-

mistelijat. Uusi tuoteryhmä-

pohjainen tulosaluejako ma-

daltaa nykyistä organisaatio-

ta. Peruspalvelukuntayhtymä 

Kalliolle kuluva vuosi on ol-

lut käyntiinlähtövuosi ja ensi 

vuoden alusta käynnistyvän 

tilaaja-tuottaja -toimintata-

van valmisteluissa on todet-

tu tarpeelliseksi uudistaa or-

ganisaatiota.

Kallion talousjohtajaksi
11 hakijaa

Joulun pyhien ajoittuminen 

tänä vuonna keskelle viik-

koa vaikuttaa myös jätekul-

jetuksiin. 

- Jouluviikolle ajoittuvat 

tyhjennykset pyritään aja-

maan etukäteen niin, että 

saadaan jäteastiat tyhjäksi 

ennen joulua. Suman pur-

kaminen aloitetaan perjan-

taina 19.12 ja siitä eteenpäin 

ajetaan tihennetyllä tahdilla 

jouluun asti, kertoo kuljetus-

vastaava Ari Kantola Vestia-

lta. – Tämän takia jäteastian 

tyhjennykset tulevat nyt jou-

lun aikaan päivää, paria ai-

kaisemmin kuin tavallisesti, 

hän jatkaa. 

- Jos haluaa jäteastialleen 

ylimääräisen tyhjennyksen 

ennen joulua tai välipäiville, 

kannattaa olla hyvissä ajoin 

yhteydessä asiakaspalveluun, 

muistuttaa Kantola.

Uudenvuodenpäivän tyh-

jennykset ajetaan useimmil-

la paikkakunnilla etukäteen 

välipäivinä ja loppiaisenkin 

tyhjennykset pääsääntöises-

ti etukäteen.

Jätekeskus, hyötyjätease-

mat ja asiakaspalvelu on sul-

jettu jouluna, uudenvuoden-

päivänä ja loppiaisena.

Joulu vaikuttaa jätekuljetuksiin

Vestia Oy korottaa jäteastioi-

den tyhjennyshintoja hyvin 

maltillisesti. Vuoden vaih-

teesta alkaen jäteastian tyh-

jennys maksaa vain n. 4,6 % 

enemmän kuin nyt. Yleisim-

män, 240 l jäteastian tyhjen-

nyshinnassa se tarkoittaa 30 

sentin lisäkustannusta.

Jätekuljetuksissa noudate-

taan valtakunnallista kulje-

tushintaindeksiä, jossa huo-

mioidaan kaikki kuljetukseen 

vaikuttavat tekijät, kuten polt-

toaine, palkat, korjauskustan-

nukset ja kaluston hinta. In-

deksin mukainen korotus-

paine olisi ollut lähes 9 %. – 

Kuljetusten kilpailuttamisen 

takia pystyimme kuitenkin 

puristamaan tarvittavan ko-

rotuksen huomattavasti pie-

nemmäksi, kertoo toimitus-

johtaja Antero Isokoski Ves-

tia Oy:stä.

Valtakunnallisesti arvioi-

den korotus on erittäin mal-

tillinen. Loppusyksyllä jäte-

kuljetusalan yrittäjät ja Oma-

kotiliitto arvioivat jätemaksu-

jen nousevan jopa 15 % kovi-

en polttoainekustannusten ja 

työvoimakustannusten nou-

sun takia.

Jätteiden kaatopaikka-

maksuja ei koroteta, sillä toi-

minta uudessa jätekeskukses-

sa on vakiintunut vuoden ai-

kana, kulurakenne on selvillä 

eikä korotuksiin ole tässä vai-

heessa tarvetta.

Jätemaksuihin maltillinen korotus
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Suomen 91. itsenäisyyspäi-

vää vietettiin monin juhlal-

lisuuksin.

Juhlallisuudet alkoivat ju-

malanpalveluksella, minkä 

jälkeen oli kunniakäynti ja 

seppeleen lasku sankarihau-

doille. Itsenäisyyspäivän juh-

laa vietettiin seurakuntako-

dilla. Juhla kokosi seurakun-

takodin salin ääriään myöten 

täyteen väkeä. 

Juhlapuheen piti kaptee-

ni Jaakko Olli Kainuun Ra-

javartiostosta, missä hän on 

toiminut jääkärikomppani-

an päällikkönä. Tällä hetkel-

lä Olli opiskelee maanpuolus-

tuskorkeakoulussa. 

Nivalasta kotoisin oleva 

Olli on suorittanut asevelvol-

lisuutensa vuonna 1992 La-

pin rajavartioston sissikomp-

paniassa.

Olli painotti juhlapuhees-

saan, että Suomen on säily-

tettävä uskottava puolustus, 

mikä tarkoittaa yleisen ase-

velvollisuuden säilyttämisen 

lisäksi panostamista korke-

aan teknologiaan ja puolus-

tuksen riittäviin resursseihin. 

Hänen mukaansa ihmisten 

syrjäytymisestä aiheutuvien 

ongelmien lisäksi uhkia tur-

vallisuudelle ovat sähköisen 

infrastruktuurin häiriintymi-

nen ja terrorismi.

Juhlassa säestyksestä vas-

tasi Mari-Anne Telkki, Veera 

Hosionaho soitti pianolla Si-

beliuksen Valsetten ja Antti 

Liikanen uruilla J.G. Walthe-

rin Iloitse sieluni. Jarmo Jun-

no esitti kolme Sibeliuksen 

yksinlaulua. Nivalan Mies-

laulajat esittivät Jarmo Jun-

non johdolla Suomen laulun 

ja Finlandia-hymnin. Mar-

ja-Leena Sikalan lausui Mika 

Waltarin runon Minä rakas-

tan tätä maata. Tervehdyssa-

nat juhlassa lausui seurakun-

tapastori Janne Isomaa.

Juhla Kyösti 
Kallion koululla
Kyösti Kallion koululla nuo-

ruus ja vanhuus kohtasivat 

hienolla tavalla. Veteraanit 

puolisoineen oli kutsuttu 

Kyösti Kallion koulun itse-

näisyyspäivän juhlaan. Kou-

lun oppilaat ottivat vieraansa 

vastaan  arvokkaasti kätellen 

ja ohjaten istumaan. Juhlaan 

olennaisena osana kuuluu 

myös osallistuminen koulun 

ruokailuun. 

Ritva Oja

Itsenäisyyttä juhlittiin

Koulun erityisluokkien toisen ja kolmannen luokan oppi-

laat sekä toisen ja kuudennen luokan oppilaat esiintyivät 

iloisesti ja reippaasti.

Veteraanit kunniavartiossa.

Partiolaiset laskivat seppeleet sankarihaudoille. Sivistys-

lautakunnan puheenjohtaja Mirja Jaakola piti puheen.

Seurakuntakodin aula ja iso 

sali on somistettu erilaisin  

alttareita, joiden äärellä voi 

hetkeksi pysähtyä hiljenty-

mään  jouluvalmistelujen 

keskellä.

-Nyt kolmatta kertaa jär-

jestettävän tapahtuman aja-

tuksena on, että tänne voi 

tulla hetkeksi hiljentymään  

arkisten kiireiden keskellä. 

Ihminen tarvitsee pysähty-

misen hetkiä, aina ei tarvitse 

suorittaa. Taustalla soiva mu-

siikki on Ranskan luostarien 

rukousmusiikkia Taize-mu-

siikkia, kertoo kappalainen 

Sirkku Junttila.

Seija Takalo ja Sirkku Junt-

tila toivottivat vieraat terve-

tulleiksi ovien avauduttua 

kello kahdentoista aikaan 

keskiviikkona.

-Kävijöitä edellisenä päi-

vänä oli kuutisen kymmentä. 

Palaute on ollut myönteistä, 

kertoo Takalo.

-Paljon on käynyt myös 

nuoria, joukossa aikaisempia 

vuosia enemmän myös mie-

hiä. Mikä on todella ilahdut-

tavaa, mainitsee Junttila.

Ritva Oja

Hiljaisuuden 
lähteellä

Vihreä keidas pienine suihkulähteineen luo levollisen tun-

nelman.

Enkelit suojelevat meitä.

Keskusta Nivalankylän pai-

kallisyhdistys ry on pitänyt 

syyskokouksen.

Puheenjohtajana johto-

kunnassa jatkaa Heikki Junt-

tila ja sihteerinä Raili Mäki-

nen.

Johtokunnan varapuheen-

johtajaksi valittiin Leena Su-

vanto. Johtokunnan muut jä-

senet ovat: 

Jorma Eskola, Eeva-Maija 

Eskola, Silja Heikkilä ja Eija-

Riitta Niinikoski.

Tilintarkastajiksi valittiin 

Taavi Vähäsöyrinki ja Timo 

Leppälä.

Kokouksessa hyväksyttiin 

v. 2009 toimintasuunnitelma 

ja talousarvio v. 2009. Ensi 

vuonna käydään europarla-

menttivaalit, jotka toimite-

taan kesäkuussa. Vaalipäivä 

on sunnuntai 7.6.2009. Pai-

kallisyhdistys osallistuu yh-

dessä kunnallisjärjestön kans-

sa vaalityöhön. EP-vaaleissa 

yhdistys toimii puolueen ja 

piirin ohjeiden mukaisesti. 

Yhdistyksen toiminta tähtää 

siihen, että saisimme kunta-

laiset kaikista ikäryhmistä ak-

tiivisiksi äänestäjiksi. 

Luottamushenkilöitä ak-

tivoidaan osallistumaan pai-

kallisyhdistyksen toimin-

taan. Luottamushenkilöt 

myös käyvät kokouksissam-

me kertomassa kunnan ajan-

kohtaisista asioista ja päätök-

sistä. Paikallisyhdistys haluaa 

kuunnella kuntalaisia ja vie-

dä eteenpäin heille tärkeitä 

asioita.

Yhdistys tilaa Suomen-

maa- lehden Häggmanin 

kahvilaan ja Ruokapaikka 

Sapuskaan.

Yhdistyksen talous hoi-

detaan pääasiallisesti jäsen-

maksutuloilla. Jäsenmaksun 

suuruudeksi vahvistettiin 10 

€/jäsen.

Kokouksessa keskusteltiin 

mm. siitä, kuinka tärkeää on 

saada Nivalassa lapsiperhei-

den kotipalveluja lisättyä. 

Asiasta on tehty jo valtuus-

toaloite nyt kuluvalla valtuus-

tokaudella.

Jorma Eskola ja Heikki 

Junttila antoivat informaa-

tiota luottamushenkilöpaik-

kojen jaosta valtuustokaudel-

le 2009 – 2012. Asia oli kiin-

nostava ja siitä käytiin vilkas-

ta keskustelua.

Keskusta Nivalankylän
paikallisyhdistyksen syyskokous

Ensi vuonna kolmenkym-

menen vuoden ikään ehtivä 

Nivalan pelimannit ovat  ää-

nittäneet uuden CD:n sota-

aikaisista lauluista. 90-luvun 

alkupuolella pelimannit te-

kivät näistä suomen kansan 

syvästi rakastamista  lauluis-

ta kaksi kasettia. Kasettiaika 

on ollut ja mennyt ja soitti-

metkin osaltaan hävinneet, 

joten CD;n tekeminen oli 

hyvinkin ajankohtaista. Sa-

malla ohjelma voitiin päivit-

tää niin kappaleiden, kuin so-

listienkin osalta. Uudella CD:

llä on neljä solistia.  

Poventsan laulu –äänite 

on tehty Nivalan Pelimanni-

en korsuor-

kesterin ke-

väällä 2008 

Yl iv ieskan 

Akustiikassa 

pidetyn kon-

ser tt i ta lt i -

oinnin poh-

jalta. Levyn 

nimikappa-

letta Poventsan laulua on soi-

tettu sota-aikana Aunuksen 

radiossa, eikä sitä tiedetä le-

vytetyn aikaisemmin. Sävel-

män alkuperä ei ole tiedossa, 

mutta se on säilynyt nivala-

laisen veteraanin Antti Lau-

lumaan muistissa. Kappaleen 

sanat on aikoinaan julkaistu 

veteraanileh-

dessä.

Laulu pe-

rustuu Kar-

jalassa si-

jainneeseen 

venä läisen 

kaupungin 

Pov e nt s a n 

tapahtumiin. 

Kaupunki oli sodan aikana 

suomalaisten hallinnassa, 

minkä vuoksi Stalin räjäytti 

Äänisjärvestä Poventsaan tu-

levan kanavan sulut ja kau-

punki asukkaineen jäi tulvi-

van veden alle.  Useita suo-

malaisia sotilaita hukkui.

Levylle on koottu 17 sota-

ajan suosikkisävelmää. Solis-

teina Sulevi Ojalehto, Taavi 

Sikala sekä nuoret lotat Riik-

ka Hannula ja Suvi Rajanie-

mi. Lauluja säestää 12 jäse-

ninen Nivalan Pelimannien 

korsuorkesteri. orkesterin 

soittimina on Piano 3 hanu-

ria, 2 viulua , kitara, 4mando-

liinia ja basso 

Levyn äänitys Akustiikas-

sa, jälkityö ja miksaus Veli Le-

sell. Levyn valistus Videopal-

velu Lesell ja painotyöt Kirja-

paino Kuki. Kansikuvat Elisa 

Kujala.

HH

Nivalan pelimanneilta  uusi CD
Poventsan laulu
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Oulun Eteläisen alueen sota-

orvot ja kaatuneitten omaiset 

ystävineen oli kutsuttu yhtei-

seen joulujuhlan viettoon Ni-

valan seurakuntakodille. Juh-

lan järjestelyistä vastasi Niva-

lan Kaatuneitten omaiset ja 

Nivalan seurakunta.

Juhlapuhujaksi oli kutsut-

tu yhteiskuntatieteiden tohto-

ri Erkki Kujala Toholammil-

ta., pitkäaikainen Yleisradion 

toimittaja. Hän on vastikään 

julkaissut kirjan Sodan pit-

kä varjo, jossa sodanaikaiset 

pikkupojat kertovat ja muis-

televat lapsuuden kokemuk-

sia, isän puutetta, kovaa työn-

tekoa ja ankaraa kasvatusta. 

Kirja pohjautuu paljolti Ku-

jalan väitöskirjaan Sodan po-

jat.

Kujala on väitellyt tohto-

riksi Jyväskylän yliopistosta 

vuonna 2003.

– Minua aihe kiinnostaa 

erityisesti isyyden näkökul-

masta. Minkälaisia sodan 

kokeneet miehet olivat kas-

vattajina ja miten sota on  

vaikuttanut heihin ja heidän 

perheisiin ja läheisiin. Ulot-

tuuko sodan pitkä varjo mei-

dän päiviimme saakka ja on-

Joulun pyhien  
jätekuljetukset 

Joulun aukioloajat

Jäteastioiden  
tyhjennyshinnat 

ma-pe klo 8-16 p. (08 410 8700), www.vestia.fi

Vestia Oy tiedottaa:

Hyvää Joulua!

Seinäkalenteri jaossa 
taas

Hyötyjäteasema auki 
v. 2009 keskiviikkoisin 

  

Sodan muistot
heräävät

Aira Paavola (o.s. Hourula) jäi kymmenvuotiaana orvoksi isän kaaduttua talvisodassa. 

Paavolalla oli mahdollisuus pieneen rupatteluhetkeen tohtori Kujalan kanssa.

Finn Nickel Oy:n Hituran 

kaivokselta on valmistunut 

kaivos- ja prosessityöntekijöi-

tä oppisopimuskoulutuksella. 

Päättäjäistilaisuus oli ravin-

tola Puustellissa perjantaina. 

Kaikkiaan kaksikymmentä 

kaivosalan ammattilaista sai 

tutkintotodistuksen ja opin-

tokirjan puolen toista vuoden 

koulutuksesta. Kurssin järjes-

ti Kamin aikuisopisto.

– Kun viime keväänä aloi-

timme koulutuksen, taustalla 

oli ns. Kiina-ilmiö. Vaurastu-

va Kiina tarvitsi  metalleja ja 

malmeja. Tuolloin oli nikke-

lin maailmanmarkkinahinta 

hyvä. Louhinta oli kannat-

tavaa. Tarvittiin uusia kai-

vosalan ammattilaisia. "Kai-

vosten pitää olla siellä missä 

malmitkin, kaivostoimintaa 

ei voi siirtää Kiinaan!", mai-

nitsi Hituran kaivoksen joh-

taja Markus Ekberg.

Hituran kaivos on ollut 

toiminnassa vuodesta 1970. 

Kaivoksen historian neljäs 

seisokki on alkanut. Nik-

kelin hinta on tällä hetkellä 

melkein pohjalukemissa. Kai-

vostoiminta ei ole kannatta-

vaa. Hituran kaivoksen työn-

tekijöiden lomautukset ovat 

käynnissä.

– Historia toistaa itseään, 

sillä kun edellinen kurssi 

aloitti vuonna -98, tilanne oli 

sama, mutta silloin  kaivos-

miehet siirtyivät Pyhäsalmen 

kaivokselle ja pääosin työllis-

tyivät sinne.

– Olemme kuitenkin saa-

neet tämänkin kurssin on-

nellisesti päätökseen ja kaik-

ki ovat suorittaneen ammatti-

tutkinnon. Myös kouluttajien 

kommentit koulutettavistaan 

ovat olleet positiivisia, mai-

nitsi Ekberg päättäjäistilai-

suudessa.

– Toivomme kaikki, että 

kaivoksen seisokki jää lyhy-

eksi ja metallien hinnat nou-

sevat. Maailmantalouden 

kriisistä huolimatta suhtau-

dumme positiivisesti tulevai-

suuteen, lisäsi hän lopuksi.

Kurssin kouluttajina toi-

mivat Pekka Pietilä Keski-

Pohjanmaan aikuisopistos-

ta Kokkolasta ja Timo Kin-

nunen Pohjois- Karjalan ai-

kuisopiston Outokummun 

yksiköstä.

Kaivos järjestää tutustu-

misretken Sotkamon Talvi-

vaaran kaivokseen, jossa uu-

silla ammattilaisilla on mah-

dollisuus tutustua kaivoksen 

toimintaan ja myös hakea töi-

hin sinne.

Kaivosmiehiksi valmis-

tuivat Jarmo Halonen Pyhä-

salmi, Juho Haukipuro Haa-

pavesi, Jukka Pekka Jämbäck 

Nivala, Samuli Korkiakoski 

Ylivieska, Tuomas Korkia-

koski Nivala, Olli Koutonen 

Nivala, Jani Kukkola Nivala, 

Juha Niskanen Nivala, Erkki 

Ollanketo Haapavesi, Jouko 

Pietikäinen Pyhäkumpu, Ri-

ku Päivärinta Nivala, Vesa-

Jukka Päivärinta Nivala, Ari 

Selkäinaho Nivala ja Seppo 

Tolonen Haapajärvi.

Prosessityöntekijöiksi val-

mistuivat Veli Hautala Niva-

la, Heidi Hietala Nivala, Aki 

Huhtala Sievi, Hannu Isoaho 

Nivala, Jarmo Laakso Nivala 

ja Hannu Vehkalampi Sievi.

Ritva Oja

Uusia kaivosmiehiä oppisopimuskoulutuksella 

Vastavalmistuneet kaivosmiehet ja yksi kaivosnainen, prosessityöntekijä Heidi Hietala Nivalasta. Kaivoksen johtaja 

Markus Ekberg edessä (kolmas oikealta). Vasemmalla takana kouluttajat Timo Kinnunen ja Pekka Pietilä..

ko jokin syy-yhteys miesten 

väkivaltaiseen käyttäytymi-

seen, pohti Kujala.

Joulujuhla kokosi seu-

rakuntakodin salin täyteen 

vieraita. Juhlan aluksi kirk-

koherra Martti Viljanen piti 

hartaushetken. Juhlassa esiin-

tyivät kanttori Anu Rautio ja 

Nivalan Mieslaulajat.

Ritva Oja
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Lukijoiden Ajatuksia

Nivalan kaupunginhallitus 

esittää valtuustolle tuntuvia 

korotuksia luottamushenki-

löiden palkkioihin.

Viranhaltijain esitykses-

tä kuulema. Sulle-mulle-pe-

riaatteella. Perusteluina että 

luottamushenkilön työ on 

raskasta ja aikaa viepää. Eikö 

vielä tulospalkkioitakin pitäi-

si myöntää ja sitouttaa luot-

tamushenkilöitä kuntaan. Ai-

nakin nyt päättyvältä valtuus-

tokaudelta pitäisi saada mah-

tavat palkkiot, kun yli puolet 

kuntaa on myyty ja lainamää-

rä onnistuttu nousukautena 

kaksinkertaistamaan. 

Löytyyköhän edes perus-

suomalaisten tai vasemmis-

ton riveistä poikkipuolista 

sanaa. Muustahan Nivalan 

valtuusto ei enää pysty itse 

päättämäänkään kuin omis-

ta palkkioistaan.

Ajattelija

Luottamus-
palkkioihin 
korotuksia

Vestia Oy:n antama lehtiuu-

tinen pienestä jätemaksujen 

korotuksesta näyttää olevan 

kovasti harhaanjohtava ja pe-

rusteeton.

Harhaanjohtava ja perus-

teeton siksi, että jätemaksu-

jen tammikuussa voimaan 

tulevaa jätemaksun korotus-

ta on tarkasteltava osana pi-

temmän aikavälin hintakehi-

tystä, jolloin huomataan että 

jätemaksujen korotukset ylit-

tävät yli 100 %:lla yleisen kus-

tannustaso- ja kuluttajahinta-

kehityksen.

Esim. 2007 tammikuussa 

330 lt astian tyhjennyshinta 

(alv mukaan lukien) oli 7,53 

€ ja nyt 1.1.2009 alkaen se tu-

lee olemaan 9,10 €. Korotus 

on täten 1,57 €, elin 20,85 %. 

Samalla ajanjaksolla kulutta-

jahintaindeksi nousu on n. 6-

7 %, dieselpolttoaineen hin-

takehitys ostopaikasta riip-

puen n. 0-5 % ja palkkakus-

tannuskehitys noin 8 %. Toki 

on huomioitava, että poltto-

aineen hintapiikki v. 2008 oli 

raju, mutta nyt jo menneen 

talven lumia.

Edellä olevan perusteella 

tulee siihen päätelmään, et-

tä Vestia Oy:n uutisoimat jä-

temaksujen hinnankorotuk-

set viimeisen kahden vuoden 

ajalta ovat yleiseen hintatason 

nousuun nähden rajusti yli-

mitoitetut. 

Kysymys ko. yhtiön uuti-

soimasta em. ylisuurista hin-

nankorotuksen syistä onkin 

varsin aiheellinen. Pääsyy lie-

nee voiton maksimoiminen 

osinkojen maksamiseksi yh-

tiön osakkeenomistajille eli 

yhtiön osakaskunnille, joilla 

pääosalla talous on kriisissä 

ja rahat lopussa.

Vaikka jätemaksut keski-

määrin lienevät lähellä Ves-

tian Oy:n jätemaksuhintoja, 

se ei saa olla peruste ylisuuril-

le hinnannousuille. Ei myös-

kään valtakunnallinen kulje-

tusmaksuindeksi laskelma tai 

syksyn arviot polttoaine- ja 

työvoimakustannusten nou-

sun aiheuttamista korotustar-

peista, koska ne ovat poltto-

aineen hinnan romahduksen 

johdosta vanhentunutta tie-

toa ja täten suuresti ylimitoi-

tettuja ja perusteettomia. 

On havaittavissa, että asu-

miskustannuksista (jätemak-

sut, jätevesi- ja vesimaksut, 

sähkö- ja muut energiamak-

sut jne.) ollaan tietoisesti te-

kemässä niin arvokasta, että 

suurella osalla kansasta siihen 

ei asiallisesti ottaen ole varaa 

ja sen seurauksena kurjistu-

misen- ja toimeentuloerojen 

kasvut jatkuvat.

Heikki Häyrynen
Nivala

Jätemaksujen korotusperusteet ?

Jo on otsaa esittää jätevesitak-

saan roimaa korotusta. Kat-

sokaa valtuutetut vesiyhtiön 

tilinpäätös viime vuodelta.

Yhtiö on kerännyt voittoja 

ja maksanut veroja vaikka yh-

tiön pitäisi olla yleishyödylli-

nen. Nivalan kuluttajat mak-

savat vedestään ja jätevedes-

tään kaksinkertaista hintaa. 

Vesikolmio on kaikessa toi-

messaan suorastaan pöyris-

tyttävä turha organisaatio. 

Molemmilla yhtiöillä on mil-

joonien kassat ja rahastot. Ni-

valan Vesihuollosta on tehty 

kaupungin toinen virallinen 

verottaja, eikä kukaan kunta-

laisista saatikka päättäjistä ole 

vastustanut asiaa.

Kallista vettä

Jätevesitaksa

Poliisin palvelut vähenevät 

Nivalassa. Joulukuussa ei ole  

enää saanut passeja, ajokort-

teja, eikä aselupia Nivalan 

poliisin kansliasta.  Kansli-

an työntekijät menevät töi-

hin Ylivieskaan ja Haapajär-

velle.

Ensi vuonnakaan kans-

liapalveluja ei saa Nivalasta. 

Nivalan poliiseilta ei kanna-

ta kysellä ajokortteja, passeja, 

tai aselupia koska he eivät nii-

tä anna. Ensi vuoden helmi-

kuusta alkaen ajokortti-, pas-

si- ja ase-asiaa voi kuitenkin 

osittain hoitaa myös Nivalan 

poliisiaseman kansliassa.

Jos haluat, että asiaasi hoi-

detaan Nivalassa, pitää ensin 

varata aika (kuten hammas-

lääkäriinkin) tietokoneella tai 

puhelimella. Kanslia on sitten 

auki kaksi kertaa kuukaudes-

sa. Enimmäkseen lupa-asi-

at hoidetaan Ylivieskassa ja 

Haapajärvellä.

Kun Nivalankin lupa-asiat 

siirtyvät Ylivieskaan ja Haa-

pajärvelle, muodostuu näi-

hin lupatoimistoihin enem-

män jonoja. Tästä johtuen 

voi joutua odottamaan vuo-

roaan pidempään. Jos soittaa 

näihin toimistoihin, voi jou-

tua silloinkin jonottamaan.

Poliiseja on työssä Nivalan 

poliisiasemalla ensi vuonna-

kin. Vain yksi poliisi muut-

taa töihin Ylivieskaan. Jos si-

nua lyödään, voit edelleenkin 

soittaa tai käydä ilmoittamas-

sa siitä Nivalan poliisiasemal-

le. Poliisi voi kuitenkin olla 

joskus hälytyksellä kaukana, 

- Raahessa asti, jolloin pitää 

käydä uudelleen tai soittaa 

hätäkeskukseen. Kaksi Ni-

valan poliisia tutkii rikoksia 

päätyönään.

Poliisille soittaminen on 

edelleen vaikeaa koska polii-

sin numerot ovat vaikeita  ja 

puhelut saattavat ensin men-

nä eri paikkaan kuin olit tar-

koittanut.

Poliisiautoja on jatkossa-

kin Nivalan teillä. Poliisit voi-

vat olla kuitenkin oudompia 

kuin aikaisemmin. Oudom-

matkin poliisit ovat kuitenkin 

oikeita poliiseja.

”Seuraaja”

Nivalan poliisitoimen muuttuminen 
selkokielellä

Torstaina neljäspäivä jou-

lukuuta luin lehdestä Tapio 

Vilkunan kirjoituksen kol-

mesta ryssän Tiltusta, joiden 

ääni tuli tutuksi, minun ikäi-

silleni lukijoille, jotka muis-

tamme sota-ajan Tiltuineen. 

Nämä Tiltut kävivät sotaansa 

Jahvettia eli Yrjö Kilpeläistä 

vastaan, joka radiossa oikoi 

heidän naurettavia valhei-

taan. Neuvostoliiton silloi-

selle politiikallehan suurin 

osa Suomen kansaakin vain 

nauraa hörähteli.

Olen itsekin eräässä kir-

joituksessani maininnut näi-

den Tiltujen toiminnasta so-

ta-aikana ja sodan jälkeen-

kin. Seitsemänkymmentä 

luvulla minä näin ja kuulin 

isekin yhden Tiltun puheita 

ja juttuja eräässä linja-autos-

sa, kun olimme matkalla Le-

ningradissa.

Kun hän aloitti puheensa, 

oli hänen äänensä heti minul-

le tuttua, sillä nuoruudessa-

ni sain kuulla sitä paljon. Lai-

naankin tähän nyt pätkän. 

Kansa oli hiljaa sen nimisestä 

kirjoituksestani, joka on jul-

kaistu Nivalan viikko -leh-

dessä. Mikä näistä kolmesta 

oli tämä näkemäni Tiltu, sitä 

en kyllä pysty sanomaan.

Nämä akathan puhuivat 

varmaa tietoa sotahullujen 

kapitalistien turmiollisesta 

vallasta Suomessa ja ihmis-

ten vapauden riistoista meil-

lä. Liittoutuneiden Valvonta-

komission nimissä saimme 

sieltä määräyksiä, joilla aja-

tuksiamme yritettiin sitoa.

Kaikista Tiltujen puheis-

ta tunki esiin neuvostohaa-

mu ja kommunistit meillä 

suunnittelivat vallankumo-

usta. Ulospäin kuitenkin piti 

näyttää että Suomessa oltai-

siin vapaita.

Sodan päätyttyä olin jo 

kolmetoista vuotias, joten so-

ta-ajasta minullekin oli muo-

toutunut jo omat käsitykse-

ni, jota kiinnostus maamme 

lähihistoriaan on vielä myö-

hemminkin lisännyt.

Tämä Tapion kirjoitus 

täytti mielessäni sen puut-

teen, jota olen sinne kaivan-

nut, kun joskus Tiltuja muis-

telen. Tiltun näkeminen ta-

pahtui jossakin Leningradin 

kadulla, kun hän tuli miehi-

neen oppaaksemme linja-au-

toon ja he istuivat auton etu-

penkkiin minun ja vaimoni 

eteen.

En ole pidempää tuntia en-

nen kokenut kuin silloin, kun 

tämä pariskunta autoon tuli. 

He tuoksuivat niin kamalal-

ta, kun vaimo aukoi suutaan 

siinä edessäni ja puhui tutulla 

Tiltun äänellään. Kertoman-

ilaista kärsimistähän se sota-

aika oli ja vielä pitkään senkin 

jälkeen, aivan yhdeksänkym-

mentä luvulle saakka.

Sero

Teuvan Tiltuko

Kommentoi netissä
Lukijan kirjoituksia löydät nyt 

myös internetistä osoitteesta

www.nivala.org. Sivuilla voit myös 

kommentoida viestejä.
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Tekstarit

Unohda joulukortit! Yksityishenkilöiden JOULUTERVEHDYKSET

Lukijat voivat lähettää mielipiteitään ja havaintojaan tekstiviestillä. Puhelinnumero on 044 945 3763 

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

Onko pula? Veteraanit kut-

suttiin Köpikselle juhlaan ja 

syömään. Tarjottiin nakki-

pottukeittoa! Hävetti. - Vete-

raanin ystävä.

Lämpimät kiitokset Tienvie-

ren ambulanssille avustanne 

6.12. Teette todella arvokasta 

työtä. Hyvää joulun odotusta 

ja uutta vuotta teille! Äiti ja 

pienimmäinen.

Hyvä että pieneläinklinik-

ka tulee Ylivieskaan. Tulee 

muutenkin käytyä siellä os-

toksilla. 

Millon tuo lehemäkaupunki 

oikeen loppuu?

Taas koirat juoksee irtaal-

laan pitkin kyliä ja lasten pi-

täis pyöräillä kouluun! Jos 

otat lemmikikses koiran niin 

hoida sitä niin ettei se muita 

häiritse!!!.

Cowboysseille tehty uudet 

nettisivut! Hieno homma! 

Yksi asia mietityttää, että 

miksei sivuille voida tehdä 

keskustelupalstaa? Keskus-

telupalstoista voi tehdä kyllä 

sellaisia, että niille täytyy re-

kisteröityä ja näin säästytään 

asiattomuuksilta.

Koettakaapa ihmiset oikais-

ta omat postilaatikot, ikävä 

ajaa auto ensin ojaan ja siel-

tä kurottaa postilaatikkoon. 

Jos millään viitsisitte tarkis-

taa oman laatikon. Se ei vie 

teiltä kuin 10 min ja postel-

joonit tykkää. Kokeilkaa itse 

ajaa autolla viereen ja laittaa 

lehti laatikkoon, hoksaatte 

kyllä jos ei onnistu.

Nii sarjanahteelaiset. Ottakaa 

haapaperästä mallia. Tääl-

lä on mönkijä- ja rossipyö-

räkuskitki viksuja ja ajetaan 

nätisti!!

Hei sinä voimamies joka sait 

kuljetettua pihaltamme beto-

nirenkaita ilman omistajan 

lupaa, älä missään nimessä 

palauta niitä, mutta kertoi-

sitko kuinka sait kuljetettua 

ne pois kenenkään huomaa-

matta? 

Hiilidioksidipitoisuudet ei-

vät koskaan ole olleet näin 

korkealla. Tulee se jääkausi 

kun ensin napajäätiköt sulaa 

ja pysäyttää golfvirran. Kato 

Al Goren dokkari. Kannattai-

si ottaa asioista oikeasti sel-

vää ennenkuin laukoo nii-

tä julki. Ja oikeinkirjoitusta 

voisi harjoitella myös. Tämä 

sinulle ilmastonmuutokseen 

uskomaton.

Vaimo rupesi käyttään ha-

metta ja saappaita työpaikal-

la - sai palkankorotuksen, että 

sillä lailla.

Kiitos työterv.huollon M-L 

Löytynojalle aina ystävälli-

sestä, asiallisesta ja reippaas-

ta palvelusta!

Maaselkä-lehdessä oli Haa-

pajärven kaupungin tulevi-

en vuosien talouslaskelmat 

selkeästi esillä. Oli mm. lai-

namääränkehittyminen asu-

kasta kohti vuoteen 2012 as-

ti. Jospa Nivalankin paikal-

lislehdet kokoaisi vastaavan 

taulukon seuraavan valtuus-

tokokouksen jälkeen ja las-

kelmassa olisi koko konser-

nin lainamäärät.

Saako paloautolla häikäis-

tä vastaantulijan, vaikka pa-

loauto onkin hälytysajossa? 

Tultiin kaukovaloilla vastaan 

8.12. Hyvät on lisävalot teil-

lä!!! T. Sokaistunut vastaan-

tulija.

Tervetuloa kaikki umpihanki 

hiihtäjät nivalan pyssymäen 

laduille hiihtämään. T. Hiih-

tävä veronmaksaja.

Lämmin kiitos seurakunnan 

lastenojaajille! Teette työtän-

ne lasten parhaaksi sydämel-

lä ja vahvalla ammattitaidol-

la. Hyvää joulua teille!

Hei seurakunnan väki, oli 

ilo toteta että seurakuntaan 

oli hankittu pyörätuoli. Kii-

tos kuuluu teille, voi kun oli-

si myös ostoskärryjen luona 

myös pyörätuoleja saatavana 

panttisysteemillä. T. pyörä-

tuolia paljon tarvitseva.

Nii justii on taas haapape-

rän lapset fi ksuja, huudel-

laan vanhemmille ja ajellaa 

mönkijällä keskellä tietä ili-

man kypärää eikä autoja ees 

väistetä, joutas ottaa mönkijät 

pois ja kunno sakot... mutta o 

niitäki jotka osaa tervehtiä...

Kommentoi netissä
Tekstarit löydät nyt myös internetistä osoitteesta

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

Kalliontie 25 • Puh. 443 133

10€
– EI MUITA KULUJA –

Samalla rahalla tervehdit 10000 nivalalaista
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Kineva

Nivalan Metallityöväen AO 353

iMP järjestää MP-Messunäyttelyreissun Helsinkiin 31.1-

1.2.2009. Hinta on 60 € sisältäen linja-autokuljetuksen sekä 

majoituksen Omena-hotellissa.

Katso tarkemmat tiedot ja aikataulut www.nimp.info.

Ilmoittautumiset Harrille 044-5589566 tai kerhon seinälle.

Reissu on ensisijaisesti kerhon jäsenille, mutta myös muut 

voivat kysellä vapaita paikkoja.

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.

FC-Ysikaks' Nivala
Lukion sisäharjoitukset

kaudella 2008-2009 vk 45 alkaen:

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

T-93-94 La 12.00-14.00 vk. 45 alkaen

Kyösti Kallion koulu

P-95 Ma 19.15-20.30

Ammattikoulu sisäharjoitukset

kaudella 2008-2009 vk 45 alkaen:

P-00-02 La 11.30-13.00

P-98-99 Su 12.00-13.30

T-96-98 Su 13.30-15.00

Naiset Su 15.00-16.30

 To 17.30-19.00

Edustusjoukkue Su 16.30-18.00

Harrastejalkapallo Su 18.00-19.30

P-95 Ke 16.30-18.00

T-93-94 Ma 19.00-20.30

Antti Hautakoski 045 1253 349 FC-Ysikakaks' olosuhdevastaava

Nivalan Metallityöväen AO 353
Jouluateria su 14.12.2008

 

Nivala, Ravintola Puustelli klo 12-16:00

Ateria Jäsenelle ilmainen, Puoliso 17,5 e, alle 12v lapsi 9 e, 

alle 4v lapsi ilmainen.

Haapajärvi, Sinikan Lounaspalvelu klo 12-16:00

Ateria Jäsenelle ilmainen, Puoliso 18 e, lapsesta alennusta iän 

mukaan.

Info: Ammattiosasto painattaa Fleece-takkeja AO353 tunnuk-

sella. Omavastuu 10 e, takkien sovitus lähiaikoina. Seuraa il-

moittelua ja kotisivuja.

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2009
Toivoo Ammattiosaston Toimikunta

Nivalan Moottoripyöräilijät Ry.

21.12 Sunnuntaina klo.18:00 tervetuloa Kinevalle kokousta-

maan luottamushenkilöpaikkojen jakoa.

Tarjolla glögiä ja pipareita.

Koettakaa jaksaa tulla vielä näinkin lähellä joulua.

Johtokunta

Ammattiosasto tilaa jäsenilleen Fleece-takkeja. 

Väri musta, jossa ammattiosaston tunnus rinnassa ”AO353”.

Takit tilataan sovitusten jälkeen, 1 kpl/jäsen. 

Omavastuu 10 euroa, hinta ammattiosaston ulkopuoliselle 

esim. Puoliso 20 euroa. Sovitus alla olevan aikataulun mu-

kaisesti, luottamushenkilöt hoitavat asian työpaikoilla. Varaus 

tehdään henkilökohtaisesti sovituksen yhteydessä ja maksu 

suoritetaan käteisellä 3 pv:n kuluessa varauksesta, vain mak-

setut takit tilataan. Lisätietoja Pertiltä 044-5241919

Paikka Aika

Kome 11. – 12.12.2008

Mecanova / -pinta 15. – 19.12.2008

Nordic Aluminium 7. – 9.1.2009

Vapor Finland 12. – 14.1.2009

Terästuote 15. – 16.1.2009

Kineva (yleinen sovituspäivä) 18.1.2009 klo 12 - 15

Maaselän Kone 19. – 22.1.2009

Toimikunta

NIVALAN PERUSSUOMALAISET RY

sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
TIISTAINA 16.12.2008 KLO 18.00

Suomen Turvakilvet Oy

Savenvalajantie 2, Nivala

Tervetuloa!
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Parhaat palvelut  

Vastataan pois

1. Sinisen ja vaaleanpunai-

sen.

2. Jänisrutto.

3. Hiilestä ja vedystä.

4. Ensimmäisessä maail-

mansodassa.

5. Ritarinkukka.
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Myydään  

Avent isis rintapumpun, 
varaosast + muutama 
pullo ost 8/07 kuin uu-
si h.50 e.Tiny love puu-
ha/lelumatto ost 9/07 
myös kuin uusi h.50e.
Paljon uuden veroisia 
tytön vaatteita alk.50cm 
mm.toppapuku 62cm, 
kivat villahaalari 60 cm. 
p. 044-2628555.

TERÄSKIELINEN elektro 
akustinen kitara Peders, 
made by fi nland. Vaalea 
kuusikansi soololovella, 
sisään asennettu mikro-
foni. Mukaan kova kita-
rakotelo ja plektra. Hp. 
300?. P. 040-7608557.

Doro isonumeroinen 
MATKAPUHELIN, alle 
vuoden käytössä ol-
lut. Hinta 100 euroa. P. 
0400-8654281.

NISSAN Almera 1.6 
vm-2006. Kahdet ren-
kaat, CD-soitin, loh-
kol., sisätilapistoke. Aj. 
65000 km. Hp. 13900. 
P. 0451344490.

Nyt edullisesti kaiken-
laista POLTTOPUUTA ja 
hirsinen koirankoppi. 
050-5920560.

TURKKI, musta, pitkä 38-
42, leikattu piisami 250 
euroa, uutta vastaava. 
Puh. 0405615797. Kysy 
hyvä joululahja.

Myydään juuri katsas-
tettu halpa käyttöauto 
(löytö). Ruosteeton La-
da Samara vm-89, siisti, 
hinta 500 euroa/tarjous. 
Puh. 0400-863313.

PAKETTIAUTO Ford 
transit 2.5 diesel vm, 
96 pitkä, puolikorkea, 
aj. 308tkm, 2xrenkaat, 
huoltokirja, siisti ja hy-
väkuntoinen. hp,4200, 
hinta sis.alv. puh; 
040-7061749.

HIERONTAPÖYTÄ säh-
köllä toimiva. Puh. 
0500-290 876.

Toyota Avensiksen SUK-
SIKUMEILLA varustettu 
lukittava kattoteline, uu-
denveroinen. Hinta: 30 
e. Puh.040-8224366.

Myydään tai vaihd. 
OPEL Astra 1,6 Hatc-
back vm-02 aj. 88tkm. 
2 renkaat, vetok.met.
väri. Todella siisti! P. 
040-7014964.

Ostetaan  

SOUTUVENE moot-
torilla tai ilman puh: 
040-7061749.

Ajettava RUOHONLEIK-
KURI myös etuleikkuri 
käy puh: 050-5596260.

Vuokralle tarjotaan  

Vuokralle tarjotaan tai 
myydään OMAKOTITA-
LO, lähellä keskustaa, 
hyvällä paikalla. Heti 
vapaa! Puh. 040-829 
3457 tai 040-514 5346. 

Isosyötteen rinteessä 
huippuvarustellut KE-
LOHUONEISTOT (6h.) 
tunturin edullisimpaan 
hintaan. "Portailta rin-
teeseen"- lasketteluvä-
lineet (100-200 cm) lai-
nattavissa. Lunta 70cm. 
Varaa! (uusiv.hiihtol.va-
rattu). P.0405553549

Sekalaista  

Etsitään KIRVESMIESTÄ. 
P. 040-8247380.

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 

Nivalan Viikon
voi nyt myös

TILATA
jakelualueen 
ulkopuolelle

Koko vuosi 2009 vain 

42€
Loppuvuosi 2008 

kaupan päälle

Soita heti,
puh. 443 133



Foo rumin
Joulu


