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Albumi

Nimipäivät 

Ajassa

Ajatus 

Sunnuntaiksi

Kysytään pois

Vanhojen valokuvien kertomaa

Palstalle toivomme lukijoilta vanhoja valokuvia, 

mielellään 50-luvulta uudempaan päin. Kuvat voi 

tuoda Nivalan Viikon toimistoon os. Kalliontie 

25 tai lähettää sähköpostilla osoitteeseen toimi-

tus@nivalanviikko.fi . Palkitsemme julkaistut ku-

vat kahvipaketilla.

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

Maanantai: Nakkikastike, pe-

runat, jäävuori-tomaatti-ana-

nassalaatti, marjakiisseli.

Tiistai: Lihamureke, perunat, 

kastike, punajuurisalaatti, 

rommi-rusina-mousse.

Keskiviikko: Italialainen jau-

helihalaatikko, kiinankaa-

li-mandariinisalaatti, vadel-

makiisseli.

Torstai: Kirjolohipihvit, pe-

runat, tillikastike, porkka-

na-ananasraaste, mustahe-

rukkakiisseli.

Perjantai: Kinkkukiusaus, kii-

nankaali-tilli-kurkkusalaatti, 

vaniljavanukas.

Lauantai: Lindströminpih-

vit, perunat, kastike, kurpit-

sasalaatti, porkkana-ananas-

kiisseli.

Sunnuntai: Lihahöystö, pe-

runat, italiansalaatti, marja-

vaahto.

Peruskoulu ja 
lukio
Maanantai: Lihakeitto, ruis-

palat.

Tiistai: Loppiainen / koulut 

kiinni.

Keskiviikko: Kalapihvit, muu-

si, punajuuri-omenasalaatti.

Torstai: Pasta talon tapaan, 

kiinankaali-persikkasalaatti.

Perjantai: Andalucialainen 

keitto, herkkukurkku, säm-

pylä.

Kuinka ihanat ovat sinun asuinsi-

jasi, Herra Sebaot!

Minun sydämeni nääntyy kai-

pauksesta, kun se ikävöi Herran 

temppelin esipihoille.

Minun sieluni ja ruumiini kohot-

taa riemuhuudon, kun tulen elävän 

Jumalan eteen.

Herra Sebaot, minun kuninkaani 

ja Jumalani!

Sinun alttarisi luota on varpunen-

kin löytänyt kodin, pääskynen pe-

säpaikan, jossa se kasvattaa poika-

sensa.

Miten onnellisia ovatkaan ne, jotka 

saavat asua sinun huoneessasi!

He ylistävät sinua alati.

Parempi on päivä sinun esipihois-

sasi kuin tuhat päivää muualla.

Mieluummin olen kerjäläisenä 

temppelisi ovella kuin asun juma-

lattomien katon alla.

Herra Jumala on aurinko ja kilpi,

hän lahjoittaa meille armon ja kun-

nian.

Hän ei kiellä hyvyyttään niiltä, jot-

ka vaeltavat nuhteettomasti.

Ps. 84: 2-5, 11-12

Sunnuntai: Ruut.

Maanantai: Lea, Leea.

Tiistai: Harri.

Keskiviikko: Aku, Aukusti, 

August.

Torstai: Titta, Hilppa.

Perjantai: Veikko, Veli, Vei-

jo, Veikka.

Lauantai: Nyyrikki.

Sunnuntai: Kari, Karri.

Tiistai 6.1. Loppiainen

Alkoholittomuuden teema-

kuukausi Tipaton tammi-

kuu.

Oravanpyörä näyttää läheltä 

katsoen tikapuilta.

Hannu Pulkkinen

1. Paljonko vuoden 2009 TV-

lupa maksaa?

2. Minkä ikäisiä alkioita voi-

daan Suomessa tutkia?

3. Minkä ikäinen "Napa-

kymppi" Kari Salmelainen 

on?

4. Mitä päivää vietetään 14. 

helmikuuta?

5. Kenen suurmiehen mu-

kaan Rooman lentokenttä 

on saanut nimensä?

RuokalistaVauvauutisia

Työpaikat
Nivalassa

Fysioterapeutti, suunnittelija, 

lehdenjakaja, kokki

Työvoima-
koulutus
Metallialan valmentava jak-

so, tulityökorttikoulutus, työ-

turvallisuuskoulutus, kone- 

ja metallialan perustutkinto, 

koneistajan ammattitutkinto, 

levytekniikan ammattitutkin-

to, hitsaajan ammattitutkinto, 

teollisuusrobotin ohjelmoin-

ti ja käyttötaito, monialainen 

rekrytointikoulutus.

Anne ja Tarmo Ilola saivat 

tytön Oulaisissa 15.12. Pie-

nokaisen pituus on 54 cm ja 

paino 4430 g.

Asta ja Lasse Autio saivat po-

jan Oulaisissa 20.12. Pieno-

kaisen pituus on 49,5 cm ja 

paino 3790 g.

Terhi ja Markus Jokitalo sai-

vat tytön Oulussa 22.12. Pie-

nokaisen pituus on 39,5 cm 

ja paino 1500 g.

Virkku 
Reki etenee vauhdilla sankan 

kuusikon keskellä kun Virk-

ku porhaltaa umpihankea. 

Rymistely kahden ikikuusen 

välistä humauttaa tykkylumet 

hevosen selkään ja sekös saa 

tamman ottamaan ätäkän, 

jolloin voima puhuu!

- Ptruu Virkku, ptruu sii-

nä! Kipaseppas viemään Vir-

kulle heinäpussi, niin mi-

nä haen tuosta joulukuusen. 

Eikös tuo olisi sopiva meille, 

tuo tiheäoksainen, isä puhe-

lee pienelle hevosmiehelle.

Kotimatkalla Virkku taas 

vaahtoaa täyttä vauhtia avaa-

maansa uraa pitkin, ja maan-

tielle päästyä se  innostuu he-

lisyttämään kulkusia kuin hä-

täkelloja. Tierat lentävät re-

keen, ja pakkanen puree ne-

nää kun nautitaan ensim-

mäisestä jouluvalmistelusta; 

vauhdikkaasta kuusenhaku-

matkasta.

Viiskymmenluvun alun 

jouluviikolla pyry oli tukki-

nut tiet, mutta niinpä vain 

Posti-Heikki hiihteli iltapäi-

vähämärissä kirkolta suoraan 

meille.

- Pistähän Leena pannua 

poroihin, taitaa olla kahvin 

edestä hiihdettykin, huikkaa 

Heikki salaperäisenä.

- Voi hyvänen aika, pake-

tinko sinä toit? Keneltä? Mi-

ten sait sen ilman valtakir-

jaa?

Ei olisi tullut kuuloon-

kaan, että Posti-Heikki olisi 

jättänyt arvokkaat ruokapa-

ketit postiin pilaantumaan, 

joten Heikki täytti lain kie-

murat käyttämällä mieliku-

vitusta ja keksimällä byro-

kratiaa varten sopivat takuu-

miehet.

- Ruotsinpaketti, siskoltasi 

Raunilta. Postiin sattui asioil-

le Töllö Tojotin ja Lusina Lui-

kero, ja  pyysin niitä valtakir-

jaan  todistajiksi, nauraa val-

toimenaan postimies.

- Meillehän tuli Joulu, oi-

kea Joulu, olipa hyvä, että sat-

tui se Lusina Luikerokin oi-

keaan aikaan postireissulle, 

nauraa äiti vedet silmissä.

   Postimiehen jatkettua 

matkaa meille piipahtaa, 

rieska kainalossa, ikäneito-

vuosiaan lähestyvä naapu-

rin Leila.

- Tässäpä vähän lämpi-

mäisiä. 

Naisen katse liimautuu äi-

din käsissään pitelemiin mus-

tiin juhlakenkiin.

- Voi ihmeitten ihme, vain 

elokuvissa olen tuollaisia näh-

nyt, kiiltonahkaa ja ranskalai-

set piikkikorot!

- Oli minulle numeroa lii-

an pienet. Vaihtaisitko lam-

paaseen, äiti naurahtaa.

- Saat vaikka kaksi, emä-

lampaan ja pässin. Nyt on mi-

nullakin kultalammasturkki 

ja ranskalaiset piikkarit, ei-

köhän Mutikaisen Akselilla-

kin silmät pyörähdä päässä 

kun imen siihen kiinni vals-

sin pyörteissä!  

Piparkakun tuoksu enteili 

vahvasti Joulua, mutta isää ei 

iltoisin juuri näkynyt. Vintiltä 

kyllä kuului työn ääniä, mutta 

sinne johtava ovi oli lukossa. 

Äitikin piilotteli kutomisiaan 

ja se oli merkillistä. Varmaa 

oli vain se, että tonttuja oli 

nähty ikkunoiden takana, ja 

tänään oli Jouluaatto.

Joulusaunassa tuntui käy-

vän tavallista tulisemmat sä-

hähdykset kun löylyä lyötiin 

ja koko perhe hutki vastoilla 

hien irti. 

- Tontut on tainneet käydä 

lisäämässä puita, aavisteli isä 

löylyjen tuimuutta.

Saunalta tupaan hilpaistiin 

hetkessä avojaloin, tuskin sii-

nä ehti edes räiskyviä revon-

tulia ihailemaan.

Joulupöydässä oli kaik-

kea, mitä vain kuvitella saat-

taa. Riisipuuron kanssakin oli 

makeaa sekahedelmäsoppaa. 

Äidille maistui lipeäkala, ja 

isä söi possupaistia. Pikkusis-

ko pyöritteli käsissään ome-

naa ja tapaili omalla kielel-

lään sanoiksi makupalansa 

nimeä.

- Impli, impli, bimbo, imp-

li. Ukki tulee. Ukille impli.

Tulihan pukki lopul-

ta, mutta ei sellaisena kuin 

oli odotettu. Ulkoa pime-

ästä pakkasilmasta kuului 

selvästi porontiukujen kili-

nää. Jännitys oli huipussaan 

kun raskaat askelet läheni-

vät ja keppi takoi jo eteisen 

lattiaa. Oviaukon täytti val-

tavan suuri ilmestys, Joulu-

pukki, jolla oli poronsarvet 

päässä ja turkki päällä. Sa-

malla kuului römeällä äänel-

lä  kysymys,valkoisen parran 

keskeltä; 

- Onko täällä kilttejä lap-

sia?

Sydämen täytti hyytävä 

kauhu kun niitä ei näyttänyt 

olevan ainakaan meillä. Jos-

tain käsittämättömästä syys-

tä vanhemmat kuitenkin va-

kuuttivat pelottavalle pukille, 

että me olisimme olleet kilt-

tejä.

- Miksi pukilla on sarvet 

päässä, ja miksi pukilla on 

keppi, ja mitä pukin säkis-

sä on? 

- Pukki on niin vanha, että 

sarvet on jo kasvanut päähän 

niin kuin porolla, ja keppi pi-

tää olla, että lapset kuulevat 

tuloni sen kopinasta. Hevo-

nenhan täällä säkissä on. Et-

kös sinä toivonut hevosta lah-

jaksi. Nimeä sillä ei vielä ole, 

joten sinun pittää antaa sille 

nimi. Ole hyvä!

Keinuhevonen  oli odotet-

tu lahja, mutta todellisuudes-

sa se oli kuitenkin käsittämät-

tömän kaunis ja täydellinen.

- Sen nimeksi tulee Virkku 

kun se on saman värinenkin, 

kuin meidän ruunikko. Kat-

so pukki, sillä on ihan oikea 

harja ja oikea häntäkin, sekin 

on saman värinen kuin Vir-

kulla.

Jouluyönä tuli todistettua, 

että uusi keinuhevonen oli 

myös yhtä väsymätön työs-

sään kuin Virkkukin, sillä 

ratsastaja oli uupunut ennen 

sitä unten maille.

Vanhempi Virkku oli saa-

nut muutaman päivän huila-

ta tallissa ennen Joulua. Niin-

pä setolkan tiuku kilisi ja pis-

laimet kiiltelivät kun sitä ai-

sotettiin kirkkoreen eteen ta-

paninajelulle ja samalla lam-

paanhakureissulle. Vaikutti 

siltä kuin sen harja olisi jo-

tenkin ohentunut ja häntäkin 

näytti tavallista lyhyemmältä, 

mutta luonne oli entisen tu-

linen. 

- Pitele sinä tämän Virkun 

ohjia, lupasin armeliaasti isäl-

le kun itse olin väsynyt yörar-

sastuksesta. 

Siinä hanki huokasi kun 

Virkku ampaisi matkaan! 

Vauhdin hurmassa pakkas-

huuruiset puhelinpylväät vi-

lisivät silmissä niin kuin ne 

olisivat olleet risuaitaa. Väl-

lyjen kätköissä mieleen hiipi 

epäilys siitä, että olinkohan 

lähtiessäni muistanut antaa 

appeet omalle Virkulleni…

EH

Lukijan Joulumuisto



Timo Leppälä eläkkeelle

Timo Leppälä haettiin vii-

meiseen työpäivään Järvi-

kylän koululle joulujuhlaan 

koko kylän voimilla. Taisi 

siinä rytäkässä herätä muu-

tama naapurikin kun Leppä-

län pihaan ajoi 28 autollista 

Järvikylän koulun vanhempia 

ja oppilaita  hakemaan reh-

tori Timo Leppälää viimei-

seen todistustenjakoon op-

pilailleen autojen torvet soi-

Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

den.Elina Jussila varoitteli, et-

tä "taitaa tulla kallis kuljetus 

viimeiselle työpäivälle, mut-

ta Timo vain odottaa rauhas-

sa kotona." Timo kommentoi 

että "sinähän sen laskun täällä 

kuittaat."  Miehelle joka hoi-

ti kunnallista virkaa ja monia 

luottamustoimia oli sopivaa 

järjestää Järvikylän henkeen 

sopiva talkookuljetus. - Ti-

mon motto oli takavuosina: 

markka paras konsultti, totesi 

Jarkko Turunen entisen op-

pilaan puheessaan. Vanhem-

mat ovat tottuneet urheiluki-

soihin ym. kuljetuksiin osal-

listumaan ja samalla sapluu-

nalla tämäkin meni.

Valtion erityisrahoitusyhtiö 

Finnvera Oyj ja Nihak Oy 

ovat solmineet sopimuksen 

yhteistyön tiivistämisestä 

pienyritysten rahoitushank-

keiden valmistelussa. Sopi-

muksen tavoitteena on tukea 

entistä paremmin erityisesti 

pienyrittäjiä. 

Tehokkaammalla työnja-

olla yhtiöt haluavat parantaa 

yritysten perustamiseen ja 

kehittämiseen liittyvää neu-

vontaa ja palvelua. 

Jatkossa Nihak neuvotte-

lee Finnveran puolesta pai-

kallisten pienyrityksen kans-

sa mm. yrityksen toiminnan 

käynnistämiseen liittyvistä 

asioista, rahoituksesta ja lii-

ketoimintasuunnitelmista. 

Tämän jälkeen Nihak laatii 

Finnveralle arvion yrityksen 

kannattavuus- ja rahoitus-

edellytyksistä. Lausunnon 

pohjalta Finnvera voi myön-

tää yritykselle pienrahoituk-

sen. 

Rahoitus ei tarkoita avus-

tuksia vaan mm. lainoja, ta-

kauksia ja pääomasijoituksia. 

myönnetään, jos yrityksen 

omat resurssit tai vakuudet 

eivät riitä rahoituksen hank-

kimiseen kaupallisilta mark-

kinoilta. Yrityksen pienrahoi-

tuksen saamisen edellytyksiä 

ovat toimiva liikeidea sekä 

kannattavan liiketoiminnan 

edellytykset. 

"Tällä tavalla alueen yri-

tykset voivat hyödyntää Finn-

veran rahoituspalveluja entis-

tä paremmin ja päästään as-

kel lähemmäksi ns. "yhden 

luukun" periaatetta, kun asi-

ointi voi tapahtua paikalli-

sen yritysneuvojan kautta," 

kertoo toimitusjohtaja Matti 

Puranen Nihak Oy:stä.

Yhteistyö toimii myös toi-

seen suuntaan. Finnvera oh-

jaa alkavia yrittäjiä Nihakin 

neuvonnan piiriin, jos esi-

merkiksi yrittäjän liiketoi-

mintasuunnitelmissa on vielä 

kehittämistä. Toiminta perus-

tuu luottamuksellisuudelle ja 

asiakkaan suostumukselle.

"Meitä syytetään usein by-

rokratiasta. Ehkä jollakin ta-

valla teemme tästä toimin-

nasta nyt jouhevampaa," sa-

noo Finnveran palvelualue-

johtaja Pentti Kinnunen.

Kinnunen korostaa, että 

yhtiön myöntämä rahoitus 

on vain muuta rahoitusta tu-

kevaa. Tarkoituksena on, että 

tuki järjestetään yhteistyös-

sä muiden rahoituslaitosten 

kanssa. Lisäksi yrittäjän on 

huomioitava, että pienrahoi-

tusta voi maksimissaan saa-

da vain 30 000 euroa ja että 

sen ulkopuolelle on rajattu 

maa- ja metsätalous sekä ra-

kennusliiketoiminnan perus-

urakointi.

Sopimuksessa solmittua 

toimintamallia Finnvera so-

veltaa myös muualla maassa. 

Pohjois-Pohjanmaalla yhteis-

työkumppaneina ovat tällä 

hetkellä Oulu Seudun Uus-

yrityskeskus sekä viisi yritys-

neuvontaorganisaatiota, jos-

sa toimii 12 yritysneuvojaa. 

Yhteisöjen yhteisenä tavoit-

teena on uusien kannattavi-

en yritysten aikaan saaminen 

ja kasvun edistäminen maa-

kunnan alueella.

Finnvera rahoittaa vuo-

sittain Pohjois-Pohjanmaal-

la yritystoimintaa 70-80 mil-

joonalla eurolla. 

Heidi Häyrynen

Yritysten rahoitus- ja 
neuvontapalveluja tehostetaan

Finnveran palvelualuejohtaja Pentti Kinnunen (oik.) sekä 

Nihakin Matti Puranen allekirjoittivat Nivalan teknolo-

giakeskuksessa uuden yhteistyösopimuksen.

Nivalan joukkueet Ylivieskan 

58. Keski-Pohjanmaan maa-

kuntaviestiin 6.1.2009:

I-joukkue: Anssi Laitinen, 

Teemu Häkkilä, Henna Sau-

konoja, Eero-Matias Saviluo-

to, Jarno Lähdemäki, Tuomas 

Järviluoma, Tuulia Ahola, 

Mika Myllylä.

II-joukkue: Tuomas Aho-

la, Henri Kujala, Veera Vilhu, 

Antti Ypyä, Lauri Gummerus, 

Juhani Kumpusalo, Marttiina 

Joensuu, Ossi Hautalahti.

Varalle: Kaisa Saarimaa, 

Netta Sopenperä, Jukka Vie-

rimaa, Arto Läspä, Jukka 

Korkiakoski.

Huoltajat: Veijo Helander, 

Teuvo Karvosenoja, Veikko 

Ahola, Esko Ypyä, Tarja Ypyä, 

Eija Saukonoja, Aila Lähde-

mäki, Eero Saviluoto, Väinö 

Häkkilä, Asko Gummerus, 

Sari Gummerus, Erkki Vil-

hu, Esa Kumpula, Keijo Sau-

konoja.

Maakuntaviesti 
loppiaisena

Piirikunnalliset joulukuun 

hiihdot hiihdettiin 20.12.2008 

Nivalan Hiitolassa vapaalla 

tyylillä.

M14 1) Lauri Gumme-

rus Nivalan Urheilijat 8.46, 

2) Toni Hietamäki Sievin Si-

su 9.21.

N14 1) Kaisa Mari Pokela 

Alavieskan Viri 9.04.

M16 1) Teemu Häkkilä 

Nivalan Urheilijat 15.47, 2) 

Matias Nyrhinen Haapajär-

ven Kiilat 16.36.

N16 1) Miia Säilynoja Sie-

vin sisu 7.43, 2) Henna Sau-

konoja Nivalan Urheilijat 

7.47, 3) Sara Pauna Sievin Si-

su 7.53, 4) Kirsi Pokela Ala-

vieskan Viri 8.03.

M18 1) Markus Niemelä 

Raution Kisailijat 24.01.

N20 1) Nina Jakola Sievin 

Sisu 18.07.

M 1) Tuomas Järviluoma 

Nivalan Urheilijat 28.13, 2) 

Anssi Laitinen Pyhäjärven 

Pohti 28.43, 3) Tuomas Ahola 

Nivalan Urheilijat 28.50.

M50 1) Ossi Hautalahti 

Nivalan Urheilijat 29.51, 2) 

Juhani kumpusalo Nivalan 

Urheilijat 30.17, 3) Lauri Jaa-

kola Alavieskan Viri 31.39, 4) 

Arto Läspä Nivalan Urheilijat 

33.32, 3 keskeytti.

Piirikunnallisten 
tuloksia
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Nivalan Seurakunta
Su 4.1. 2. sunnuntai joulus-

ta klo 10 sanajumalanpalve-

lus kirkossa, Junttila, Rautio. 

Kolehti: Oman seurakunnan 

lähetystyölle. Kirkkokahvit 

seurakuntakodissa. Klo 18 

seurat Nivalan ry:llä (M Lau-

nonen, T Poikkimäki), koleh-

ti kiinteistömenoihin. Klo 19 

Herättäjän seurat seuratuval-

la (S Junttila, J Mantila).

Ti 6.1. Loppiainen klo 10 sa-

najumalanpalvelus kirkossa, 

Jukkola, Rautio, M Eskola, 

viulu. Kolehti: Etiopian Me-

kane Yesus kirkon tavoitta-

vaan evankelioimistyöhön. 

Kirkkokahvit seurakuntako-

dissa. Klo 18 seurat Nivalan 

ry:llä (S Joentakanen, J Töl-

li). Klo 19 iltakirkko kirkossa 

(Viljanen, Jukkola, Rautio). 

Ke 7.1. klo 18 gospelkuoron 

harjoitukset seurakuntako-

dissa.

Pe 9.1. klo 18.30 raamattu-

luokka Nivalan ry:llä.

La 10.1. klo 19.30 seurat Ni-

valan ry:llä (K Tölli).

La 11.1. 1.sunn. loppiaisesta  

klo 10 messu kirkossa, Vilja-

nen, Katajala. Kolehti: Hiip-

pakunnalliseen toimintaan 

nuoriso- ja kasvatustyön. lä-

hetystyön ja diakoniatyön sa-

ralla Oulun hiippakunnassa.  

Kirkkokahvit seurakuntako-

dissa. Klo 13 seurat   Nivalan 

ry:llä (M Kamula).  Klo 18 

seurat Nivalan ry:llä ( M Ka-

mula, O Tölli). Klo 18.30 Oja-

lan kinkerit Toivikki ja Jouko 

Niemikorvella, Rautaojantie 

216 (Viljanen,  Katajala, Ta-

kalo, Pietikäinen).

Diakoniatyö: Diakoniatoi-

misto suljettu pe 2.1. 2009

Kolehdinkantajat: Ke 31.12. 

klo 23 Mikael Päivärinta, 

Jaakko Poikkimäki, Tuuli 

Poikkimäki. To 1.1. klo 10 

Juho Kaarlela, Eetu Ojala, 

Leena Muilu. Su 4.1. klo 10 

Mikko Myllylä, Ville Pelto-

maa, Johanna Ranta. Ti 6.1. 

klo 10 Ilari Sarjanoja, Ville 

Saviluoto, Reima Saviluoto. 

Huom! Ole paikalla sakas-

tissa viim. 20 min. ennen ti-

laisuuden alkua! Lisätietoja p. 

040 532 5578/Reetta.

Tulossa: Su 18.1.2009 klo 18 

Herättäjän paikallisosaston 

vuosikokous ja seurat seu-

ratuvalla (Jukkola, A Marja-

kangas).

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.

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

Neea Pihla Emilia Mourujär-

vi, Vieno Leena Anneli Lai-

tinen

Kuollut

Arvo August Korkiakoski  

85 v.

Vestia Oy:n toimitusjohtaja 

Antero Isokosken 19.12.-08 

Kalajokilaakso –lehdessä esit-

tämien näkemysten ja kom-

menttien johdosta esitettyyn 

on syytä palata. Syytä palata 

siksi, että Kalajokilaaksos-

sa esitetyt tiedot julkaistanee 

myös Nivalan Viikko -lehdes-

sä ja tj:n kirjoituksessa esitet-

tiin tietoja, jotka eivät näyttä 

pitävän yhtä tilastokeskuksel-

ta, yhtiön tilinpäätöksistä, ym. 

saamieni tietojen kanssa.

Näkemyseroihin. 

Vaikka jätteenkuljetuksen 

painoarvo kuluttajahintain-

deksissä onkin pieni, niin 

kuljetuskustannukset ylei-

sesti ovat kuitenkin kuluttaja-

hintaindeksissä mukana jok-

seenkin kaikilla elinkeino- ja 

liiketoiminnan aloilla kus-

tannuksiin vaikuttavina teki-

jöinä. Näin kuljetusten vaiku-

tukset kuluttajahintaindeksiin 

ovat em. kautta varsin suuret. 

Lisäksi kuluttajahintaindeksi 

ja kuorma-autojen kuljetus-

kustannusindeksi ovat lähes 

samat viimeisimpien indek-

silukujen osalta. Esim. vuo-

dessa kuluttajahintaindeksin 

nousu 11/08 oli n. 3,6 % ja 

em. k-autojen vastaava 11/08 

n. 4 %. Joulukuulta 2008 mo-

lemmat lienevät vuositasolla 

3 %:n tuntumassa.

Tj:n mukaan ei ole oikein 

verrata jäte- ja jätteenkulje-

tusmaksuja kuluttajahintain-

deksiin. Mielestäni vertailulle 

mm. yllämainituista syistä on 

perusteita.

Tj. korostaa sitä, että Ves-

tia Oy:n kuljetuskustannusten 

nousua on verrattava kuorma-

autoliikenteen kuljetushin-

taindeksiin. No verrataanpa. 

Kun Vestia Oy:n jätemak-

suhintojen nousun perustee-

na on uutisoitu olevan em. 

kuljetusindeksin nousu, niin 

tilanteessa 11/2008 vuosinou-

su Tilastokeskuksen pitämän 

em. indeksin mukaan oli n. 4 

%. Kun Vestia uutisoi nosta-

vansa tyhjennyshintoja kulje-

tuskustannusten nousun joh-

dosta n.4,6 % niin tuo koro-

tusilmoitus kuljetusosuuteen 

kohdistettuna on keskimäärin 

n. 9 %:n suuruinen. Pienten 

jäteasioiden osalta hieman vä-

hemmän ja isojen enemmän. 

Eli korotus on n. 125 % (9-

4*100/4) suurempi kuin ti-

lastokeskuksen kuorma-au-

toliikenteen em. indeksiluku 

11/2008 edellyttäisi.

Jos korotuksia tarkastelee 

”menneen talven lumien”, eli 

10/08 olleen kuorma-autojen 

kuljetuskustannusindeksin 

lukujen valossa, niin Vestian 

ilmoitus korotuksen vähäisyy-

destä on vähintään harhaan-

johtava. Ko. ajan indeksi kul-

jetusten osalta oli noussut 8,4 

% ja Vestian korotus siis kes-

kimäärin n. 9 %. Temppu on 

siinä, että Vestia ilmoittaa ko-

rotuksen kaikkinensa (kulje-

tus ja käsittely) olevan n.4,6 % 

ja jättää kertomatta sen, että 

kuorma-autojen kuljetuskus-

tannusindeksin nousu ei kos-

ke käsittelyä vaan ainoastaan 

kuljetuskustannuksia. Eli leh-

dissä uutisoituja kuljetuskus-

tannusten korotuspaineita ei 

ole leikattu vaan päinvastoin 

nostettu merkittävästi enem-

män kuin alan ”menneen tal-

ven lumien” ja rajusti enem-

män kuin uusi 11/08 indeksi 

olisi edellyttänyt.

Jos asiaa em. indeksin va-

lossa tarkastelee pitemmäl-

lä aikajänteellä, niin vuoden 

2007 alusta tilastokeskuksen 

k-a kuljetusten indeksiluvun 

nousu 11/2008 näyttäisi ol-

leen n. 10 %. Vastaavasti Ves-

tian hinta jätteenkuljetuksessa 

aikavälillä 1.1.2007 - 1.1.2009 

on noussut lähes 18 %, eli n. 80 

% enemmän kuin kuorma-au-

toliikenteen kuljetuskustan-

nusindeksi nousu edellyttäisi. 

Kun vielä huomioi, että diesel 

polttoaineen hinta, jonka vai-

kutus kuljetuskustannuksiin 

on hyvin merkittävä, on nyt 

lähes 20 % alemmalla tasol-

la kuin vuosi sitten, niin jät-

teenkuljetusmaksujen ilmoi-

tetun suuruisille korotuksille 

kuljetuskustannusten nousun 

johdosta ei nyt näyttäisi löyty-

vän perusteita. 

Mm. osin em. johtuen Ves-

tian jätetaksat ylittävät valta-

kunnallisen tilastollisen kes-

kiarvotason n. viidenneksel-

lä. Niinpä yhtiön kirjanpidon 

mukaan Vestia on kerännyt 

voittoa ennen veroja v. 1999-

2007 yhteensä lähes 600.000 

€. Näin ilmoitettu yhtiön toi-

mintaperiaate, toimimisesta 

omakustannusperiaatteella, 

ei näytä toteutuneen.

Kun yhtiö ilmoitetun mu-

kaan ei ole maksanut osinko-

ja voittovaroistaan, mutta sil-

le on jäänyt v. 2007 tilinpää-

töksen mukaan ns. vapaa-

ta omaa pääomaa kuitenkin 

vain n. 160.000 €, niin yhtiö 

näyttää maksaneen voitois-

taan tuloveroa valtiolle yli 70 

%. Tämä ei liene yhtiön asi-

akkaiden ja alueen edun mu-

kaista. Normaali tuloverotaso 

kun on ollut 26-29 %. Vain on-

ko olemassa asialle muita se-

lityksiä ?

Vielä verorahojen käytöstä 

sen verran, että verorahoja on 

käytetty. Ainakin kuntien yh-

tiöön aluksi sijoittaman osa-

kepääoman 833 707,55 verran 

ja sen jälkeen osakepääoma-

sijoituksille laskettavan rahoi-

tuskustannusten verran, eli n. 

30.000 €/v, joka jää kuntien 

maksettavaksi.

Hyvää Uutta Vuotta mah-

dollisille lukijoille ja Vestia 

Oy:lle.

Heikki Häyrynen, Nivala

Vestian voitot, - veroihinko ???
Heikki Häyrynen kommentoi sun-

nuntain 14.12. lehdessä jätemak-

suja. On virkistävää, että jäteasiat 

ovat päättäjien asialistalla korkeal-

la, sillä toimiva, kokonaisedullinen 

jätehuolto on kaikkien kuntalais-

ten etu. Ikävä kyllä kirjoittaja pe-

rusti kannanottonsa varsin heik-

koihin ja jopa virheellisiin tausta-

tietoihin.

Kuluttajahintaindeksissä, jo-

hon kirjoittaja vertaa jätemaksu-

ja, tarkastellaan kotitalouden ku-

lutusta hyvin laajasti. Indeksi muo-

dostuu mm. ruoasta, vaatteista, 

viihteestä, terveydenhoidosta ja 

muista kotitalouksien ostamista 

palveluista. Jätteenkuljetus on to-

ki yhtenä tekijänä mukana ko. in-

deksissä, mutta sen painoarvo on 

vain 1,56 tuhannesosaa koko lu-

vusta. Omistusasumisen kustan-

nuksia ei kuluttajahintaindek-

siin lasketa laisinkaan, ainoastaan 

vuokra-asuminen. Jätemaksujen 

suora vertaaminen kuluttajahin-

taindeksiin on siis vähintäänkin 

harhaanjohtavaa.

Todellisemman kuvan antaa 

sen sijaan kuorma-autoliikenteen 

kuljetushintaindeksi, johon jät-

teiden kuljetusurakat on sidottu. 

Tähän indeksiin vaikuttavat suu-

rimpina tekijöinä kuorma-au-

toliikenteen työvoima-, huolto-, 

polttoaine- yms. kulut. Indeksissä 

esim. nopeat polttoaineen hinnan 

vaihtelut näkyvät vasta viiveellä – 

vajaan kahden kuukauden takai-

set asiat eivät indeksejä tarkastel-

taessa ole lainkaan menneen tal-

ven lumia.

Kirjoittajalla oli väärää tietoa 

myös kuntien yhteisen jäteyhtiön 

toimintaperiaatteista. Vestia Oy ei 

maksa senttiäkään osinkoa omis-

tajilleen. Jätemaksuilla ei siis voi 

paikata kriisissä olevien tai mui-

denkaan kuntien taloutta. Mutta 

pyytävä käsi ei ole ojossa toiseen-

kaan suuntaan: jätehuoltoon ei 

käytetä senttiäkään verorahoja.

Yhtiön perustamissopimukses-

sa määriteltyihin toimintaperiaat-

teisiin kuuluu, että asiakkaille tar-

jottavat palvelut ja toiminnan ku-

lut katetaan jätemaksuilla ja hyö-

tyjätteiden myynnillä. Jätemaksut 

perustuvat siis todellisiin kuluihin 

ja niissä on huomioitu lainsäädän-

nön edellyttämät investoinnit. 

Jätemaksuilla tulee jo jätelain 

mukaan ohjata jätteen määrän vä-

hentämiseen. Se, joka tuottaa vä-

hän jätettä, maksaa myös vähem-

män jätehuollostaan.

Jätehuolto on sellainen asumis-

kustannus, johon jokainen meistä 

voi helposti vaikuttaa itse. Tärkein 

keino on kohtuullinen kuluttami-

nen. Kun hankkii tavaraa maltilla, 

ei sitä myöskään päädy suuria mää-

riä jätteeksi, eikä jäteastiaa tarvitse 

siten tyhjentää kovin usein. Tarkka 

kuluttaja ja huolellinen kierrättäjä 

selviää jätehuollostaan n. 30 euron 

vuosikustannuksella. Käyttämällä 

naapureiden kanssa yhteistä jäte-

astiaa voi selvitä vieläkin pienem-

millä kustannuksilla.

Me neuvomme mielellämme 

maksutta, miten voi pienentää 

omia jätehuoltokustannuksiaan. 

Jos tavoitteena olisi kirjoittajan 

mainitsema voiton maksimointi, 

emme jakaisi tällaisia neuvoja.

Antero Isokoski
toimitusjohtaja

Vestia Oy

Jätemaksuilla ei
kerätä voittoa

Lukijoiden Ajatuksia

Kommentoi netissä
Lukijan kirjoituksia löydät nyt 

myös internetistä osoitteesta

www.nivala.org. Sivuilla voit myös 

kommentoida viestejä.
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Keskustan Nivalan kunnallisjärjestön johtokunnan ja paikal-

lisyhdistysten puheenjohtajien kokous ke 7.1.-09 klo 19.00 

OP:n kokoustilassa. Tervetuloa!

Keskustan Nivalan kunnallisjärjestön yleinen kokous to 8.1.-

09 klo 19.00 Valtuustosalissa. Luottamushenkilövalinnat. Pai-

kallisyhdistykset ilmoittakaa kokousedustajat Irja Erkkilälle  

tai Ritva Saviluodolle. Tervetuloa!

Keskustan Padingin py:n

SYYSKOKOUS

5.1. Sikabaarissa klo 19.00.

Luottamushenkilövalinnat. Tervetuloa

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

Kyllä se on mukava tulla jou-

luksi Nivalaan! Lahjat ja tar-

vittavat löytyy Halpa-Hallis-

ta ja Savenmaalta. Jos haluu 

vielä jotain, turhaa ja kallista 

ostaa ni käy Ylivieskassa. Kyl-

lä Nivalasta tarvittava löytyy, 

kun ei oo liika vaativa. t: Poi-

ka pohjanmaalta.

Peruspalvelukuntayhtymä Kal-

lio saisi arvostaa enemmän mei-

tä hoitajia jotka olemme vain 

sijaisia, aina on uhka päällä että 

työt loppuu kun pitäisi kuulem-

ma säästää, mehän me sijaiset 

niska limassa työt hoidetaan, 

miten tämä meidänkin pomot 

luulee että asukkaat tulevat hoi-

dettua ilman meitä sijaisia. Jos 

on ainainen uhka päällä töi-

den loppumisesta taitaa moni 

lähteä muualle töihin ja mistäs 

sitten saadaan työntekijöitä? Te 

jotka akustiikassa ryystitte kak-

kukahvit, muistakaa vain ket-

kä ne työt tekevät! Nimimerkki 

Arvostusta sijaisille.

Te vanhempi mies terveys-

keskuksessa! Katsoitte vau-

vaani ja sanoitte sen olevan 

joulun paras lahja. Se oli niin 

kauniisti sanottu ja sydämes-

tä asti sanottuettä on ollut 

mielessäni joka päivä.  Kaik-

kea hyvää teille! 

Jonon kerääjät huomio! Ni-

valan ja Ylivieskan välillä on 

talvinopeusrajoitus 80 km/h. 

Ei 70 eikä 60 km/h. Nopeus-

rajoitus on voimassa myös 

pimeällä ja kun vastaan tu-

lee auto.

Nivalassa liikkeissä hyvä pal-

velu abc:lla ja ärrällä erikoi-

sesti. Nirppanokat arvostelee 

asiattomia, pääasia että tava-

raa saa ja homma pelittää.

Erkkilässä pojat ajelee 250 

ccrossipyörillä! Eikö poliisit 

puutu asiaan? T. Ääniin vi-

hastunut.

Ei ne pienet tulot vaan suu-

ret menot yrityksen kaataa. 

Ei kannata tarpeettomasti 

isotella. T. Entinen yrittäjä.

Kiitos Nivalan jäähallin hen-

kilökunnalle hyvästä palve-

lusta ja siitä että otatte har-

rasteporukatkin hyvin huo-

mioon.

Tarkka martti pitää huolen 

omista asioista.

Jotku uskoo vain sen mikä it-

selle sopii parhaiten. Omaa it-

sekästä kuluttavaa elämänta-

paa varjellaan viim. asti. Fak-

ta on, että ilmasto muuttuu 

sekä luonnollisesti että ih-

misen vauhdittamana. Olisi-

kin, etttä napajäätiköt pa-

lautuvat talveksi ennalleen, 

mutta kun suunta on toinen. 

Vielä ei edes tiedetä kaikkia 

ilmastonmuutoksen seurauk-

sia. Ihminen on sekä älykäs 

että tyhmä yhtäaikaa: älykäs 

kun tajuaa mitä on saanut ai-

kaan, tyhmä kun ei kykene te-

kemään asialle mitään.

Ei tänne Haapaperälle enää 

oikeita polliiseja kaivata! Ei-

kö tämän hetkiset "kyläpollii-

sit" riitä jo! Tulukaa suoraan 

sanoon jos on asiaa!

Terveitä ne on ne haapaperän 

pojat ku autojen perässä roik-

kuu ja ulkona kisuaa. Toisin 

ku kirkonkylän pojat jotka 

pelaa päivät pitkät sisällä so-

tapelejä tietokoneella!

Kyllä nyt pitäs nivalan päät-

täjien jo herätä ja katsoa pei-

liin? Työpaikat menee ja pal-

velut huononee jatkuvasti? 

Kallio täys susi joka olis lo-

petettava mahd. pian? Siel-

tä ei palveluja saa kohta mi-

tään! Perhepäivähoito homat 

nyt menossa pieleen ja hoita-

jille lopputilejä jo jaettu ja nii-

tä vasta kuulutettiin ja koulat-

tiin et mitä tämä touhu on-

muuta ku ajetaan nivala alas 

ja liitytään vaikka vieskaan ja 

väkisin? 

Moni maliskyläläinen odot-

taa nyt reipasta ja rohkeaa-

kin ihmistä joka tulisi ja avai-

si kaupan meille uudestaan. 

Kaupan mukana meni myös 

paikka jossa tuttujen kanssa 

sai kuulumiset vaihdettua.

Asia tarkistettu hevosen 

omistajalta, koirani ei ole 

purrut hevosta. Eikä muita-

kaan! Ei ole oikein näiden 

perättömien juorujen levit-

täjä. Juoruisaa uutta vuotta 

haapaperälle. T. joulumie-

lensä pahoittaneena koira ja 

omistaja.

Älä puhu rivoja omien tai vie-

raitten pienten lasten kuullen. 

Siinä ei voi sanoa "vastuu on 

kuulijalla".

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.

Keskusta

www.nivalanviikko.fi 
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Parhaat palvelut  

Vastataan pois

1. 224,30 euroa. 2. 14 päivää 

nuorempia. 3. 60 vuotias. 4. 

Ystävänpäivää. 5. Leonardo 

da Vincin.
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Myydään  

TV 25" 2 kpl lähes uusia, 
pienempiä televisioita se-
kä HARMOONI. Puh. 0400-
295745, koti 08-442410.

NISSAN Almera 1.5 vm -06. 
Aj. 66 t. km, 2 renkaat, loh-
kolämmitin, sisätilapisto-
ke, cd-soitin, sähköpeilit ja 
-ikkunat, penkinlämmitti-
met. Metallinharmaa. Ta-
kuu voimassa. Hp. 13900. 
P. 0451344490. 

Rekka-auton perävaunun 
RUNKO. Hp.250 euroa.
Puh: 0445023486.

R I N TA M A M I E S TA L O 
sähkö+vedet on. Rimmi 
Kokkola keskustaan noin 
5 km Hp: 30.000 Puh: 08-
441604 /050-4007628.

SAKSANPAIMENKOIRA 
uros, paperit on. Myydään 
pitovaikeuksi3n takia. 
Kiltti. Vain hyvään kotiin. 
Puh. 0405408849.

3 v. vanha TV Philips 23 
vähän katsottu. Uudehko 
DIGIBOX Handan.Tehokas 
PÖLYIMURI Vorkwerk. Tar-
jousten perusteella. Puh. 
08-440867 Nivala.

BMW 520, automaatti, 
92vm, 190 tkm ajettu, 
todella hyväkuntoinen 
ruosteeton, ehjä sisusta 
ja hyvämaalipinta, kak-
silla renkailla.
Hp: 3900euroa. Puh. 
044-0805046.

Ostetaan  

Käytetty SYÖTTÖTUOLI 
mummolakäyttöön.Puh. 
0400-677261.

HALKOSIRKKELI sähkö/
traktorikäyttöinen puh: 
050-5596260.

Halpa TOYOTA COROLLA 
vuosimallia 86-92. Puh. 
040 324 7430

Vanha puinen VAATE-
KAAPPI. Ei maalattua. 
Puh. 044-5075909.

Halutaan vuokrata  

KOLMIO rivitalosta. Puh. 
044-291 4006.

Löydetty  

Kirjaston ja Sokoksen vä-
liltä AVAIN, jossa kaksinu-
meroinen luku. Voi kysyä 
Nivalan Viikosta.

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

Lähetä ilmoituksesi allaolevalla kupongilla
tai sähköpostitse osoitteeseen

rivit@nivalanviikko.fi 



www.nivalanviikko.fi 


