
www.nivalanviikko.fi Nivalan alueen kaupunkilehti

Sunnuntai 21.12.2008 Nro 50 • 4. vsk



2 Sunnuntaina 21. joulukuuta 2008

Sunnuntai  
21.12.2008

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.

Minä odotan sinua, Herra,

odotan sinua

koko sielustani

ja panen toivoni

sinun sanaasi.

Minä odotan Herraa

kuin vartijat aamua,

hartaammin kuin

vartijat aamua.

Israel, pane toivosi Herraan!

Hänen armonsa on runsas,

hän voi sinut lunastaa.

Hän lunastaa Israelin

kaikista sen synneistä.

Ps. 130: 5-8 

Sunnuntai 21.12: Tuomas, 

Tomi, Tommi, Tuomo. 

Maanantai 22.12: Raafael. 

Tiistai 23.12: Senni. 

Keskiviikko 24.12: Aatami, 

Eeva, Eevi, Eveliina. 

Perjantai 26.12: Tapani, Tep-

po, Tahvo. 

Lauantai 27.12: Hannu, Han-

nes. 

Sunnuntai 21.12. Talvipäi-

vänseisaus ja 4. adventtisun-

nuntai

Torstai 25.12. Joulupäivä

Perjantai 26.12. Tapaninpäi-

vä

Jos sinulla on yksi ystävä, olet 

sinä rikkaampi kuin jos sinul-

la olisi satatuhatta ihailijaa. 

Maria Jotuni 

1. Kuka voitti tämän vuoden 

Idols-kisan?

2. Missä urheilulajissa Suomi 

voitti viime sunnuntaina Pra-

hassa MM-kultaa?

3. Kuka WinCapita-jutun 

pääepäilty pidätettiin Ruot-

sista?

4. Mikä on nikkelin kemial-

linen merkki?

5. Mikä on Nivalan veropro-

sentti vuodelle 2009?

Vastaukset sivulla 14

Ateriapalvelu

Sunnuntai: Riistakäristys, muusi, 

puolukkasose, mangorahka.

Maanantai: Makkarakastike, pe-

runat, porkkanaraaste, raparpe-

rikiisseli.

Tiistai: Kalakeitto, juusto, kesä-

marjahyytelö

Keskiviikko: Joulukinkku, peru-

nat, paistikastike, lanttulaatikko, 

porkkanalaatikko, rosolli, silli, 

puolukkamousse.

Torstai: Karjalanpaisti, perunat, 

lanttulaatikko, porkkanalaatik-

ko, italiansalaatti, sekahedel-

mäkiisseli.

Perjantai: Grillilohi, perunat, sit-

ruunakastike, vihannessekoitus, 

perunasalaatti, luumurahka.

Lauantai: Kaalipata, puolukka-

sose, mandariinikiisseli

Sunnuntai: Ananaspossupata, 

perunat, kartanonsalaatti, bo-

ysenmarjakiisseli.

Koulut joululomalla 

21.12.2008 – 4.1.2009.

Ruokalista

Vauvauutisia

Työpaikat
Nivalassa

Lehdenjakaja, fysioterapeutti, 

suunnittelija, kokki

Työvoima-
koulutus
Koneistajan ammattitutkin-

to- cnc koneistus, kone- ja 

metallialan perustutkinto, 

levyseppä-hitsaaja, levytek-

niikan ammattitutkinto, me-

tallialan valmentava jakso – 

metallin perustiedot ja taidot, 

hitsaajan pätevöitymiskoulu-

tus, hitsaajan ammattitutkin-

to, kone- ja metallialan perus-

tutkinto-koneistus, yrittäjän 

ammattitutkinto, monialai-

nen rekrytointikoulutus yh-

teishankintakoulutuksena, 

teollisuusrobotin ohjelmoin-

ti ja käyttötaito, tulityökort-

tikoulutus, työturvallisuus-

korttikoulutus, teollisen pin-

takäsittelijän koulutus

Minna ja Henrik Vähätiitto 

saivat 5.12. Oulaisissa tytön. 

Pienokaisen pituus on 48,5 

cm ja paino 3340 g.

Heidi Kaarto ja Teemu Mau-

numäki saivat 11.12. Kokko-

lassa tytön. Pienokaisen pi-

tuus on 53 cm ja paino 4550 

g.

Kuvassa Paloperällä aurataan kolmella hevosella ruispeltoa kesällä 1954. Hevosen ohjaksissa Usko Junttila ja auran ku-

ressa on Urho Junttila. Kuva on Matti Ojalan ottama ja valmistama.

Jouluna
                             

On joulu juhla jokaisen,

kun Jumala antoi ainokaisen 

syntyä Vapahtajaksi maailmaan

taivaaseen meitä johtamaan.

           

Siis muistakaamme joulunamme, 

ketä me nyt juhlimme!

Ei rahaa eikä tavaraa

vaan syntiemme Sovittajaa. 

Hän, Rauhanruhtinas päälle maan

on tullut tänne taivaastaan

rauhaa, iloa ja vapautta tuomaan,

rakkauden yhteyttä toistemme kanssa luomaan. 

    

Kerran perillä on oikea joulu,

siellä on Jeesus, ei elämän koulu.

Se on taakse jäänyt kaikkine taakkoineen.

Iloita saamme luona Jeesuksen.

Kaija Kettunen  
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Taantuma ei ole ainakaan vie-

lä iskenyt täydellä voimal-

la Nivalaan, sillä kaupungin 

liike-elämään piristämään tu-

li viime viikolla uusi yrittäjä. 

Sanna Niskanen avasi Hyvin-

vointikeskus Pihlajapesän 

Pärmintie kolmessa viime 

perjantaina. Yrityksen avajai-

sissa riitti vilskettä aamuyö-

hön asti. 

Pihlajapesä tarjoaa erilai-

sia hyvinvointipalveluja ja -

tuotteita, hoitoja sekä aller-

giaystävällisiä paperi- ja hy-

gieniatuotteita. 

Tarjontaan kuuluvat esi-

merkiksi koneellinen hie-

ronta, syvälämpö- ja vesi-

hoidot. Niskanen aikoo jär-

jestää myös erilaisia teemail-

toja, jossa voi tutustua vähän 

erikoisempiin rentoutushoi-

toihin, kuten intialaiseen 

päähierontaan ja vyöhyke-, 

kukkais- tai aromaterapiaan. 

Teemailtoja vetää aina kysei-

sen alan asiantuntija. 

Erikoisuutena yrityksessä 

on infrapunasauna, joka on 

Nivalassa mahdollisesti en-

simmäinen laatuaan. Infra-

punasaunassa ei heitetä löy-

lyä vaan sen apu löytyy ihoon 

vaikuttavasta syvälämmöstä. 

Saunalla voidaan hoitaa mm. 

stressiä ja lihaskipuja.

"Haluan tarjota ihmisil-

le kokonaisvaltaista hyvin-

vointia, niin fyysistä, hen-

kistä kuin taloudellistakin," 

Niskanen sanoo.

Hän on huomannut vuosi-

en varrella, että kiireellisessä 

yhteiskunnassa hyvinvointi-

palveluille on tarvetta. Ihmi-

set tarvitsevat hetken pysäh-

tymisajan, jotta voivat ren-

toutua kaikessa rauhassa.

"Toivon, että kävi ihminen 

täällä minkä takia vaan, että 

hänellä olisi hyvä olo edes sen 

ajan, kun hän täällä on."

Uuteen 
harppaaminen ei 
pelota

Niskanen asuu perheineen 

Nivalassa. Oma yritys on hä-

nelle unelma, joka on käynyt 

nyt vihdoin toteen. Nykyinen 

yrittäjä on aiemmin työsken-

nellyt sekalaisissa töissä pan-

kissa, vakuutuspuolella ja 

kaupoissa. Ennen yrittäjäksi 

ryhtymistään hän paiski töi-

tä myyntialalla. Niskanen ei 

kuitenkaan kokenut sen ko-

via arvoja omakseen. Terapia 

ja hyvinvointi olivat enem-

män hänen juttunsa.

"Päätin kuunnella omaa 

sydäntäni. Siinä tuli takaisin 

kovasta maailmasta," hän 

kertoo.

Niskanen nauttii työstä, 

jossa voi olla ihmisten kans-

sa tekemisessä ja auttaa heitä 

voimaan paremmin.

"Haluan tehdä sellaista 

työtä, mistä itse tykkään. Täs-

sä työssä saa yhtä paljon kuin 

mitä itse voi antaa."

Yrittäjän riskit eivät Nis-

kasta pelota.

"Kyllä varmaan muuten 

hirvittäisi, mutta olen tehnyt 

kolme vuotta myyntityötä ja 

nyt tuntuu, että olen sitten 

löytänyt sen oman polkuni," 

Niskanen arvioi. 

Myyntityökokemus ei ole 

mennyt hukkaan, sillä myyn-

titöidensä kautta hän on tu-

tustunut monen eri ala ihmi-

siin, jotka ovat auttaneet yri-

tyksen perustamisessa. 

"Kyllä minulla on turvalli-

nen tunne. Tunnen ihmisiä ja 

tiedän että he eivät jätä minua 

pulaan." Niskanen hymyilee.

Hän uskoo pärjäävänsä 

kovassa kilpailussa moni-

puolisilla palveluilla. Valtik-

seen Niskanen kokee myös 

asenteensa ja arvonsa.

"Aito välittäminen muista 

ihmisistä. Pystyn antamaan 

jotain mistä ihmiset nauttii, 

oli se sitten puhumista tai 

rentoutumista. Ihminen saa 

hetken pysähtyä."

Heidi Häyrynen

Oma unelma kävi toteen

Belhasni Mohammed kokeili hierovaa tuolia Hyvinvointikeskus Pihlajapesän tiloissa.   Yrittäjä Sanna Niskanen avusti 

säätämään laitteen sopivalle voimakkuudelle.

Hylätyt ja väärin pysäköidyt 

ajoneuvot poistetaan säily-

tyksestä nykyistä nopeam-

min. Siirrettyjä ajoneuvoja 

säilytetään kuukausi aiem-

man kolmen kuukauden si-

jasta huhtikuun 2009 alusta 

alkaen.

Valtioneuvosto esitti asi-

aa koskevan lain vahvista-

mista 4. joulukuuta. Laki tu-

lee voimaan huhtikuun alus-

ta 2009.

Tienpitoviranomainen tai 

kunnallinen pysäköinnin-

valvoja voi viedä väärin py-

säköidyn tai onnettomuudes-

sa vaurioituneen auton siir-

tokeskukseen kahden vuoro-

kauden kuluessa. 

Lailla selkeytetään viran-

omaisten tehtäviä ja toimi-

valtuuksia. Poliisin tehtävät 

rajoittuvat jatkossa lähin-

nä järjestyksen ylläpitoon ja 

onnettomuuksien tutkintaan. 

Poliisin on kuitenkin viipy-

mättä siirrettävä ajoneuvo, 

jos ajoneuvon pysäköinnistä 

aiheutuu vaaraa liikennetur-

vallisuudelle.

Kunnilla on lain mukaan 

kadunpitäjinä päävastuu 

ajoneuvojen siirtämisestä, ja 

maanteillä siirroista vastaa 

Tiehallinto. Siirtokuluista 

vastaa ajoneuvon omistaja.

Ajoneuvon omistajalle an-

netaan suullinen tai kirjalli-

nen siirtokehotus tai -ilmoi-

tus. Siirtokeskukseen vietyjen 

autojen omistusoikeus siirtyy 

kunnalle, jos autoa ei noudeta 

30 päivän kuluessa.

Romuautojen siirto 
nopeutuu ensi keväänä
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Nivalan Seurakunta

Onko Vapahtaja, joulun pää-

henkilö, kuokkavieras joulus-

sa? Tähän voi antaa vastauk-

sen jokainen henkilökoh-

taisesti omalla kohdallaan. 

Gummeruksen kirjapainon 

v. 1996 painama kirja "Jee-

sus median myllyssä" antaa 

syvemmän näköalan siitä 

miten tämän päivän media, 

julkisuus, käsittelee Jeesusta 

eri tiedotusvälineissä. Ame-

rikkalaisen teologian tohto-

rin Gregory A. Boyd´n kir-

joittaman kirjan on kustan-

tanut Uusi tie. Teoksen esi-

puheen on kirjoittanut Uusi 

tie -lehden päätoimittaja Leif 

Nummela.  

Kirjaan tutustuin ensim-

mäisen kerran jokunen vuo-

si sitten, mutta vain tutustuin, 

en syvemmin syventynyt sii-

hen. Ja luulenpa, että monelle 

näitä rivejä lukevalle ko. kirja 

on täysin tuntematon. Kirjan 

takakannessa todetaan, että 

kysymys "kuka Jeesus on", ei 

ole yhdentekevä. Suhteemme 

Jeesukseen ratkaisee iankaik-

kisen kohtalomme" -ja tässä 

syy miksi tämä tekstini on nyt 

kirjoitettu.

Nummela toteaa esipu-

heessaan, että kirja auttaa 

lukijaa ymmärtämään mi-

hin tutkijat ja tiedemiehet 

tämän päivän mediassa pyr-

kivät. Kirja valottaa asioiden 

taustaa -pyrkimyksenä kun 

on saada toisenlainen kirk-

ko, usko ja Raamattu. Yri-

tetään saada ihmiset epäile-

mään Jumalan Sanaa samalla 

kun omat mielipiteet juliste-

taan tieteellisen tutkimuksen 

tuloksiksi. 

Suomessa tietää kirkollis-

ten juhlapyhien lähestymisen 

parhaiten siitä, että joku tut-

kija esittää mediassa, ettei se 

tapahtuma Jeesuksen elämäs-

sä, jota olisi tarkoitus juhlia, 

olekaan totta vaan satuihin 

luettavaa legendaa. Esimer-

kiksi joulun alla kohteena on 

Jeesuksen neitseestä syntymi-

nen ja pääsiäisen aikaan Jee-

suksen ylösnousemus. 

Milloin muuten olet luke-

nut tai kuullut jonkun tiede-

miehen esittävän, että on ole-

massa historialliset perusteet 

Jeesuksen ylösnousemuk-

seen? Juuri tästä syystä "Jee-

sus median myllyssä" -kirjan 

soisi sattuvan monen käteen. 

Teos esittelee tiiviissä ja hel-

posti ymmärrettävässä muo-

dossa  vuosien tutkimiseen 

perustuvat löydöt ja johto-

päätökset. Ihmiset eivät vain 

tiedä näiden tutkijoiden ole-

massaolosta, sillä he pääsevät 

yleensä esille vain vaihtoeh-

tomedioissa. Kuitenkin heitä 

on paljon niin Suomessa kuin 

muualla maailmassakin. 

Toivotan kaikille siunat-

tua ja rauhaisaa joulunaikaa. 

Älkäämme antako Vapahta-

jamme, Joulun Herran, tun-

temistamme minkään häiritä 

vaan annetaan Hänen tuoda 

valoa elämäämme myös tu-

levana vuonna. Vapahtajaa-

ni saan riisuttuna matkaaja-

na sairauteni keskellä minä-

kin turvata, samoin Sinä, oli-

pa elämäntilanteesi tällä het-

kellä millainen tahansa. 

 

Eero Kettunen

Jeesus median myllyssä

Lukijan kirja-arvost elu

Su 21.12. 4.Adventtisunnun-

tai klo 10 sanajumalanpalve-

lus kirkossa, Junttila, Rautio. 

Kolehti Petroskoin kirkon 

rakentamiseen. Kirkkokah-

vit seurakuntakodissa.  Klo 

13 seurat Nivalan ry:llä (A 

Viinikka).  Klo 14 seuratu-

van joulujuhla seuratuvalla 

(Jukkola, Virsikuoro, joht.  

V Järviluoma ), torttukahvit, 

joulupuuro. Klo 15 perintei-

nen kynttilähartaus Toivo ja 

Kerttu  Sandvikilla, Äijälässä, 

pipari- ja  glögitarjoilu, lapsil-

le lahjapussit, järj. Katajasaa-

ren diakoniatoimikunta. Klo 

18 Herättäjän seurat seuratu-

valla (P Mastokangas, Juntti-

la).  Klo 18 seurat  Nivalan ry:

llä (A Viinikka, H Ohtamaa). 

Klo 19 kauneimmat joululau-

lut kirkossa, Maliskylän Seka-

kuoro joht. J Latvala, Isomaa,  

Katajala. 

Ma 22.12. klo 17 Etappi-oh-

jelma radio-Pookissa. 

Ke 24.12. Jouluaatto  Aatto-

hartaudet: klo 13 Maliskylän 

kappelissa (Junttila, Rautio), 

klo 14 Karvoskylän hauta-

usmaalla (Junttila, Rautio), 

klo 14 Uuden hautausmaan 

kappelissa (Isomaa, Kataja-

la), klo 15 Järvikylän kappe-

lissa (Junttila, Rautio). Klo 16 

Maasalon jouluvesper kirkos-

sa, Virsikuoro joht. V Järvi-

luoma, puhe ja lit. Isomaa, 

Katajala. Kolehti: Kirkon Ul-

komaanavun hyväksi. Klo 23 

jouluyön messu kirkossa, Vil-

janen, Katajala, Mieslaulajat, 

joht. J Junno. Kolehti: Oman 

seurakunnan nimikkolähet-

tien toiminnan hyväksi.

To 25.12. Joulupäivä. klo 7 

jouluaamun sanajumalanpal-

velus kirkossa, Isomaa, Rau-

tio, Nivalan Sekakuoro joht. 

O Mihailova. Kolehti: Oman 

seurakunnan nimikkolähet-

tien toiminnan hyväksi. Klo 

11 joulupäivän perhekirk-

ko, Jukkola, Rautio, J Hieta-

la, laulu. Kolehti: oman seu-

rakunnan nimikkolähettien 

toiminnan hyväksi.

Pe 26.12.Tapaninpäivä klo 10 

messu kirkossa, Junttila, Ka-

tajala, J Kangas, laulu. Ko-

lehti: Sambian orpotyön hy-

väksi, Suomen Luterilainen 

Evankeliumiyhdistys. Klo 

18 seurat Nivalan ry:llä (M 

Nuorala), kolehti seurakun-

nan avustusrahastolle.

La 27.12.Apostoli Johannek-

sen päivä klo 19.30 seurat Ni-

valan ry:llä (P Pelo).

Su 28.12.Viattomien lasten 

päivä  klo 10 sanajumalan-

palvelus kirkossa, Jukkola, 

Katajala. Radioidaan Poo-

kissa. Klo 18 seurat ja lau-

luilta Nivalan ry:llä (I Iso-

Heiniemi).

Päiväkerhotyö

Kerhot jatkuvat vielä  19.12. 

saakka kerhopisteissä. Rau-

hallista ja virkistävää joulu-

aikaa kaikille.

Nuorisotyö

Kolehdinkantajat: Su 21.12. 

klo 10 Niko Malila, Julia Viio, 

Saara Havisto

Su 21.12.klo 19 Mikko Pih-

lajamaa, Riku Pihlajamaa, 

Jaakko Raudaskoski, Joonas 

Raudaskoski

Ke 24.12. klo 16 Jouluvesper 

kirkossa, Jasmine Pirttilah-

ti, Taneli Riuttanen, Mari-

anne Saarilampi, Sampsa Sa-

naksenaho, klo 23 jouluyön 

messu kirkossa, Jaakko Es-

kola, Liina Luokkala, Leena-

Maija Linna

To 25.12. klo 7 jouluaamun 

jumalanpalvelus kirkossa, 

Jenni Meriläinen, Hannes 

Ojalehto, Salla Sailas.

Klo 11 joulupäivän perhe-

kirkko Oona Tarvainen, Ven-

la Turunen, Miia Vähäaho, 

Anu Isomaa.

Pe 26.12. klo 10 Jaana Pelo, 

Kati Palola, Timo Hautamä-

ki.

Su 28.12. klo 10 Joni Partti-

maa, Sanna Jyrinki, Marika 

Karsikas

Huom! Ole paikalla sakastis-

sa viim. 20 min. ennen tilai-

suuden alkua!

Lisätietoja p. 040 532 5578/

Reetta.

Lähetystyö

Lähetyksen  kirpputori Kant-

torilassa, avoinna ke ja la klo 

9-13,  saatavana varastossa 

olevaa ilmaista vaatetavaraa.

Etappi-ohjelma radio-Poo-

kissa

Etappi Radio Pookissa 

(100,5mHz) maanantaisin 

klo 17, uusinnat sunnuntai-

sin radiojumalanpalveluksen 

jälkeen. Ohjelmassa käsitel-

lään inhimillisen elämän ky-

symyksiä kristilliseltä arvo-

pohjalta.

Anna lahjaksi  erilaisissa elä-

män tilanteissa Nivalan his-

toria-kirja!  Myynti kirkko-

herranvirastosta, 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 adressit

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

Emilia Anniina Palola, Matti 

Eero Aleksanteri Silvola, Aa-

peli Joonatan Aitto-oja,

Monika Kalliokoski, Arttu 

Einari Saukonoja, Mico Ju-

hani Alexander Malila

Avioliittoon  
kuulutettu
Leevi Ilmari Tikanmäki ja 

Rose-Marie Heikkinen

Kuollut

Aili Maria Säisä e Vähäsarja 

s Laukka  88 v.

Yrjö Aleksi Kuoppala  80 v.

Antero  Sarja   73 v.
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Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Talouden kuntoon saattaminen 
entistä vaikeampaa 

Kaupunginvaltuusto päät-

ti viime keskiviikkona val-

tuustotyönsä lyömällä luk-

koon vuoden 2009 budjetin. 

Valtuutetut hyväksyivät yksi-

mielisesti kaupunginhallituk-

sen talousarvion. 

Nivalan kehno talousti-

lanne ja taantuma pakot-

tavat kuitenkin kaupungin 

menoissa tiukkaan linjaan. 

Toimintaa tehostetaan, in-

vestointilinjaa kiristetään ja 

tulopohjaa yritetään kasvat-

taa muun muassa veronko-

rotuksilla. 

Vuoden 2008 talousarvi-

on vuosikate jää 3,1 miljoo-

naa euroa miinuksen puo-

lelle. Alijäämää on tulossa 

kaikkien kulujen ja menojen 

jälkeen 4,7 miljoonaa. Kun 

pitkäaikaista lainaa on otet-

tu tänä vuonna noin 10 mil-

joonaa ja maksettu 8 miljoo-

naa, nousevat kaupungin lai-

nat 45 miljoonaan. Kaupun-

ginhallitus arvioi, että ylijää-

mäiseen budjettiin ylletään 

vasta vuonna 2011. 

"2010 eletään kuntatalou-

dessa varmasti vaikeassa ta-

loustilanteessa," kaupungin-

hallituksen puheenjohtaja, 

Jarmo Vuolteenaho (kesk.) 

arvioi. 

"On erittäin tärkeää, ettei 

menoja tule lisää. Budjetissa 

ei yksinkertaisesti ole siihen 

varaa." 

Myös valtuusto oli huolis-

saan taloustilanteesta. 

"Rehellisesti on tunnustet-

tava, että tilanne on vähin-

täänkin vaikea," totesi kokoo-

muksen ryhmän puheenjoh-

taja Kalervo Mantila. 

Edellisvuosien aikaisem-

pia alijäämiä hoidetaan nyt 

kaupungin investointirahas-

ton pääomaa purkamalla. 

Kaupunki noudattaa lisäksi 

talouden tasapainottamis-

ohjelmaa. Siinä pysyminen 

on kuitenkin osoittautumas-

sa vaikeaksi. 

Huomattavat 
sijoitustappiot 
Nivalan ongelmana on sen 

menojen suuruus sekä laina-

määrän voimakas kasvu. Vii-

me vuosina on tehty mittavia 

investointeja, kuten uimahal-

lin rakennus. Samoin tulos-

ta ovat painaneet esimerkik-

si  pelastustoimen ja liikun-

tapalvelujen kulut. 

Tänä vuonna kaupungin 

tulokseen on alkanut vaikut-

taa talouden taantuma.  Ra-

hoitustuotoista ja -kuluis-

ta on tullut ennakoitua suu-

remmat menetykset, kun si-

joitukset ovat menneet mii-

nukselle  noin 2 miljoonaa 

euroa arvonalennusten ja 

myyntitappioiden takia. Lai-

nojen korkokulut ovat nous-

seet korkotason ja lainamää-

rän kasvun johdosta ennakoi-

tua suuremmiksi.

"Korkotaso on ollut ennä-

tysmäisen korkea," lasken-

tapäällikkö Saara Mäenpää 

kertoo. 

Kaupunginjohtaja Kari 

Valtanen mielestä kaupun-

gin talouden tasapainotus ja 

elvytys edellyttävät säästämi-

sen lisäksi ennen kaikkea tu-

lopohjan laajentamista. 

"Tulopohjan kasvatus, me-

nojen kuriin saattaminen se-

kä taseen saattaminen sellai-

seen kuntoon, että pystytään 

tulosta tekemään," luetteli 

Valtanen keinoja. 

Tähän mennessä on jo 

toteutettu päätös kunnallis-

veroprosentin nostamises-

ta 19,75 %:sta 20,50 %:iin. 

Yhdessä positiivisen väestö-

kehityksen kanssa kaupunki 

toivoo yltävänsä ensi vuonna 

1,8 miljoonan verotulon kas-

vuun. Kunnallisverojen lisäk-

si tuloksen uskotaan parane-

van  valtionosuuksien kasvul-

la sekä verotulotasauksella. 

Kallion palvelut 
puhuttivat 
Talouden tasapainottamisen 

todettiin edellyttävän mer-

kittävää toiminnan tehosta-

mista. 

Esimerkiksi sivistystoimi 

supistaa perusopetusryhmiä 

ensi syksynä neljällä, taito- 

ja taideainetunteja karsitaan 

ja uusia A2-kielen ryhmiä ei 

enää perusteta. 

Yksittäisistä kohteis-

ta isoimmat määrärahalisä-

ykset tehdään ensi vuonna 

pelastuslaitokselle ja liikun-

tapalveluihin. Molemmissa 

kulujen kasvu on ollut suurta 

ja varsinkin Jokilaaksojen pe-

lastuslaitoksen kustannusten 

nousua kaupunki pitää koh-

tuuttomana. 

Liikuntapalvelujen tehos-

tamiseksi kaupungin siir-

tää liikuntapalvelut Liikun-

takeskus Oy:n alaisuuteen. 

Kaupunki ostaa jatkossa yh-

tiöltä kaikki liikuntapalvelut. 

Kaupunginjohtaja Valtanen 

uskoi järjestelyn turvaavan 

monipuoliset ja virikkeelli-

set liikuntamahdollisuudet 

Nivalassa. 

Välittömiä säästöjä hanke 

ei kuitenkaan tuo. Kristillis-

demokraattien Heikki Häy-

rynen kritisoikin sopimusta 

liian epämääräiseksi. 

"Tässä ei ole yksilöity mää-

riä eikä tavoitteita. Eletään 

toiveiden varassa ja toivo-

taan, että ne täyttyvät." 

Yhtenä keskeisimmästä 

haasteista valtuusto näki Pe-

ruspalvelukuntayhtymä Kal-

lion toiminnan tehostamisen. 

Kallion toivotaan pienentä-

vän perusturvakustannusten 

voimakasta kasvua ja valtuus-

to hyväksyi istunnossa yhty-

män perussopimuksen muu-

toksen. Osa valtuutetuista oli 

kuitenkin huolissaan tilaaja-

tuottajamallin toimivuudesta 

ja kaupungin palveluiden tu-

levaisuudesta. 

Paavo Raudaskoski (vas.) 

pelkäsi päätöksenteon kärsi-

vän uudistuksesta. 

"Jos jää pienen porukan 

päätettäväksi mistä tilataan, 

niin se kaventaa kunnallista 

demokratiaa." 

Taisto Ruuska (kesk.) esitti 

huolensa kuntalaisten tarpei-

den kuulemisesta. 

"Kuka valvoo nyt kunta-

laisten ja palvelutarvitsijoi-

den etua?" Myös keskustan 

Kaisa Tölli yhtyi näkemyk-

seen ja vaati valvontaa sille, 

että Kallion palvelut saadaan 

asiakkaille. 

Heidi Häyrynen

Valtuusto äänestämässä budjettikäsittelyssä muutosesityksestä.

Jokilaakson pelastuslaitoksen johtokuntaan kuuluvaa valtuutettu Ritva Saviluotoa (kesk.) 

tentattiin pelastuslaitoksen kustannusten kasvusta.
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Lukijoiden Ajatuksia

Nivalan terveyskeskuksen 

päivystykseen on otettava 

vastaanotolle ilmoittautu-

neet potilaat samana päivänä, 

koska potilaat ovat sairaita. Ei 

lääkäri voi puhelimella todeta 

potilaan todellista sairauden 

tilaa saati sitten, kun arvioi-

jana on perushoitaja tai lähi-

hoitaja. 

Sama aika menee lääkä-

rillä ottaa potilaita heti vas-

taan kuin jos hän kierrättää 

vastaanoton henkilökuntaa ja 

potilaita puhelimella viikko-

kaupalla, jonka jälkeen lääkä-

rin on kuitenkin vastaanotet-

tava potilaat, jos ovat hengis-

sä.

Ylimääräistä vastaanot-

tohenkilökuntaa voitaisiin 

käyttää nopeuttamaan poti-

laan tuloa ja häntä voitaisiin 

valmistella lääkärin tutki-

musta varten. Se nopeuttaisi 

huomattavasti lääkärin työs-

kentelyä.

Ei pakkosiirtoa pitkäai-

kaisyhteissairaaloihin. Esim. 

joka paikkakunnan vanhuk-

set hoidetaan oman kunnan 

sairaalassa, jolloin potilaan 

ruumiillinen ja henkinen hy-

vinvointi onnistuu parhaiten 

ja potilas tuntee itsensä ihmi-

seksi ja omaiset eivät syyllis-

tä itseään potilaan hylkäämi-

sestä.

Ruokatuotannossa jokai-

nen kunta valmistaa itse ate-

riansa, jolloin se on kaikille 

yhtä maukasta ja jokainen 

kunta saa ruoan valmista-

misesta verotuloja. Yhteis-

valmistuksessa kauimmai-

nen kunta saa viimeksi ruo-

an, jonka laatu kärsi eniten ja 

toimitusmatkojen takia ruo-

an hinta on heille kalliimpi ja 

toiminnasta aiheutuvat vero-

tulot menevät ruoan valmis-

tuskunnalle. Tämä on huono 

ratkaisu.

Hälytysajoneuvon liik-

keelle lähdön viiveajan pi-

dentäminen vaarantaa syr-

jäseutujen ihmisten henkiä, 

esimerkiksi sydänkohtaukset, 

tulipalot tai liikenneonnetto-

muudet. Tilanne on korjatta-

va välittömästi!

Arvo Korkiakoski
Nivala

Vuoden alussa, helmikuun 

kolmastoista päivä, lähdim-

me Tunisian retkelle. Mat-

kustimme sinne lentoko-

neella. Kun lähdimme Niva-

lasta, Ylivieskaan menimme 

autolla, jossa nousimme ju-

naan. Ajelimme Tikkurilan 

asemalle ja siitä linja-autolla 

lentokentälle, jossa nousim-

me koneeseen, joka lennätti 

meidät Tunisiaan Monasti-

rin lentokentälle. Lentomat-

ka kesti noin neljä ja puoli 

tuntia. Loppumatkan Mo-

nastirista Soussen kaupun-

kiin teimme taas linja-autol-

la. Hotellissa asuimme kaksi 

viikkoa. Linja-autolla, taksilla 

ja junallakin kuljimme siellä 

paljon.

Kävimme Karthagossa 

historiastaan tunnetussa rau-

niokaupungissa. Sinne ajoim-

me Tunisin, pääkaupungin 

kautta. Asukkaita Tunisissa 

on noin 600.000. Tuon rau-

niokaupungin loistoaika on 

ollut ehkä parituhatta vuotta 

sitten. Nykyaikana kaupun-

gista on kaivettu esille ih-

misten katseltavaksi laajoja 

alueita. Nämä hiekasta esiin 

kaivetut rauniot olivat mi-

nulle perin mielenkiintoista 

nähtävää.

Mika Waltari eräässä kir-

jassaan kertoo tämän kaupun-

gin historiasta ja elintavoista, 

jotka ovat olleet perin raako-

ja ja sotaisia. Eräänä päivänä 

menimme junalla Soussen 

kaupungin laidalla olevaan 

eläintarhaan, jossa näimme 

näytteen miten lukuisa vil-

lieläinlajien määrä Afrikassa 

elää: on isoa ja pientä, lentä-

vää ja ryömijää, krokotiilia, 

leijonaa, tiikeriä ja käärmei-

tä. Mukavia olivat myös nuo 

ihmisen tavoin käyttäytyvät 

merileijonat. Eläintarhassa 

näkemistä oli paljon muuta-

kin kuin se mitä lyhyesti olen 

yrittänyt kuvata.

Välimeren rannikko on 

siellä kuin yhtä kaupunkia. Si-

tä katkovat vain suuret oliivi-

tarhat. Oliiviöljy tuo toimeen-

tuloa monille maan asukkais-

ta huomattavassa määrin, se-

hän on tunnettua meillä Suo-

messakin. Talvisää Tunisiassa 

on meikäläiselle sopivaa. Se 

on noin 18 – 20 astetta. Ete-

lässä, jossa kaikki emme käy-

neet, maisemat ovat hiekka-

aavikkoa ja lämpötilat paljon 

korkeammat. Osa retkikun-

nastamme käväisi kyllä ete-

lässä ja he kertoivat nähneen-

sä hiekka-aavikoiden keskellä 

miellyttävän vihreitä keitaita, 

joissa oli ollut monenlaista 

kasvillisuutta. Tunisian reis-

su oli miellyttävä ja halpa. 

Suosittelen!

Sero

Muistetaan ja kiitetään Malis-

kylän kyläkaupan lopettavaa 

kauppiasta, Tuijaa, monipuo-

lisesta ja hyvästä palvelusta. 

Keräyslistat Kerttu Kumpu-

lalla, Elina Harjulalla (Vir-

tasessa), Marja-Leena Pau-

luksella, Eeva Huitulalla se-

kä Sisko Kankaan Savipajalla. 

Käy laittaan listaan maanan-

taina 29.12. mennessä.

t: Marja-Leena ja Eeva

Kiitos kuluneesta vuodes-

ta ja parempaa Uutta Vuot-

ta toivottaen, kaikista maail-

man lamauhkakuvista huoli-

matta. On ollut hienoa lukea 

Nivalan kuulumiset netissä 

täällä "maailmalla ", kun ne 

vielä kuitenkin kiinnostavat 

ja kun ne voi lukea melkein 

reaaliajassa jo perjantai-ilta-

na täällä Nivalan Viikon si-

vuilla. Toivotan sinulle oikein 

hyvää ja aurinkoista lomaa 

"siellä jossakin" kuumassa ja 

aurinkoisessa paikassa, kaik-

kien viime kesäisten sateitten 

jälkeen. Sinulle ja koko leh-

den toimitukselle Hyvää Jou-

lua ja Vuotta 2009.

 

Leena Kivoja 
Tohmajärvi - Lahdenpohja 

Venäjä

Kiitokset lehdelle

Muistetaan 
kyläkauppiasta

Peruspalvelukuntayhtymä 
Kallion hallitukselle tiedoksi

Tunisian matkasta

Kommentoi netissä
Lukijan kirjoituksia löydät nyt 

myös internetistä osoitteesta

www.nivala.org. Sivuilla voit myös 

kommentoida viestejä.
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Jokilatvan opiston karaoke-

piirin joulukonsertti kokosi 

Nuorisoseuran pullolleen vä-

keä. Karaokelaulanta on to-

dellinen yleisölaji. Paritunti-

nen konsertti sisälsi tuttuja ja 

suosittuja joululauluja meil-

tä ja muualta. Ensikertalai-

set suoriutuivat kuin vanhat 

konkarit. He ottivat suveree-

nisti estradin haltuunsa pie-

nestä alkujännityksestä huo-

limatta. 

Opettaja Pauli Raivio oli 

tyytyväinen oppilaittensa 

suorituksiin ja antoi kaikille 

kiitettävän arvosanan.

Vanhoja ja uusia 
joululauluja
Konsertin aloittivat pirte-

ät Pirkko Paavola ja Kaija 

Hosionaho. Tuire Pikkarai-

sen herkkä tulkinta vanhas-

ta joululaulusta Joulupuu on 

rakennettu johdatti kuulijat 

lapsuustunnelmiin. Outi Palo 

ja Marianne Saviluoto lauloi-

vat nätisti. Timo Mikkilä esit-

ti miehekkään voimakkaasti 

Joulupukki matkaan jo käy. 

Kaija Mämmi oli valin-

nut laulukseen Kodin kynt-

tilät. Laulu sopi hyvin Kaijal-

le. Eero Saviluodon äänessä 

oli häivähdys Pepe Willber-

gin saundia. Eero esitti kau-

niin joululaulun Marian poi-

ka. Paavo Raudaskoski haus-

kuutti yleisöä humoristisella 

laululla Hajamielisestä joulu-

pukista. 

Esa Häkkilä lauloi suru-

mielisestä tontusta. Esityksen 

päätyttyä Esa ”analysoi” lau-

lua Tonttu ” pitkä laulu, että 

meinasi tallin vintiltä heinät 

loppua”. Häkkilän Esa osaa 

ottaa yleisönsä. 

Uudempaa joululaulupe-

rinnettä edusti Kassu Halo-

sen kaunis ja koskettava Jou-

lumaa, jonka tulkitsi Anita 

Nietula ensikertalaisena hie-

nosti ja eläytyen.

"Syksyllä aloitin karaoke-

piirissä. Olen aina tykännyt 

laulamisesta, mutta nyt eri-

tyisesti laulujen sanoitukset 

ovat alkaneet puhutella ai-

van uudella tavalla. Sanoja 

miettii aivan eri lailla kuin 

aikaisemmin nyt kun niitä it-

se esittää. Laulaminen on mi-

nulle erittäin terapeuttisena, 

siinä surut ja murheet unoh-

tuu", kertoo Nietula harras-

tuksestaan.

Anita Nietula on amma-

tiltaan sairaanhoitaja ja työs-

kentelee tällä hetkellä Nivalan 

terveyskeskuksen kotihoidon 

palveluohjaajana. 

Valma Kukin äänestä tulee 

mieleen soliseva puro, joka 

soljuu kirkkaana ja raikkaa-

na. Valma lauloi Kassu Halo-

sen ihanan laulun Sydämeeni 

joulun teen. Tapio Mehtälän 

esitti ikivihreän Valkea joulu 

tyyliin sopivasti. Matti Kemp-

paisella on miellyttävän mie-

hekäs ääni. Varpunen joulu-

aamuna -laulu sopi hänen 

tyyliinsä. 

Raija Kiviniemen ääni on 

kuulas ja puhdas. Raija lau-

loi Otto Kotilaisen Kun jou-

lu on. Heidi Hietala tulkitsi 

ammattilaisen ottein Sibe-

liuksen En etsi valtaa loistoa. 

Eila Mäntylän ja Hanna-Lee-

na Suvannon kirkkaat ja he-

leät sopraanot soivat yhteen 

harmonisesti. 

Joulukaraoke päättyi Pirk-

ko Junttilan ja Tapani Laak-

kosen duettoon Jouluyö, juh-

layö. Hieno päätös joulukon-

sertille. Konsertin juonsivat 

hauskaan tyyliin Pirkko Junt-

tila ja Esa Häkkilä.

Ritva Oja

Joulukaraoke

Anita Nietula haluaa kiittää opettajaa ja mukavia kara-

okeryhmäläisiä mukavista lauluhetkistä.

Joulupukki ja nuorekas muori.
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Jokilatvan kansalaisopiston 

vanhojen koululaulujen -pii-

ri kokoontui viime maanan-

taina Kyösti Kallion koulul-

le haikeissa päättäjäistunnel-

missa. Parikymmentä har-

rastajaa on koko syksy ajan 

laulanut ahkerasti vanhoja 

kansakoulun aikaisia laulu-

ja, mutta tällä kertaa oli jou-

lujuhlan aika.

Syksyn viimeistä kertaa 

piiriläiset juhlistivat laula-

malla joululauluja. 

Ennen opeteltiin 
ulkoa
Vanhat koululaulut -piirissä 

lauletaan pääasiassa 40-50-

luvun koululauluja, kansan-

lauluja sekä maakuntalaulu-

ja. Kansakouluaikaan käytös-

sä ei ollut vielä pianoa, joten 

vetäjä Anja Seppä säestää lau-

luja harmoonilla.

Useat osallistujat muista-

vat varsin hyvin vanhat kap-

paleet, sillä entisaikaan ope-

teltiin kouluissa paljon laulu-

ja ulkoa. Sanojahan voi aina 

tarvittaessa vilkaista vaikka 

monisteesta.

Tunnilla lauletaan lauluja 

muun muassa Olavi Pesosen 

ja Olavi Ingmannin vanhois-

ta koululaulukirjoista. Lisäk-

si opettaja tuo tunnille omaa 

materiaalia ja omia toiveita 

saa esittää.

Piiriläisiä yhdistävät hyvä 

yhteishenki ja innostus lau-

lamiseen. 

”Tänne on tosi kiva tulla. 

On mukava tavara kavereita 

ja Anja on ollut minun ystä-

vä rippikoulusta asti,” Pirkko 

Mehtälä kertoo.

"On niin mukava laulaa 

ja nämä kappaleet palautu-

vat hyvin mieleen. Niitä hy-

räilee vielä seuraavanakin 

päivänä.” 

Laulutaitoja ei ryhmässä 

kannata ujostella, sillä kukin 

voi osallistua sillä äänellä mi-

tä on Luoja suonut.

”Vielä ei ole ollut pääsyko-

etta”, ryhmäläiset nauravat. 

Lauluperinnettä 
uudelle polvelle
Vanhat koululaulut -piiri on 

kokoontunut vuodesta 2004 

alkaen. Tapaamisia on aina 

kerran kuussa kuukauden 

viimeisenä maanantaina. 

Laulettavia kappaleita 

vaihdellaan vuodenajan ja 

juhlapäivien mukaan. Lisäk-

si välillä saatetaan laulaa mo-

niäänisesti tai kaanonissa.

Ryhmän tapaamisiin kuu-

luu laulamisen lisäksi olen-

naisena osana vanhojen kou-

luaikojen muistelu, se on jo-

pa toivottavaa. Tunnin kes-

keyttää tuon tuosta leppoisa 

juttutuokio.

”Täällä on niin hauska il-

mapiiri. Kenenkään ei tartte 

jännittää,” Seppä kertoo.

”Jos joku haluaa puhua, 

niin sitten hiljennytään 

kuuntelemaan.” Kuin vah-

vistaakseen asian muistuu 

Heikki Sytelällä taas hyvä 

koulujuttu mieleen. Jutuste-

lun lomassa ojennetaan kon-

vehteja ja pistetään suu ma-

keaksi.

Vanhat koululaulut -piiriä 

on vetänyt sen alusta alkaen 

entinen ala-asteen opettaja 

Anja Seppä, joka on myös 

ideoinut piirin.

”Hirvittävän paljon olen 

musiikkia harrastanut ala-

koulussa. Minulla saattoi olla 

jopa viisi opetettavaa luok-

kaa kerralla. Lauloin silloin 

paljon. Sitten kun jäin eläk-

keelle tuli tyhjyys. Tuli tun-

ne, että haluaisi laulaa jon-

kun porukan kanssa." 

Siitä lähti idea koululau-

lupiiristä ja Seppä päätti ot-

taa yhteyttä Jokilatvan opis-

toon. 

 "Jokilatvan opiston reh-

tori Kim Oja sanoi ilahtu-

neena, että hän oikeastaan 

on parasta aikaa hakemassa 

vetäjää Vanhoihin koululau-

luihin. Näin sain heti myön-

teisen luvan. Se oli minulle 

suuri ilo. Sain toivomani lau-

luporukan."

Piiriläiset kehuvat opet-

tajaansa.

”Ei tämä onnistuisi ilman 

Anjaa”, osanottajat kiittele-

vät. 

Seppä kertoo, että heitä on 

keväällä pyydetty laulamaan 

Kyösti Kallion koulun oppi-

laille ja viemään näin vanhaa 

lauluperinnettä myös uusille 

sukupolville.

Heidi Häyrynen

Koululaulupiirissä
ei tule laiskanläksyä

Piiriläiset eläytymässä kappaleeseen "Soihdut sammuu". Kuvassa (vas.) Pentti Seppä, 

Esa Palo, Ilmi Malila ja Eeva Kumpula. 

Vanhat koululaulut -ryhmän kävijät olivat maanantaina Kyösti Kallion koululla joulutunnelmissa. Koululauluperinnettä haluttaisiin siirtää myös uu-

delle polvelle.
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Nuorisoseura täyttyi ostajis-

ta varhain lauantaiaamuna. 

Perinteiset eri järjestöjen ja 

yhteisöjen sekä käsityönhar-

rastajien ja käsityöntekijöi-

den yhteismyyjäiset vetävät 

vuosi vuodelta väkeä muka-

vasti myyntipöytien ääreen. 

Osa ostajista kiirehti paikal-

le jo ennen myyjäisten viral-

lista alkamisaikaa.

"Myyntipöytiä varattiin 

suurin piirtein saman ver-

ran kuin aikaisempinakin 

vuosina. Enemmistö myy-

jistä on käsityöntekijöitä ja -

harrastajia sekä eri järjestöis-

tä ja yhteisöistä, ei niinkään 

ammattimyyjiä", kertoi Tatu 

Rajala.

Myyjäiset on nopea tapah-

tuma. Kello kymmeneltä pa-

hin väentungos oli jo ohi.

"Heti meni ruisleivät ja 

laatikot, enemmänkin oli 

mennyt kaupaksi", kertoi 

Maija Päivärinta, myyjäisten 

konkari.

Maija Päivärinta tunne-

taan monipuolisena käsi-

työntekijänä. Hänen tavara-

merkkinsä on harmaa villa-

sukka. Hän kertoo missä pii-

lee aidon saapassukan salai-

suus ja kuinka oikeaoppinen 

sukka syntyy.

"Kudon näitä erittäin suo-

sittuja harmaita villasukkia 

suomenlampaan villasta keh-

rätystä langasta. Viidentoista 

prosentin nailon vahvike te-

kee langasta erittäin lujaa ja 

siitä kudotut sukat kestävät 

kovaakin kulutusta. Langan 

tulee olla löyhäkierteistä, sil-

loin sukista tulee pehmeitä ja 

miellyttävän tuntuisia. Lan-

gat hankin yleensä alajärvi-

seltä Pirtin Kehräämöltä."

Pulkkilalainen käsityönte-

kijä Elsa Väyrynen tunnetaan 

kauniista kirjoneulelapasis-

taan. Väyrynen kiertää lähi-

alueen messuja ja myyjäisiä. 

Hänelle kutominen on muka-

vaa ja rentouttavaa ajankulua, 

varsinkin nyt eläkeläisenä. 

Väyrystä harmittaa, ettei kä-

sityötä osata oikein arvostaa 

tarpeeksi ja hintoja pidetään 

yleisesti aika korkeina.

Tietynlaista myyjäisväsy-

mystä oli havaittavissa, sillä 

syksyn aikana on ollut usei-

ta messu- ja markkinatapah-

tumia.

Ritva Oja

Laatikot ja ruisleipä myyjäisten 
kysytyimpiä tuotteita

Maija Päivärinta ja veikeät 

pehmolampaat, äitilammas 

Lempi ja lapsilammas Iida. 

Lammasperheeseen kuuluu 

myös harmaa isälammas 

Väinö. Malli on kauhava-

laisen Mirka Korpelan kä-

sialaa. Lampaat kudotaan 

paksusta sekoitelangasta. 

Päivärinnalla lampaiden 

tekemisessä ovat olleet apu-

reina lastenlapset.

Vappu Ojan runsas myyntipöytä. Ojan mukaan myyjäiset 

olivat onnistuneet ja kauppa kävi mukavasti.

Anne Joen taidokkaita ja kauniita joulutunnelman luojia.

Hyvän mielen toivat Nivalan 

ammattiopiston mukavat ja 

hyvin järjestetyt lastenjuhla- 

ja joulumyyjäiset!

Puhelinoperaattorit harjoit-

tavat varkautta monistamal-

la asiakaspuheluja sekä teksti-

viestejä jääden rankaisemat-

ta. Seitsemän viestiä monis-

tetaan 20:ksi. Pitäkää kirjaa 

soitoista. T: Suuttunut

Taas juhla-aika ja ihmisiä 

paljon koolla erilaisissa ti-

laisuuksissa. Huomioithan 

muut jättämällä voimakkaat 

tuoksut ja hajusteet pois? Lä-

helläsi voi olla allerginen tai 

astmaattinen henkilö, joka 

pahimmassa tapauksessa voi 

joutua lähtemään ambulans-

silla pois. Parfyymi ei sinun 

kauneuttasi korosta, jopa te-

kee päinvastaisen tunteen! 

T: Kirkossakin istumapaik-

kaa vaihtanut

No niin, on olemassa ihmi-

siä, joille ei kärsi sanoa fi k-

susti ja niin, että menee peril-

le, vaikka makaisivat keskellä 

tietä. Kaikkea se maa päällään 

kantaa.

Pitäisi mustanmaijan ajaa 

useammin Haapaperällä ja 

vaivautua päivystämään, niin 

loppuisi se hurvattomien räl-

lääminen!

Peruspalvelukuntayhtymä 

Kallio "arvostaa" vuoden nis-

kalimassa raataneita työnteki-

jöitään antamalla 5e/hlö jou-

luateriaa varten. Keittolou-

nastakaan ei siihen hintaan 

saa! Yksivuotisjuhlat on silti 

vara järjestää Akustiikassa...

Ei kuulkaa auta, vaikka mi-

ten hienot korulauseet henki-

löstöstä Kallion tärkeimpänä 

voimavarana kokouksissanne 

väännättä, kun teot on jatku-

vasti täysin toista! T: Perin 

juurin tympääntynyt

Kiitokset ja hyvän joulun toi-

votukset Nivalan parhaim-

malle asiakaspalvelijalle, aina 

yhtä iloiselle SunKirppix en 

Simolle! T: Tyytyväiset kirp-

piksen asiakkaat

Haapaperän Välitiellä pens-

kat hyppii autojen perään 

kiinni ja roikkuu siellä. Ku-

ka on vastuussa, jos jotain 

sattuu? Ja jos jotain sattuis-

kin, niin kyseisen lapsen van-

hemmat kaikesta huolimatta 

vaan väittäis, ettei meidän 

lapset sellaista tee. Eipä tie-

tenkään...Taitaa olla naapurin 

kakarat ainakin yllyttäneet tai 

vähintäänkin pakottaneet.

Aittolan koulun joulujuhlas-

sa olin yhden oppilaan tiel-

lä. Hän kysyi kohteliaasti, et-

tä "anteeksi voitko pikkuisen 

väistää?" Siirryttyäni hän sa-

noi, että "kiitos". Oli herras-

mies, tytöt ja naiset pitävät 

semmoisista ja kaikki muut-

kin.

Tahdon olla sulle hyvin selvä, 

niin kuin kaunis kukka käm-

menellä...jne. (Danny ja Ar-

mi). Terveisiä perheriidasta. 

T: Tikkurilan valmis tekijä

Hei Pyssymäen umpihiih-

täjät! Tervetuloa Hiitolaan 

hiihtämään. Siellä on reip-

paita aamuhiihtäjiä. He kyl-

lä hiihtävät ladut auki ennen 

kuin latukone selviää liik-

keelle!

Nivalan ABC:n henkilökun-

nan voisi laittaa johonkin 

asiakaspalvelukoulutukseen. 

Niin on tympeitä, että käy 

muualla, kun mahdollista.

Tyynysodassa kaatuneiden 

muistopäivä ensimmäinen 

toista meillä kotona. Sydä-

melliset tervetuliaiskahvit ja 

-pullat keittävät ja syövät tyy-

nysodan veteraanit.

Al Gorehan onkin täysi pel-

le. Jätkässä ei oo mitään us-

kottavuutta, kun hyppii, huu-

taa ja tuulettelee kokouksissa. 

Tutkimukset yksinkertaisesti 

osoittaa, että hiilaripäästöt ei 

kule käsikäjessä lämpenemi-

sen kans. Onko kukaan sa-

nonut sulle, että napajäätiköt 

palautuu talvella ennalleen? 

Ihminen ei saa golf-virtaa 

pysäytettyä, vaikka haluais. 

T: Uskomaton

Veteraanit ovat varmasti tyy-

tyväisiä, kun saivat olla juh-

lassa ja osaavat varmasti ar-

vostaa saamansa ruoan kor-

kealle. Valveutuneet veteraa-

nit ymmärtävät säästämisen, 

myös nakkipottujen suhteen. 

:-)

Maliskyläläiset jäävät kaipaa-

maan omaa kauppaa, postia, 

pankkia ja veikkausta. Tulisi-

ko joku äkkiä kauppiaaksi?

Etsin joulun lasta. Kolmesta 

liikkeestä en löytänyt, liekö 

huono näkö. Neljännestä ja 

viidennestä liikkeen joulu-

korttiosastosta olevien kort-

tien joukosta löysin kolmea 

eri seimenmallia. Mietin ensi 

joulua...Onko lama niin suur-

ta, että seimenlasta en löydä 

joulukorttiosastolta?

Eikö pyöräteiden auraajilla 

ole minkäänlaista vastuuta? 

Tiet aurataan silloin kun lap-

set ovat joko menossa kou-

luun tai tulossa koulusta. 

Lapset hädissään hyppivät 

ojaan tai jos sattuu olemaan 

joku liittymä lähellä poljetaan 

kiireesti siihen odottamaan, 

että auraaja menee ohitse. 

Lapset alkavat pelätä liikkua 

koulumatkoilla, kun ei tiedä 

milloin taas joku auraaja tu-

lee ja kerkiääkö pois alta.

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

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 Moottoripyöräilijät Ry.

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

Kela on tarkistanut kaikki 

maksussa olevat opintotuen 

asumislisät, koska puolison 

tulot eivät enää 1.1.2009 alka-

en vaikuta asumislisään. Asu-

mislisä korottuu noin 2 000 

opiskelijalla. Samalla tarkis-

tettiin myös vanhempien tu-

lojen vaikutus maksussa ole-

viin opintotukiin uusimpien 

verotustietojen perusteella.

Opintotukilaki muuttuu 

1.1.2009. Puolison tuloja ei 

enää oteta huomioon opinto-

tuen asumislisää myönnettä-

essä. Eduskunta hyväksyi la-

kimuutoksen 21.10.2008 ja 

Tasavallan presidentti vahvis-

ti sen 14.11.2008. Lainmuu-

toksen perusteella maksussa 

olevat asumislisät tarkistet-

tiin Kelassa 29.11.2008 teh-

dyssä eräajossa. 

Eräajon perusteella an-

nettiin lainmuutospäätös 38 

700 opiskelijalle, jotka saavat 

asumislisää ja joilla on puoli-

so. Asumislisä nousee 2 015 

opiskelijalla, kun puolison tu-

lot eivät enää vaikuta tukeen. 

Lopuilla opiskelijoilla puoli-

son tulot eivät olleet vaikut-

taneet asumislisään. 

Eräajon yhteydessä tar-

kistettiin opintotuet myös 

vanhempien vuoden 2007 

verotustietojen perusteella. 

Opintotuki saattoi uusien 

verotustietojen seurauksena 

korottua, alentua tai lakkau-

tua 1.1.2009 lukien. Vanhem-

pien tulojen vaikutuksen pe-

rusteella uusi päätös opinto-

tuesta annettiin noin 32 300 

opiskelijalle. 

Asumislisää kannattaa ha-

kea, jos se on aiemmin hylätty 

puolison tulojen perusteella 

Jos opiskelija ei ole aiem-

min hakenut lainkaan opin-

totuen asumislisää tai hake-

mus on hylätty puolison tu-

lojen perusteella, asumislisää 

on haettava uudelleen. Kela 

ei voi tarkistaa asumislisäoi-

keutta viran puolesta, jos asu-

mislisää ei ole myönnettynä. 

Jos opiskelija saa tällä hetkellä 

muuta opintotukea, hän voi 

hakea asumislisää lisätukena 

käyttämällä opintotuen olo-

suhdemuutosilmoitusta (lo-

make OTm). 

Jos opiskelija ei tällä het-

kellä saa opintotukea tai edel-

lisestä opintotuen maksusta 

on vähintään 6 kuukautta, on 

hänen haettava asumislisää 

uudella hakemuksella. Uu-

den hakemuksen voi tehdä 

joko verkossa Kelan asioin-

tipalvelussa (www.kela.fi /asi-

ointi) tai täyttämällä paperi-

sen opintotukihakemuk-sen 

(joko lomake OT1 tai OT2). 

Asioidakseen Kelan asiointi-

palvelussa opiskelija tarvitsee 

joko henkilökohtaiset verk-

kopankkitunnukset tai säh-

köisen henkilökortin ja kor-

tinlukijan. 

Puolison tulojen vaikutus
asumislisään poistuu
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Parhaat palvelut  

Vastataan pois

1. Koop Arponen

2. Salibandyssä

3. Hannu Kailajärvi

4. Ni

5. 20,50 %
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Myydään  

 

Fiat Ducato Maxi -89. 

Rek. kuudelle henki-

lölle, soitin, 2 renkaat, 

koukku, moott. aj. 210 

tkm, kats. 01/08, pien-

tä laittoa, tarjoa. Puh. 

045-6751497.

Gerbiili tai hamsterihäk-

ki. Tilava, lasia, akvaari-

on tyylinen, lev. 107, 

kork. 36, syv. 39. Hinta 

40? Puh. 040-8323714. 

Joulupukki. Raitis, lap-

sirakas joulupukki. Puh. 

040-8328294. 

Kulmakaappi. Mänty-

puuta, tarpeettomana, 

hinta 20e. Kuntopyö-

rä Armortech-merk-

kinen, hinta 50e. Puh. 

044-0212604. 

Lada Samara -89. Juuri 

katsastettu, halpa käyt-

töauto (löytö), ruostee-

ton, siisti, h. 400e/tarjo-

us. Puh. 0400-863313.

Laula ja- joulupuk k i 

sekä hanuristitont-

tu. Tilattavissa. Puh. 

040-8741679.

MB 200 diesel vm. -

87. Vasta katsastettu, 

hinta ennen joulua 

1150e/netto. 

Puh. 040-557 3219

Nahkatakki. Uusi, kol-

me käyttökertaa, ollut 

juhlissa, hupullinen, 2 

x L kokoinen, ruskea, 

muodikas, h. 400e. Puh. 

040-5408849.

Pakastin Upo USP 255 

Energy. Leveys 98 cm, 

hyväkuntoinen, h. 100e. 

Puh. 040-8269965.

Saab 900 sedan. Pelto-

autoksi, täysin toimiva, 

ei kilvissä, hp. 1200e. 

Puh. 044-5553908.

Sekaklapia. Kuivaa, h. 

20e/kuutio. Sekahal-

koa, h. 22e/m. Melkein 

uusi 70 Ah akku, h. 50e. 

Puh. 040-5630321.

VW Polo 1.0 -97. 3-

ov., katsastettu 12/08, 

2 renkaat, huoltokir-

ja, hp. 2500e. Puh. 

040-5284883.

Tilaa nyt halvat pukki 

ja tonttu. Kellonaika 

n. 15.00-20.00. Pukiksi 

ja tontuksi on tulossa 

kaksi 12 v. tyttöä. Hin-

nasta voi sopia sitten, 

jos kiinnostaa. Soi-

ta numeroon: Emmi. 

045-1305569. 

Myydään BMW 520, 

Automaatti, 92 vm, 190 

tkm ajettu, todella hy-

väkuntoinen. Ruostee-

ton, Ehjä sisusta ja hy-

vämaalipinta, kaksilla 

renkailla. HP: 3900e

Ostetaan  

Ajettava ruohonleikku-

ri. Myös etuleikkuri käy. 

Puh. 050-5596260. 

Soutuvene mootto-

rilla tai ilman. Puh. 

040-7061749. 

Löydetty  

Avain kirjaston ja So-

koksen väliltä. Tunto-

merkkinä kaksinume-

roinen luku. Löytynyt 

tiistaina. 

Annetaan  

Tyttökissa. Annetaan 

allergian takia hyvään 

kotiin leikattu tyttö-

kissa, 9kk, sisäsiisti, 

ulkoil. tottunut, mus-

tavalk., tottelev. Puh. 

0442807694. 

Vuokralle tarjotaan  

Huoneisto keskustas-

ta. 3 h + keittiö, sauna, 

kaapeli-tv. Vapautuu 

joulun jälkeen. Puh. 

040-5116983.

Yksiö. 30 m2, rauhal-

lisella paikalla. Puh. 

0400-016942.

Halutaan vuokrata  

ISO TALO Nivalassa päi-

vittäin töissä käyvä per-

heellinen pariskunta 

haluaa vuokrata ison ta-

lon. Puh. 040-8242774. 

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 

Jos et ole käyttänyt vielä tä-

män vuoden kotitalousvä-

hennystä kokonaan, voit 

hyödyntää lopun vähennyk-

sestä esimerkiksi joulusiivo-

ukseen. 

Kotitalousvähennyksen 

saa tavanomaisesta kotita-

lous-, hoiva- ja hoitotyöstä 

sekä asunnon ja vapaa-ajan 

asunnon kunnossapito- ja 

perusparannustyöstä. Työ 

tulee tehdä vähennystä vaa-

tivan henkilön käyttämäs-

sä asunnossa tai vapaa-ajan 

asunnossa. Vähennyksen saa 

myös, jos työ on tehty vero-

velvollisen, hänen puolisonsa 

tai edesmenneen puolisonsa 

vanhempien, ottovanhempi-

en, kasvattivanhempien tai 

näiden suoraan ylenevässä 

polvessa olevien sukulaisten 

tai edellä mainittujen hen-

kilöiden puolisoiden käyt-

tämässä asunnossa tai va-

paa-ajan asunnossa. Vähen-

nyksen saa siten esimerkiksi 

joulusiivouksen teettämises-

tä omaan tai isovanhempien 

kotiin. 

Jos olet maksanut palkkaa 

kotitaloudessasi työskentele-

välle siivoojalle, saat kotita-

lousvähennyksenä vähentää 

maksamasi palkan sivukulut 

eli työnantajan sosiaaliturva-

maksun, pakollisen työeläke-

maksun, työttömyysvakuu-

tusmaksun sekä tapaturma-

vakuutus- ja ryhmähenki-

vakuutusmaksut. Lisäksi it-

se palkasta voi vähentää 30 

prosenttia. 

Mikäli olet teettänyt jou-

lusiivouksen ennakkoperin-

tärekisteriin merkityllä yri-

tyksellä tai yrittäjällä, voit 

vähentää tälle maksetusta 

työkorvauksesta 60 prosent-

tia. Vähennys lasketaan ar-

vonlisäverollisesta hinnasta. 

Muistathan tarkastaa, että 

yritys tai yrittäjä on merkitty 

ennakkoperintärekisteriin. 

Kotitalousvähennyksen 

enimmäismäärä on kotita-

lous-, hoiva- ja hoitotyöstä 

2 300 euroa verovelvollista 

kohden. Tavanomaista ko-

titaloustyötä on muun mu-

assa siivous. Asunnon ja va-

paa-ajan asunnon kunnossa-

pito- ja perusparannustöistä 

vähennyksen enimmäismää-

rä on edelleen 1 150 euroa. 

Jos samalla verovelvollisella 

on kustannuksia sekä hoi-

va- ja hoitotyöstä että asun-

non kunnossapito- ja perus-

parannustöistä, vähennyksen 

enimmäismäärä on 2 300 eu-

roa. Tähän 2 300 euroon saa 

sisältyä asunnon remonteis-

ta myönnettävää vähennystä 

enintään 1 150 euroa. Puoli-

soista vähennyksen voi saa-

da kumpikin. Vähennyksen 

omavastuu on 100 euroa. 

Vähennys on vuosikohtai-

nen ja myönnetään palkan, 

palkan sivukulujen tai työ-

korvauksen maksuvuonna. 

Jos siis lasku joulusiivouk-

sesta maksetaan vielä tämän 

vuoden puolella, myönne-

tään kotitalousvähennys vuo-

den 2008 verotuksessa.

Kotitalousvähennys 
joulusiivouksesta

Työnantaja voi muistaa työn-

tekijöitään pienellä verotto-

malla joululahjalla. 

Työnantajan työntekijöil-

leen antaman joululahjan 

täytyy olla arvoltaan vähäi-

nen, jotta se olisi veroton. 

Lahja voi olla esimerkiksi 

joulukinkku, herkkukori tai 

muu esinelahja. Lahja saa ol-

la arvoltaan enintään 100 eu-

roa. Joulurahat, lahjakortit ja 

muut rahaan verrattavat suo-

ritukset katsotaan veronalai-

seksi palkaksi niiden arvosta 

riippumatta. 

Työnantaja voi vähentää 

omassa tuloverotuksessaan 

henkilökunnalle annetun 

lahjan kustannukset. Arvon-

lisäverovähennystä siitä ei saa 

kuitenkaan tehdä. 

Joululahja työnantajalta
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Uusia 2-vuotiaita koneita!
Tietokone ei ole nimestään huoli-
matta järin viisas. Se ymmärtää vain 
ykkösen ja nollan. Itse kukin ratkoo 
paljon 1- 0 mutkallisempia asioita. 
Kodinkoneista lähinnä tietokoneen 
toimintaa on pölynimuri. Mo-
lemmat   varastoivat tavaran 
sisälleen ja huollon puuttu-
essa tukehtuvat syömäänsä. 
Pikkuhiljaa pussit täyttyvät, 
työkyky hidastuu ja lopulta homma 
on tyhjän nyhjäystä. Tietokonekin 
tallentelee itsekseen, mutta tarvitsee 
auttavaa kättä jätetiedon poistoon.  

Kiintolevyn eheytys on Internet-
kertymien takia silkkaa halkopinon 
polkemistouhua. Siinä jätetieto ei 
poistu eivätkä repaleiset ohjelmatkaan 
eheydy. 

Suursiivouksemme putsaa jätetiedon, 
eheyttää ohjelmat ja päivittää vanhen-
tuneet ajurit. Poistamme myös DDR-
muistidementian. Turvaohjelmamme 
ovat maailman parasta osaamista ja 
100 %:n alennuksessa, joten 
koko huolto koituu silkaksi säästöksi.   

2v vanhuuttaan
juhlivat kaupoissa:
xJoulukuu 08 AMD Athlon 
x2 4000+ ja 5000+.
xTammi/Intel E4300 ja 
Intel Q6600, kuten Fujitsu, 
Packard Bell ja muut. 
xHelmi/AMD 6000+.
xTouko/Intel E2140. 
xLisää eläkeputkikoneita: cpu-world.com

lPiFast on työnopeusaika.

Kertakäyttökoneessa on:
xVanha emolevy. x667MHz
DDR muistit. xHidas AMD tai 
xYli 1-vuotias Intel prosessori. 
xMini virtalähde. xMuistiton
näytönohjain. xSumopainijan
kokoinen virusohjelma.

Kestokäyttökoneessa on:
✚1066MHz muistit. ✚500W virta-
lähde. ✚PiFast 21- 12 sekuntia Intel 
prosessori. ✚Uusi P5K- P5Q-sarjan 
emolevy. ✚Valmius 400MHz nopeuden 
prosessorille. ✚Muistillinen näytönoh-
jain. ✚Kevyt virusohjelma.

2-ydin Amd Athlon 5000+ (PiFast 37 sekun-
tia) koneen 21 sek. nopeutus 280€ P5K- 
sarjan emolevyllä ja Intel E5200 prosessorilla.

3-ydin Amd Phenom 8400 (36,4 sek.) 
joutuisampi 21 sek. Perusnopeuden 
kone 550€ Intel E5200   prossulla ja 
512MB näytönohjaimella. Vertaa tätä HP 
Elite m9364, HP Pavilion a6530 ym.   

2 v. vanhaa Intel 4- ydin Q6600 (21 
sek) virkumpi 15 sek. Ylinopeu-
den kone 799€ Intel E8500 
prossulla ja 3DMark® 10000 
pisteen näyttiksellä. Vertaa tätä HP 
dc7900MT ja HP xw4600 ym.  

4-ydin AMD Phenom 9850BE (30,2 sek) 
nopeampi 12 sek. Lentonopeuden
kone 1059€ Intel E8500 prossulla ja 
3DMark® yli 15000 pisteen näyttiksellä.

Elatusapuja 
ja elatustukia 

korotetaan

Elatusavut ja -tuet nousevat 

ensi vuoden alusta viidellä 

prosentilla.

Täysimääräinen elatustu-

ki nousee 136,41 euroon. Ela-

tustuki on nyt 129,91 euroa 

ja sitä on korotettu viimek-

si 2007 vuoden alussa.  Ko-

rotus perustuu elinkustan-

nusindeksiin, joka on nous-

sut viime vuodesta. Tukien 

taso tarkastetaan vuosittain 

marraskuussa.

Elatustuen saajia arvioi-

daan olevan ensi vuonna al-

le 100 000. Elatustuen kus-

tannusten arvioidaan nou-

sevan vuonna 2009 korotuk-

sen vuoksi 7,735 miljoonalla 

eurolla. Elatustuen maksami-

seen liittyvät tehtävät siirty-

vät ensi vuoden huhtikuun 

alussa kunnilta Kansanelä-

kelaitokselle.


