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Joka viikko.
Jokaiseen kotiin.
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Sunnuntai  
11.1.2009

Albumi

Nimipäivät 

Ajassa

Ajatus 

Sunnuntaiksi

Kysytään pois

Tällä palstalla julkaistaan lukijoiden perhetapahtumia, kuten on-

nitteluja, kiitosilmoituksia, syntymäpäiväjuhlia, syntyneitä vauvoja, 

valmistuneita, nimityksiä jne.

Lasten (alle 18-v.) kuvalliset kaste-, onnittelu- ym. ilmoitukset ovat 

ilmaisia. Ilmaisia ovat myös nimitys- ja valmistujaisilmoitukset. Muut 

ilmoitukset maksavat 9 euroa/kpl käteisellä, laskutettaessa laskutus-

lisä 2,35 euroa. Tuo aineisto toimitukseen tai lähetä sähköpostilla 

toimitus@nivalanviikko.fi . Toimituksen postiosoite on Kalliontie 25, 

85500 Nivala ja puhelin 08-443 133.

Ateriapalvelu

Sunnuntai 11.1.: Lihahöystö, 

perunat, italiansalaatti, mar-

javaahto.

Maanantai: Makkarakeitto, 

juusto, puolukkapuuro.

Tiistai: Maksalaatikko, peru-

nat, voisulakastike, puoluk-

kasurvos, aprikoosihyytelö.

Keskiviikko: Kirjolohiperu-

nalaatikko, punajuuriviipa-

le, punaherukkakiisseli.

Torstai: Broilerpyörykkä, 

perunat, kastike, kaali-retii-

si-kurpitsasalaatti, hedelmä-

kiisseli.

Perjantai: Lihakeitto, juusto, 

marjapuuro.

Lauantai: Punajuuripihvit, 

perunat, kastike, raejuusto, 

boysenmarjakiisseli.

Sunnuntai: Stroganof, peru-

nat, perunasalaatti, luumu-

kiisseli.

Peruskoulu ja 
lukio
Maanantai: Kalakeitto, mak-

samakkara, ruisleipä.

Tiistai: Lihapyörykät, kastike, 

perunat, kaali-sateenkaari-

ananassalaatti.

Keskiviikko: Makaronilaatik-

ko, tuoresalaatti.

Torstai: Värikäs kalkkunakas-

tike, riisi, tuoresalaatti.

Perjantai: Makkarakeitto, 

sämpylä.

Herra on meidän kilpemme,

Israelin Pyhä meidän kunin-

kaamme! Näyssä sinä kerran 

vakuutit palvelijoillesi: "Mi-

nä olen valinnut nuorukaisen 

kansan joukosta, olen pannut 

kruunun sankarin päähän. 

Minä olen löytänyt palvelija-

ni Daavidin ja voidellut hänet 

pyhällä öljylläni. Minun voi-

mani vahvistaa häntä ja käte-

ni on hänen tukenaan. Hän 

sanoo minulle: ’Sinä olet mi-

nun isäni, olet Jumalani, tur-

vakallioni.’ Minä otan hänet 

esikoisekseni, nostan kunin-

kaista korkeimmaksi. Kos-

kaan en ota häneltä pois ar-

moani, minun liittoni kestää 

horjumatta. Minä annan hä-

nen sukunsa säilyä iäti, annan 

hänen valtaistuimensa pysyä 

niin kauan kuin taivas kaar-

tuu maan yllä."

Ps. 89: 19–22, 27–30 

Sunnuntai 11.1: Kari, Karri. 

Maanantai 12.1: Toini. 

Tiistai 13.1: Nuutti. 

Keskiviikko 14.1: Sakari, Sa-

ku. 

Torstai 15.1: Solja. 

Perjantai 16.1: Ilmari, Ilmo. 

Lauantai 17.1: Toni, Anttoni, 

Antto, Anton. 

Torstai 15.1.

Suomen sanomalehdistön 

syntymäpäivä.

Hymyileminen kuluttaa huo-

mattavasti vähemmän ener-

giaa kuin irvistäminen.

Peppi Pitkätossu

1. Monesko Nivalan jouk-

kue oli Maakuntaviestin A-

sarjassa?

2. Mikä on Sauli Niinistön 

vaimon nimi?

3. Missä päin Suomea ole-

via soita kutsutaan laakio-

keitaiksi?

4. Mikä oli Aulis Sallisen en-

simmäinen ooppera?

5. Minkä kunnan alueelta 

saksalaiset poistuivat viimei-

seksi Lapin sodassa?

Vastaukset sivulla 11

Ruokalista

Vauvauutisia

Työpaikat
Nivalassa

Fysioterapeutti, kokki, baari-

tarjoilija, myyjä.

Haapajärvellä

Kunnaneläinlääkärin sijai-

suus, kauneuskonsultti, ko-

rukonsultti.

Kärsämäellä

Keittiötyöntekijöitä, siivoo-

ja.

Työvoima-
koulutus
Koneistajan ammattitutkinto 

- cnc-koneistus, kone- ja me-

tallialan perustutkinto, levy-

seppä-hitsaaja, levytekniikan 

ammattitutkinto, metallialan 

valmentava jakso - metallin 

perustiedot ja taidot, hitsaa-

jan pätevöitymiskoulutus, 

hitsaajan ammattitutkinto, 

kone- ja metallialan perus-

tutkinto - koneistus, yrittä-

jän ammattitutkinto, monia-

lainen rekrytointikoulutus 

yhteishankintakoulutuksena, 

teollisuusrobotin ohjelmoin-

ti ja käyttötaito, tulityökort-

tikoulutus, työturvallisuus-

korttikoulutus, teollisen pin-

takäsittelijän koulutus.

Jasminille ja Sofi alle syntyi 

pikkuveli 19.12.2008. Painoa 

vauvalla oli 3590 grammaa ja 

pituutta 50 senttiä. 

Maria Peräsarka ja Antti Mal-

kamäki saivat tytön Oulaisis-

sa 2.1.2009. Pienokaisen pi-

tuus on 51 cm ja paino 3550 

g.

Tanja ja Markku Palola saivat 

tyttövauvan 7.1. Kokkolassa. 

Pienokaisen pituus on 46,5 

cm ja paino 3350 g.

Joulukuu 2004 2005 2006 2007 2008

arvo pv klo arvo pv klo arvo pv klo arvo pv klo arvo pv klo
sademäärä/kk mm 0 56 21 8
sademäärä/v mm 332 338 383 400
ylin lämpötila Cº 3,0 17 12:44 2,3 12 9:03 7,3 9 21:43 5,0 6 22:26 2,9 19 6:36
alin lämpötila Cº -21,4 3 9:08 -23,1 27 0:44 -12,1 25 15:25 -8,6 13 2:51 -9,0 28 8:41
keskilämpötila C° -3,5 -7,0 0,1 -0,4 -1,5
ylin ilmanpaine mb 1021 13 17:48 1034 28 12:39 1027 25 15:00 1033 13 2:03 1031 25 13:36
alin ilmanpaine mb 963 24 8:03 975 15 21:24 966 6 8:58 974 8 14:48 986 22 12:35
ylin tuulenpuuska m/s 13,9 22 17:24 12,4 12 9:24 13,4 22 21:25 12,4 21 22:04 14,9 31 18:38
jääpäivät 17 27 6 6 14
pakkaspäivät 26 30 15 22 24
lämpösumma/kk 0 0 0 0
lämpösumma/v 0 1396 1132 898

Vesisadepäivät 2008: 3. (3mm); 4. (1mm); 20. (4mm);       SÄÄLLISTÄ UUTTA VUOTTA! © Jouko Jämsä

Vanhojen valokuvien kertomaa
Tälle palstalle toivomme lukijoil-

ta vanhoja valokuvia, mielellään 

50-luvulta uudempaan päin. Ku-

vat voi tuoda Nivalan Viikon toi-

mistoon os. Kalliontie 25 tai lä-

hettää sähköpostilla osoitteeseen 

toimitus@nivalanviikko.fi . Pal-

kitsemme julkaistut kuvat kah-

vipaketilla.

Tämä kuva on otettu äi-

tienpäivänä vuonna 1947. 

Kuvassa on Haapaperän 

ja Kotilan kuorolaiset sekä 

opettaja Matti Lakso.

Joulukuun säätilastojaOnnea!

Myöhästyneet 17-vuotis-

onnittelut kaupungin 1. 

kaupunkilaiselle.

Terv. puoli sukua

MTK-Nivalan 
valintoja

MTK-Nivalan johtokunnan 

puheenjohtajaksi vuodelle 

2009 valittiin Ossi Erkkilä 

ja varapuheenjohtajaksi Ee-

ro Juola. Kuluttaja-asiamie-

hiksi valittiin Pekka Mönk-

könen ja Marita Kumpula, 

MTK-yritysasiamiehiksi Ju-

hani Kumpusalo ja Pekka 

Ruostetsaari, lomitusvastaa-

viksi Maija Järvelä ja Eliisa 

Kumpula, sosiaalivastaavik-

si Eero Juola ja Seija Korjo-

nen. Ympäristöasiamiehinä 

jatkavat Seppo Löytynoja ja 

Jarmo Pihlajaniemi, sihteeri-

nä Jarmo Raudaskoski.
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L  omat on sitten pidetty ja pa-

  lattu virkistyneenä työn-

  täyteiseen arkeen. Pikku pak-

kanen ja päivän rutiinit saavat taas järjestyk-

sen elämään.

EU-määräykset ovat taas puhuttaneet kan-

salaisia. Joulun alla EU-kansalaiset saivat to-

sin myönnytyksiä, sillä heille tuli lupa ostaa 

minkämallisia vihanneksia ja hedelmiä ta-

hansa. Jopa käyriä kurkkuja! Tämän vuo-

den alusta taas EU:n tasa-arvomääräykset 

kieltävät sukupuoleen perustuvan hinnoit-

telun. Aiemmin se on koskenut tavaroita, 

mutta tämän vuoden alusta myös palvelui-

ta. Palveluita täytyy olla tarjolla molemmil-

le sukupuolille samoilla hinnoitteluperiaat-

teilla. Julkisuudessa esimerkeiksi ovat nous-

seet parturi-kampaamot sekä laivaristeilyjen 

pelkästään naisille suunnatut tarjouspaketit, 

joissa luvataan matka kahdelle naiselle yh-

den hinnalla. Tasa-arvon rikkomisesta on 

luvassa vähintään 3000 euron sakko.

Kovin kaukaa haetuilta nämä EU-määräyk-

set kuulostavat. Ainakin aiemmin yrittäjäl-

lä oli oikeus valita asiakkaansa, jos niikseen 

tuli. Selväähän se on asiakkaallekin, että ha-

kee palvelunsa sieltä, missä niitä on tarjolla. 

Tuskin tästä asiasta kukaan tosissaan riitele-

mään ryhtyy, mutta huvikseen joku voi tie-

tysti kokeilla, miten määräykset toimii.

Keskustelua on herättänyt myös elintarvik-

keiden uusien pakkausmerkintöjen vaati-

mukset. Suomen lipun kuva on häviämässä 

monista pakkauksista. Suomen lippu on an-

tanut ostajalle kuvan tuotteen suomalaisuu-

desta. Elintarvikelain ja pakkausmerkintä-

asetuksen vastaisena merkintänä pidetään, 

jos Suomen lipulla korostetaan vain sitä, et-

tä tuote on valmistettu Suomessa, sillä sen 

täytyy olla sekä raaka-aineiden että valmis-

tuksen osalta kokonaan tai ainakin pääosin 

kotimainen. Julkisuudessa esitetty tieto, et-

tä pakkausmerkinnäksi riittäisi "Valmistettu 

EU:ssa" on sen sijaan lööperiä.

Evira eli Elintarvikevirasto käynnistää täs-

sä kuussa Tuoreet kasvot 2009 -kampanjan 

yhteistyökumppaneidensa kanssa pakkaus-

merkintöjen uudistuksista. Pakkausmerkin-

nät on tarkoitettu kuluttajien avuksi. Ostajan 

kannalta pakkausmerkintöjen ensimmäinen 

vaatimus on, että ne olisivat niin suurella 

tekstillä, että tavallisella näöllä niitä pystyi-

si lukemaan.

Suomalaiset noudattavat EU-määräyksiä 

joiltakin osin erityisen tunnollisesti. Loman 

aikana kävin Espanjassa, ja siellä esitelmöi-

nyt matkaopas kertoi paikallisesta jätevesi-

huollosta. Pääosin sekä paikallisten että mil-

joonien turistien jätökset lasketaan suoraan 

mereen. Jonkin verran on ns. mustia kaivoja, 

eli maahan porattuja tavattoman syviä lou-

hoksia, joihin jätteitä lasketaan ja sieltä vesi 

suodattuu pikkuhiljaa mereen. Kaivot ovat 

syviä eikä niitä koskaan siis tyhjennetä. Me 

täällä Suomessa pyrimme täyttämään kal-

liisti sen vaatimuksen, että jäteveden täy-

tyy puhdistamisen jälkeen olla juomakel-

poista.

Espanjalaiset kohtelevat myös eläimiä niin 

huonosti, että Suomessa sellainen ei tulisi 

kysymykseenkään. Huvikseen kidutetaan 

härkiä härkätaisteluissa ja kansanjuhlissa 

pudotetaan kirkontornista eläviä vuohia tai 

aaseja. Kanariansaarilta löytyy ruokalistalta 

myös villikaneja. Koirat pyytävät niitä, mut-

ta jos koira ei saa kiinni tarpeeksi kaneja, 

ne juoksutetaan hengiltä tai hirtetään - tai 

ainakin kohdellaan erityisen huonosti seu-

raavaan metsästyskauteen saakka. Viinitilal-

le suuntautuneella matkalla tapasimme siel-

lä koiran, joka oli puolen metrin mittaises-

sa raskaassa narussa betonialustalla, johon 

oli satanut runsaasti vettä. Koira seisoi hil-

jaa pää riipuksissa, sillä se ei joko ylettynyt 

makaamaan tai ei pystynyt märkään beto-

niin asettumaan. Tällainen näky pilaa päi-

vän suomalaiselta eläintenystävältä.

Espanjassa on tapana myös hylätä lemmik-

kikoiria. Ne viedään autolla vain niin kauak-

si, etteivät ne enää osaa kotiin. Niinpä niitä 

näkee harhailevan pitkin katuja ruokaa et-

sien. Suomessa asiat ovat tältä osin hyvin. 

Irtokoiria ei ole varsinaisesti lainkaan, sil-

lä sellaiset joutuvat eläinsuojeluyhdistysten 

tai viranomaisten toimenpiteiden kohteeksi 

melko nopsaan. Meillä myös ympäristö val-

voo - joskus liiankin kärkkäästi, että koiria 

ja muita eläimiä kohdellaan hyvin.

V aikka kyse olisikin erilaisesta 

 kulttuurista, miten ihmeessä voi 

 olla mahdollista, että samaan 

EU-porukkaan kuuluvissa maissa voidaan 

toimia näin erilailla? Miksi kaikkien jäsen-

maiden ei tarvitse noudattaa EU:n velvoit-

teita? Kysymys on niin iso, että ei meidän 

sitä tarvitse ymmärtääkään. Miettikööt ne 

jotka tietävät ja saavat siitä palkan. Meillä 

kuitenkin on asiat näiltä ja monilta muilta-

kin osin todella hyvin.

Maritta Raudaskoski
maritta.raudaskoski@omanetti.fi 

Maritta Raudaskoski
maritta.raudaskoski@omanetti.fi 

Paluu päiväjärjestykseen
Toimittajan tarinoita

Nordic Aluminium Oyj aloit-

ti perjantaina yt-neuvottelut, 

jotka koskevat yhtiön kaik-

kia työntekijöitä Nivalan ja 

Kirkkonummen tehdasyksi-

köissä.

Neuvotteluissa käsitellään 

yrityksen toiminnan jousta-

vaa sopeuttamista vallitse-

vaan markkinatilanteeseen 

sekä odotettavissa oleviin 

tuotannollisiin ja taloudelli-

siin näkymiin.

Neuvotteluissa käsitel-

lään työajan lyhentämistä ja 

toiminnan uudelleenjärjes-

telyä.

Nordic Aluminium pe-

rustelee neuvottelujen aloit-

tamista markkinanäkymien 

heikentymisellä ja epävar-

muudella. Neuvottelut kos-

kevat noin 270 henkilöä.

Nordic Aluminium
aloitti yt-neuvottelut

Vuoden viimeisenä päivänä 

Maliskylän kyläkauppa ava-

si ovensa viimeisen kerran. 

Kaupalla kävi vilske koko 

päivän vaikka ulkona olikin 

kova myrsky. Kyläläiset ha-

lusivat muistaa kauppaa ja 

kauppiasta sankoin joukoin 

ilmasta huolimatta.

Aamulla jo ennen kaupan 

aukeamista olivat kyläläiset 

järjestäneet kauppias Tuija 

Lindholmille yllätyksen. Uu-

dentalon Mauri saapui pihal-

le Ford Mustangillaan ja Tui-

ja pääsi Maurin upean auton 

kyytiin, joka on samaa vuo-

simallia kuin kauppias itse. 

Heidän palatessaan ajelulta 

oli aamun pimeyteen laitettu 

ulkotulet ja Tuijalle oli kaunis 

suurten sädetikkujen valaise-

ma kuja kaupan ovelle, jota 

pitkin hän sai kulkea laulun 

saattelemana. Mauri piti pu-

heen kyläläisten puolesta ja 

ojensi samalla kylän yhtei-

seen lahjan Tuijalle.

 Kaikki tämä kertoo sii-

tä kuinka kauppa ja kaup-

pias ovat olleet tärkeitä Ma-

liskylän asukkaille. On ollut 

paikka, jossa on nähty tutut ja 

uudet asukkaatkin ovat tutus-

tuneet kyläläisiin. Kaupan-

käynnin lomassa on samalla 

puhuttu ilot, surut, säät sekä 

kylän ja maailman tapahtu-

mat. Eli kauppa ei ole ollut 

pelkkä kauppa vaan myös ky-

län keskus, kiintopiste, koh-

taamispaikka. Autoistakin on 

puhuttu, niinpä Mauri tiesi-

kin, että Tuija on haaveillut 

joskus pääsevänsä Mustangin 

kyytiin. Tämä toive toteutui 

uuden vuoden aattona, Tui-

jan viimeisenä työpäivänä ky-

läkauppiaana.

Viimeisen aukiolopäi-

vän aikana moni muisteli 

sitä kuinka Maliskylällä ai-

koinaan oli neljäkin kaup-

paa, posti, pankki ja apteek-

ki. Vielä vuoteen 2000 kyläl-

lä oli kaksi kauppaa; toisella 

puolen jokea Laakko ja vas-

tarannalla Tuijan kauppa. 

Pankkikin toimi kylällä vie-

lä vuoteen 2005 saakka. Ma-

liskylä on ollut onnekas kylä, 

koska palvelut ovat säilyneet 

näinkin pitkään, monelta ky-

lältä palvelut ovat loppuneet 

jo paljon aiemmin. 

Kyläkaupan ja sen tarjo-

amien palveluiden; postin, 

pankkipalveluiden ja veikka-

uksen loppuminen on suuri 

ongelma kyläläisille, kaikki 

asiat täytyy nyt hoitaa Niva-

lan keskustassa. Erityisen vai-

keaa se on monelle vanhem-

malle ihmiselle, jolla ei ole 

autoa tai muuta kyytiä.

Kyläkaupan asiakkaat 

kiittävät tarmokasta lähim-

mäisen kauppiasta yhteisistä 

vuosista ja toivottavat kaik-

kea hyvää tulevaisuuteen.

Maliskylän kauppa sulki ovensa

Kyläläiset olivat järjestäneet Tuijalle vastaanoton kaupalle.

Tuija lähdössä Maurin kanssa ajelulle Mustangilla.

Uudella palstalla julkaisem-

me lukijoiden ja yhdistysten 

lähettämiä valokuvia. Kuvi-

en täytyy olla ennen julkai-

semattomia ja uudehkoja 

uutiskuvia. Aiheina voivat 

olla esimerkiksi yhdistysten 

kokoukset, aikuisten syn-

tymäpäivät, kylien tapah-

tumat, tempaukset, erikoi-

set luonnonilmiöt ja kaik-

ki yleisötapahtumat. Liitä 

mukaan lyhyt teksti kuvan 

aiheesta.

Laita kuvat sähköpostil-

la os. toimitus@nivalanviik-

ko.fi  tai tuo ne toimitukseen 

Kalliontie 25, 85500 Nivala. 

Toimitus päättää kuvien jul-

kaisemisesta. Jokaisesta jul-

kaistusta kuvasta maksam-

me palkkion, jonka maksa-

mista varten tarvitsemme 

nimesi, sosiaaliturvatun-

nuksesi ja pankkitilin nu-

meron tai yhdistyksen yh-

teystiedot ja tilinumeron.

Maksamme 10 € jokai-

sesta julkaistusta kuvasta.

Arvomme kaikkien ku-

via lähettäneiden kesken 

maaliskuussa hyvälaatui-

sen digikameran.

Voita digikamera!

Lukijoiden
uutisia
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Nivalan Seurakunta
Su 11.1. 1.sunn. loppiaisesta  

klo 10 messu kirkossa, Vilja-

nen, Katajala. Kirkkokahvit 

seurakuntakodissa.

Ma 12.1. klo 11.30 näkövam-

maisten kerho seurakunta-

kodissa. Klo 12 päiväveisuut 

seuratuvalla. Klo 18 rovasti-

kunnan Petroskoin kuoron 

harjoitukset seurakuntako-

dissa. Klo 19 Erkkilän kinke-

rit Annikki ja Reino Korrilla, 

Sarjankyläntie 247 (Isomaa, 

Rautio, Takalo, Pietikäinen). 

Klo 19 johtokuntien yhteinen 

kokous Nivalan ry:llä.

Ti 13.1. klo 19 Similän kin-

kerit Hanna-Liisa ja Aino 

Liinamaalla, Jaakolankuja 7 

(Isomaa, Rautio, Takalo, Pie-

tikäinen).

Ke 14.1. klo 11 hopeaiän ker-

ho seurakuntakodissa. Klo 

11 varttuneiden kerho Ni-

valan ry:llä (J Poikkimäki). 

Klo 19 Taizé-lauluilta kir-

kossa (Junttila, Rautio, Gos-

pelkuoro). Klo 19 Jokikylän 

kinkerit Ritva ja Eino Kor-

kiakoskella, Autiorannantie 

40 (Jukkola, Katajala, Järvi-

luoma, Pietikäinen). 

To 15.1. klo 17 lapsikuoron 

harjoitukset seurakuntako-

dissa. Klo 19 Hourupuhdon 

kinkerit Sanna ja  Ilkka Suih-

kosella, Kalliontie 37 (Vil-

janen, Rautio, Järviluoma, 

Nummela).

Pe 16.1. klo 18.30 raamat-

tuluokka Nivalan ry:llä. Klo 

19 Karvos-Pahkalan kinke-

rit Liisa ja Martti Ottavai-

sella, Makkaratie 545 (Junt-

tila, Katajala, Takalo, Pieti-

käinen).

La 17.1. klo 19.30 nuorten 

keskusteluilta Nivalan ry:llä, 

järj. Nivalan ry.

Su 18.1. 2. sunn. loppiaisesta, 

klo 10 messu kirkossa, Junt-

tila, Katajala. Kirkkokahvit 

seurakuntakodissa. Klo 13 

Jokisaaren  kinkerit Sanna ja 

Teemu Kankaalla, Kiipelin-

kuja 34 (Jukkola, Katajala, 

Järviluoma, Nummela). Klo 

13 seurat  Nivalan ry:llä (M 

Kurunlahti). Klo 18 Herät-

täjän paikallisosaston vuosi-

kokous ja seurat seuratuval-

la (Jukkola,  Marjakangas). 

Klo 18 seurat Nivalan ry:llä 

(M Kurunlahti, R Österberg). 

Klo 19 Ahteen kinkerit Rai-

li ja Jarmo Ylikoskella, Halla-

korventie 18 ( Junttila, Rau-

tio, Järviluoma, Nummela).

Diakoniatyö: Diakoniatoi-

misto suljettu to 8.1.

La 17.1. diakoniatoimikun-

tien koulutuspäivä Vinnur-

van leirikeskuksessa. Ilmoit-

tautuminen toimikunnittain 

kirkkoherranvirastoon p. 440 

025 to 8.1. mennessä.

Kolehdinkantajat:  Su 11.1. 

Sami Selkäinaho, Janne Tam-

mela, Joni  Vierimaa. Su 18.1. 

Meeri  Viljamaa, Enna Vähä-

söyrinki, Jonne Juola. Su 22.1. 

Teija Haikola, Veera Jaako-

la, Sami Knuuti. 1.2. Henna  

Haapala, Johanna Halonen, 

Jussi Närhi. 8.2. Mira Laak-

so, Johanna Paavola, Joona 

Ranta-Nilkku. Huom! Ole 

paikalla sakastissa viim. 20 

min. ennen tilaisuuden al-

kua! Lisätietoja p. 040 532 

5578/Reetta.

Etappi-ohjelma radio-Poo-

kissa (100,5mHz) maanan-

taisin klo 17, uusinnat sun-

nuntaisin radiojumalanpal-

veluksen jälkeen. Ohjelmas-

sa käsitellään inhimillisen 

elämän kysymyksiä kristilli-

seltä arvopohjalta.

Anna lahjaksi  erilaisissa elä-

män tilanteissa Nivalan his-

toria-kirja!  Myynti kirkko-

herranvirastosta, 65 €/kpl.

Seurakunnan adressit: Seu-

rakunnan adresseja on myy-

tävänä myös kirkkoherranvi-

rastossa, hinta 8,50 €.

Kanttorien matkapuheli-

met:  Anu Rautio p. 040 532 

9051 ja Liisa Katajala p. 

044 344 2174. Vapaapäivät 

ma ja ti.     

Perheasiain neuvottelu-

keskus Rautatienkatu 6 C 2 

(käynti pihan puolelta) 84100 

Ylivieska,p. (08) 425 990.

Palveleva puhelin 010 190 

071. Palveleva puhelin päi-

vystää joka päivä, su-to klo 

18-01, pe ja la klo 18-03. Pal-

velevaan nettiin voit lähettää 

viestin (evl.fi /palvelevanet-

ti.fi ), johon vastataan viiden 

päivän kuluessa.

Kirkolliset on luettavissa 

myös Nivalan seurakunnan 

kotisivuilta, www.nivalans-

rk.fi /kirkolliset ilmoitukset.

Seurakunnan kotisivujen 

osoite: www.nivalansrk.fi 

Sähköpostiosoite: nivalan.

seurakunta@evl.fi 

Kastettu

Rene Honko

Kuollut

Vilho Eemil Marjakangas  83 

v.

Ahti Henrikki Nietula  65 v.

Kaarlo Rautaoja juhli 80-vuo-

tissyntymäpäiväänsä Ranta-

kodissa viime torstaina. Ta-

lonväen, sukulaisten ja ystä-

vien kanssa juotiin herkulli-

set täytekakkukahvit.

Kaarlo Rautaoja kertoo, 

että hänellä on ollut maati-

la, mutta sen lisäksi hän on 

tehnyt vieraille töitä 40 vuo-

den ajan.

- Paimenpojasta se alkoi ja 

siitä isän völijyssä metsätöi-

hin. 11 vuotta olin lapiohom-

missa kymmenillä eri kana-

vatyömailla. 24 vuotta vie-

rähti Tapion metsähommis-

sa ja muita töitä siihen väliin, 

Kaarlo Rautaoja kertoo.

- Minulla on sellainen 

luonto, että vaikka kovilla 

töillä olen elämässä repinyt, 

niin tuntuu että vieläkin pi-

täis tehdä, mutta kun ei enää 

pysty. Ei se joutilaisuus nuo-

rille ja terveille ihmisille ole 

hyväksi, hän miettii.

Nykyisestä olostaan Ran-

takodissa hän tykkää kovas-

ti.

- Meidän on täällä hyvä 

olla. Ruoka on hyvää ja sitä 

on niin, että tahtoo aivan li-

hoa. Puhtaus pidetään hyvä-

nä. Tuo se on ainoa, että päi-

vällä tahtoo joskus aika tulla 

pitkäksi. Silloin pitää lähteä 

kävelemään, siinä se unoh-

tuu. Rollaattorin avulla pää-

Kaarlo Rautaoja 80 vuotta

Vieläkin tekisi mieli tehdä töitä

Kaarlo Rautaoja vietti 80-vuotisjuhliaan viime torstaina.

sen vielä kävelemään.

Kaarlo Rautaojalla on kol-

me lasta. Poika käy tuomas-

sa kahvit joka ilta ja vieraita-

kin pistäytyy aina silloin täl-

löin.  Lehtien luku ja radion 

kuuntelu ovat myös mukavaa 

ajankulua.



Peruspalvelukuntayhtymä 

Kalliossa otetaan  maanan-

taina 12.1. käyttöön uusi pu-

helinvaihde. Tässä yhteydes-

sä koko puhelintekniikka uu-

distetaan ja kaikki puhelin-

numerot muuttuvat. Viikon 

vaihteessa jaetaan jokaiseen 

talouteen tiedote eli Kallion 

”puhelinluettelo”.

Vanhentuneen puhelin-

tekniikan vuoksi yhteyden-

saannissa Kallion terveyskes-

kuksiin on ollut paljon ongel-

mia ja kansalaiset ovat olleet 

tyytymättömiä palveluun.

Puhelintekniikan uusimi-

sen yhteydessä Kallion terve-

yskeskusten puhelinneuvon-

ta- ja ajanvarausprosessia on 

kehitetty kuntalaisten  pal-

veluiden ja yhteydensaannin 

parantamiseksi.

Omat numerot

Maanantaista 12.1. alkaen jo-

kaisessa Kallion terveyskes-

kuksessa on oma puhelin-

neuvonta- ja ajanvarausnu-

mero, jossa terveydenhuol-

lon ammattilaiset arvioivat 

hoidon tarpeen ja sen perus-

teella antavat aikoja lääkärin 

vastaanotolle (päivystys- ja 

ajanvarausvastaanotoille), 

kansantautihoitajalle ( sy-

dän-, astma-, reuma-, dia-

betes- ja muistihoitajat) tai 

päivystäville sairaanhoitajil-

le. Puhelinneuvontanume-

rosta annetaan myös yleistä 

terveysneuvontaa.

Numerot 
linkitetty
Uudistunut tekniikka mah-

dollistaa useiden terveyden-

huollon ammattilaisten kyt-

keytymisen saman nume-

ron taakse, jolloin puhelin-

numeron ruuhkautumista ja 

yhteydensaantiongelmaa voi-

daan aikaisempaa paremmin 

hallita. Alavieskan, Nivalan, 

Sievin ja Ylivieskan terveys-

keskusten puhelinneuvonta- 

ja ajanvarausnumerot ovat 

keskenään linkitetyt siten, 

että kaikkien linjojen täytty-

essä yhdessä ter-

veyskeskuksessa, 

puhelu siirtyy 

automaattises-

ti Kallion sisäl-

lä toiseen ter-

veyskeskuk-

seen.

Kiireellisyys-
luokitus
Puhelintekniikan uudistuk-

sen yhteydessä on kehitetty 

myös terveyskeskusten sisäi-

siä prosesseja edelleen. Kal-

liossa otetaan käyttöön poti-

laiden kiireellisyysluokitus, 

j o n k a 

tarkoi-

tuksena 

on ohja-

ta poti-

laat oike-

aan aikaan 

o i k e a n -

t a s o i s e e n 

hoitoon. Ta-

voitteena on 

rauhoittaa päivystyspolikli-

nikat vain akuuttien tapaus-

ten hoitoon.

Sosiaalitoimi

Kallion aikuissosiaalityön ja 

lastensuojelun puhelinneu-

vontaa ja ajanvarausta ke-

hitetään kuntalaisten palve-

luiden ja yhteydensaannin 

parantamiseksi. Uudistunut 

palveluohjaus käynnistyy 1.2. 

ja toimii arkipäivisin klo 9.00 

– 11.00. 

12.1. alkaen sosiaalityön-

tekijöillä, -ohjaajilla ja etuus-

käsittelijöillä on puhelintun-

nit arkipäivisin klo 12.00 – 

13.00 kaikissa Kallion sosi-

aalitoimistoissa.

Toiminnassa on lisäksi vir-

ka-aikainen sosiaalityönteki-

jän päivystys kiireellisiä las-

tensuojelutapauksia varten. 

Virka-ajan ulkopuolella so-

siaalipäivystykseen saa yhte-

yden hätänumerosta 112.

Ritva Oja

Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Pekka Tammilehto alias Topi 

Sorsakoski on Ähtärin lahja 

tango- ja humppakansal-

le. Tarina kertoo, että hän oli 

keikalla Jussi & Boys -yhty-

een kanssa  Savossa ja sattui-

vat näkemään erään tienvii-

tan ja se oli siinä. Sorsakoski 

oli syntynyt. 1980-luvun puo-

livälissä alkanut valtaisa kan-

sansuosio jatkuu yhä. Tämä 

mainio mielikuvitushahmo 

vetää tanssisalit ja ravinto-

lat täyteen väkeä. Joulun alla 

Sorsakosken ja Kulkukoirien 

keikkapaikkana oli Kuopion 

Rauhalahti. Hotellin ravinto-

la pullisteli faneista ja tans-

sijoista, vaikka oli keskiviik-

koilta

 Tähtiä syttyy ja sammuu. 

Idolsit tulevat ja menevät, 

mutta perusrokkari pysyy.

Käsittämätön intohimo 

ja palo saavat aina vain läh-

temään keikalle. Ei saa antaa 

keikkaelämän väsyttää. Fanit 

ja ystävät kannattelevat mi-

nua, kertoo Sorsakoski tämän 

hetken tunnelmistaan.

Kulunut vuosi on ollut 

työntäyteinen. Kiertueem-

me on ollut onnistunut, ker-

toi laulaja ja aion kiertää vie-

lä seuraavat kaksikymmentä 

vuotta!

Jää toki laulajalta aikaa 

myös lepoon ja rentoutumi-

seen. 

- Pari kertaa vuodessa 

käyn rentoutumassa Jenkeis-

sä, kertoi hän lyhytsanaiseen 

tyyliinsä.

Rautalankaa ja 
iskelmää
Agentsien keulahahmo ja 

ideamies Esa Pulliainen nä-

ki Pekka Tammilehdossa lau-

lajan, joka voi esittää uskot-

tavasti sekä rokkia että iskel-

mää. Agentsien ja Sorsakos-

ken musiikki on oiva yhdis-

telmä 60-luvun rautalankaa 

ja iskelmäperinnettä. Tanssi-

en järjestäjät ovatkin ylistä-

neet tämän musiikin lajin pe-

lastaneen koko tanssibisnek-

sen. Rock-yhtyeen kuuloinen 

ja näköinen  bändi houkut-

teli valtavasti nuorta yleisöä 

tanssipaikoille tutustumaan 

tähän uuteen musiikin ilmi-

öön. Tanssikulttuuri elää tällä 

hetkellä renessanssia.

Agentsien aika

Topin ensimmäinen soolole-

vy Hurmio ilmestyi keväällä 

–85. Levy koostuu lähes ko-

konaan  Olavi Virran 50-lu-

vun materiaalista, tangoista 

ja latinalaisrytmeistä. Sorsa-

kosken ja Agentsien yhteinen 

singlelevy oli julkaistu edel-

lisenä vuonna. Levy sisälsi 

kaksi Olan levyttämää kap-

paletta Itämaista rakkaut-

ta ja Tyttö metsässä. Single 

ei kolahtanut vielä tuolloin 

suureen yleisöön. 

Hurmion ilmestymisen 

jälkeen suhtautuminen Topi 

Sorsakoskea kohtaan oli risti-

riitainen. Varsinkin vanhem-

pi väki suhtautui varsin kriit-

tisesti. Pidettiin melkein py-

häinhäväistyksenä, että rok-

kimies ryhtyy tulkitsemaan 

Mestarin kappaleita, mutta 

levyjä ostava kansa piti kuu-

lemastaan.  Sorsakosken ää-

nessä kuultiin samaa hurmio-

ta ja tunnetta kuin Olavi Vir-

ran tulkinnoissa. Hänestä tuli 

nopeasti kansan suosikki. 

Keväällä –86 huomasim-

me olevamme Suomen yk-

kösiä, muistelee Sorsakoski. 

Tämän huomasi myös le-

vy-yhtiö ja tarjosi levytysso-

pimusta yhdistelmälle Topi 

Sorsakoski ja  Agents.  In Be-

at (-86), Besame Mucho (-87) 

ja Pop (-88) levyt olivat val-

tavia myyntimenestyksiä Sii-

tä alkoi kova keikkailutahti, 

mikä toisaalta hidasti levy-

tystahtia. 

Yhdeksänkymmentälu-

vulla Sorsakoski keikkailu il-

man Agentseja ja teki muuta-

man soololevyn ja yhden le-

vyllisen kantrihenkistä mu-

siikkia yhdessä oppi-isänsä 

Reijo Taipaleen kanssa. Kul-

kukoirat- levy ilmestyi 1992. 

Levy soi ahkeraan radiossa, 

mutta ei ollut myyntimenes-

tys.

Lokakuussa 2002 Pekka 

Tammilehto täytti 50 vuot-

ta. Juhlavuoden kunniak-

si ilmestyi Kulkukoirien ja 

Sorsakosken ensimmäinen 

yhteinen levy Luotu lähte-

mään. Vuonna 2005 ilmestyi 

heidän liveäänite Jossakin … 

Suomessa. 

Topi Sorsakoskella ja 

Kulkukoirilla on tiivis keik-

kakevät edessä toukokuun 

loppuun saakka. Kesä ja al-

kusyksy menee uuden levyn 

tekemisessä. Uusi levy oli-

si tarkoitus ilmestyä syksyl-

lä. Levyn sisällöstä laulaja ei 

halunnut vielä tässä vaiheessa 

kertoa tarkemmin. 

Topi-fanit

Jyväskyläläiset Aila ja Han-

nu Mettälä ovat Topi Sorsa-

kosken ystäviä ja ihailijoita 

jo vuosien takaa. He kiertä-

vät keikoilla ympäri maata 

ja keräävät tanssilippuja ja 

nimikirjoituksia.

Kaikkiaan 450 kappaletta 

on kertynyt vuosien myötä. 

Olen tapetoinut yhden huo-

neen seinän niillä, kertoi har-

rastuksestaan pariskunnan 

puheliaampi osapuoli Aila 

Mettälä.

Ritva Oja

Reissumies luotu lähtemään

Reissumies ja hattu. Kulkukoirissa soittavat tällä hetkellä bassoa Jukka Kampman, kita-

raa Jyrki Telilä, koskettimia Tero Kaario ja rumpuja Harri Vainionpää.

Aila ja Hannu Mettälä Jyväskylästä kiertävät uskollisesti 

Topi Sorsakosken keikoilla.

Kallion puhelinnumerot muuttuvat
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Lukijoiden Ajatuksia

MLL Nivalan järjestämä Jou-

lupuu -keräys yhdessä kau-

pungin sosiaalitoimen kanssa 

onnistui yli odotusten.

 MLL Nivalan yhdistys toi-

mitti yhteensä 129 lahjaa so-

siaalitoimen toimitettavak-

si lahjoja kaipaaville lapsille. 

Yhdistyksen puheenjohtaja 

Hanna-Suoma Savolainen oli 

liikuttuneen onnellinen siitä, 

kuinka paljon ihmiseltä löytyi 

joulumieltä lähimmäistensä 

ilahduttamiseksi. Lahjat oli-

vat aivan ihania ja varmasti 

jokainen paketin saaja oli on-

nellinen saamastaan lahjasta. 

Erityisen herttaista oli kääriä 

paketteihin itseneulottuja suk-

kia, lapasia ja villatakkeja. Sil-

loin tuntui, että jokainen lahja 

oli todella sydämellä annettu.

MLL Nivala haluaakin kiit-

tää kaikkia ihmisiä, jotka oli-

vat mukana lahjan antajana, 

tai talkootyössä. Ilman teitä 

olisi moni lapsi jäänyt ilman 

lahjaa. Ensi vuonna jälleen 

jatketaan hyvän joulumie-

len jakamista. Toivommekin 

jo nyt hyvää yhteistyötä niin 

yksityisten kuin yritystenkin 

kanssa, että myös ensi joulu-

na saamme ilahduttaa mah-

dollisimman useaa lasta lah-

japaketilla. 

MLL-Nivala

Joulupuuprojekti 
toi  iloa monille!

Suomessa kunnan asukkaat 

maksavat kunnallisveroa. 

Kunnanvaltuusto päättää 

vuosittain kunnallisveropro-

sentin suuruuden palvelu-

menojen peittämiseksi. Ve-

roprosentti vaihtelee suures-

ti kuntien välillä. Valtio pyr-

kii tasoittamaan rahasiirroilla 

kokonaisuutta tasavertaisuu-

den saavuttamiseksi. Kuntien 

asukkaat  näyttävät elävän täl-

lä hetkellä kasvavassa eriar-

voisuudessa kunnallisveron 

suhteen. Toivottavasti tuleva 

uudistus tasoittaa tilannetta. 

Laskujeni mukaan Suomessa 

oli vuonna 2008 on 23 kun-

taa,  joissa oli alhainen kun-

nallisveroprosentti. Alhaisel-

la veroprosentilla tarkoitan 

listassa olevaa kuntaa, jossa 

peritään 16-17,75 % :lla mak-

settavaa kunnallisveroa. Mikä 

mahtaa olla selitys alhaiselle 

kunnallisverolle ?  Löytyisikö 

alhaisen kunnallisveron kun-

nista jotain opittavaa Pohjan-

maan lakeuksille?

Ahvenanmaa on alhaisen 

kunnallisveron paratiisi Suo-

messa. 

Alueen 16 kunnasta pe-

räti 8 lukeutui vuoden 2008 

listassa alhaiseen kunnallis-

veroalueeseen. Huomioni 

kiinnittyi vahvaan valtiontu-

keen vaurasta Ahvenanmaata 

kohtaan. Valtion osuus näyt-

täisi olevan asukasta kohden 

yli valtakunnallisen keskiar-

von, vaikka kunnallisvero on 

hyvin alhainen. Tämä voi olla 

yhtenä selityksenä matalaan 

veroprosenttiin. Valtakun-

nanpäättäjien pitäisi miet-

tiä tukipolitiikkaa siltä osin, 

että tuki kohdistuisi oikeaan 

osoitteeseen. Sampoin pitää 

huolehtia siitä, että suomen-

kielisellä vähemmistöllä on 

riittävät oikeudet. Ahvenan-

maalla tosin on velkaa keski-

määräistä enemmän.

Alhaisen kunnallisveron 

omaavat pitäjät sijaitsevat ete-

läisessä Suomessa. Ahvenan-

maalla kahdeksan, Varsinais 

- Suomessa seitsemän kuntaa. 

Uusimaalla ja Etelä-Karjalas-

sa oli kolme kuntaa. Kanta-

Hämeessä ja Pohjanmaalla 

yksi kunta . Etelä-Karjalaa 

hyödyntää Venäjältä tuleva 

vaikutus. Useimmat matalan 

kunnallisveron omaavat kun-

nat sijaitsevat meren rannalla 

tai sen läheisyydessä. Loma-

asunnoista tuleva verotulo on 

ilmeisesti muuta maata mer-

kittävänpää. Hattulan kunta 

Hämeenlinnan kupeessa on 

yksi harvoja sisämaan kun-

tia, jossa on alhainen veroäy-

ri. Väkiluku vaihtelee kunnis-

sa 114:sta 573739 henkilöön, 

eli Suomen pienin kunta ja 

väkirikkain kaupunki omaa-

vat matalan kunnallisveron. 

Pinta-alaltaan pitäjien ko-

ko mannersuomessa vesis-

töineen liikkuu 6.01 km2:stä  

1187 km2:n.  Asukastiheys 1 

km2 kohden vaihtelee 6,19:

sta 3979:n. Yli 100 000 asuk-

kaan kaupunkeja oli kaksi. 

Alle 5000 asukkaan pitäjiä on 

5 kpl: tta.  5000-10 000 asuk-

kaan kuntia on samoin viisi 

kappaletta. 10 000 – 20 000 

asukkaan kaupunkeja listaan 

tuli yksi kappale.

20 000 - 30 000 väkimää-

rän omaavia kaupunkeja on 

loput kaksi kappaletta.

Alhaisen kunnallisvero-

prosentin omaavista kun-

nista suurin osa on pieniä, 

eli 17/ 23:sta eli lähes 3/4 on 

väkiluvultaan on alle 10000 

asukkaan pitäjiä . Tästä saa-

daan seuraavaa johtopäätös. 

Kuntakohtainen väkimäärän 

suuruus ei johda automaat-

tisesti alhaiseen veroäyriin. 

Vaikutus voi olla jopa nega-

tiivinen. Poikkeuksen tekee 

Uusimaa, jossa pääkaupun-

kiseudun kolme kaupunkia 

saavat henkilöä kohti mer-

kittävästi muuta maata kor-

keampaa verotuloa. Tutki-

muksen mukaan kustannus-

tehokkuus heikkenee yksi-

kön suurentuessa. Alhaisten 

veroäyrien kuntalista tukee 

tätä tutkimusta. Pienten ve-

rokertymäkuntien pitääkin 

olla kustannustehokas.

Ikärakenne vaihtelee suu-

resti mannersuomen alhaisen 

veron omaavissa kunnissa. 

Alle 14 vuoden ikäisten osuus 

liikkuu 11.4 ja 24.2 % : n vä-

lillä. Lapsirikkaissa pitäjissä 

voi siten olla alhainen vero-

prosentti. 15-64 vuotiaiden 

osuus koko väestöstä liikkuu 

59.2 ja 72.1 %:n välillä. Työssä 

käyvien suhteellisesti alhai-

nen osuus ei automaattisesti 

johda korkeaan kunnallisve-

roon. Yli 65 vuotta täyttänei-

den osuus vaihtelee erityisen 

suuresti.  Vaihteluväli on 10.2 

ja 28 prosentin välillä.  Elä-

keläisten suurella osuudella 

ei myöskään voida perustel-

la korkeaa veroäyriä.

Matalan veroäyrin omaava 

Nivalan kokoluokkaa oleva ja 

ikärakenteeltaan samankal-

tainen Hattulan kunta päätti 

jättäytyä valtuuston päätök-

sellä kuntaliitosten ulkopuo-

lelle. Perusteena he käyttivät 

yksikkökustannusten nou-

sua koon kasvaessa. Elinkei-

noelämän kehittäminen ko-

ettiin turvallisena itsenäisenä 

kuntana. Pitäisikö käydä sel-

vittämässä, mikä on Hattu-

lan kunnan matalan veroäy-

rin salaisuus ? Matalamman 

vetoäyrikertymän kunnissa 

tehokkuus korostuu.

Tämä pieni taustaselvitys 

tukee sitä ajatusta, että yh-

teistyö kuntien kesken on 

ehkä kustannustehokkuu-

deltaan paras toimintamal-

li veronmaksajan kannalta. 

Tämä on Nivalan valitsema 

linja ensi vuosikymmenelle. 

Tämä turvaa myös maaseu-

tukaupungin imagon.

Ps. Lomarahavapaata työn-

tekijät mielellään vaihtavat 

lomaksi. Kyselyjen mukaan 

palkannauttijat mieluummin 

ottavat vapaata kuin palkan-

korotuksia. Tällainen pitäisi 

olla helpompaa järjestää suu-

remmissa kokonaisuuksis-

sa, kuten kuntayhtymissä. ( 

esim. kaksi viikkoa vapaaeh-

toista lomarahavapaana tekee 

keskimäärin palkkakustan-

nuksissa reilusti toista tuhatta 

euroa /henkilö, eli satojentu-

hansien eurojen säästömah-

dollisuus) Kuntalainojen kor-

komenojen vähentyminen on 

vielä merkittävämpää.

Juhani Pitkänen

Alhainen kunnallisvero

”Tanssiinkutsu” työyhteisö-

jen työpaikkojen tasapuolisen 

ja oikeudenmukaisen kohte-

lun puolesta. Kun saa kohte-

liaan arvokkaan ja ”tanssiin-

kutsun”, on siihen syyttä si-

vistyneesti vastata ja yhtyä 

”karkeloon”. Nyt kutsuttuun 

vakavaan sellaiseen.

Työyhteisöjen työn tu-

loksellisuus, eli laatu, mää-

rä, saatavuus ja kustannus-

tehokkuus ovat aina monien 

tekijöiden summa. Jo yhden-

kin tuloksellisuuteen vaikut-

tavan tekijän unohtaminen 

tai heikko taso saattaa mer-

kittävästi heikentää työn tu-

loksellisuutta ja kilpailukykyä 

niin globaaleilla markkinoilla 

kuin suljetullakin sektorilla. 

Jopa romahduttaa sen.

Työyhteisöjen tulokselli-

suuteen vaikuttaviin tekijöi-

hin vaikuttavat osin ympäris-

tötekijät, mutta ensisijaisesti 

ja pääosin niistä ovat vastuus-

sa yleensä työnantajat.

Tekijöitä, joista lähinnä 

vain työnantaja on vastuussa, 

voidaan luetella suuri mää-

rä, kuten; - työpaikan tur-

vallisuuden ja viihtyvyyden 

fyysiset olosuhteet, - annet-

tujen työtehtävien arvostus, 

- työnantajan ja esimiehen 

työstä antama palaute, - esi-

miehen taholta työntekijän ja 

työyhteisön kokema arvostus, 

- kahden suuntaisen tiedon ja 

informaatio toimivuus työyh-

teisössä, - työntekijän edelly-

tykset kehittyä ammatissa ja 

työssä, jne.

Em. tärkeämpiä lienevät 

kuitenkin työpaikan pysy-

vyys ja työyhteisön henkilöi-

den työnantajan taholta saa-

ma ja kokema tasapuolinen ja 

oikeudenmukainen kohtelu.

Työnantajan taholta tasa-

puolisen ja oikeudenmukai-

sen kohtelun puuttuminen 

jäytää vääjäämättä ja aina työ-

paikan yhteishenkeä, työyh-

teisön ja työpaikan jäsenten 

yhteenkuuluvuutta ja heiken-

tää merkittävästi, monesti jo-

pa ratkaisevalla tavalla työn 

tuloksellisuutta.

Edellä olevat asiat eivät 

ole aina kaikilla työnanta-

jilla, kunnossa. Mainittujen 

asioiden tulisi olla kuitenkin 

kunnossa niiden työnantaji-

en taholla, joita voidaan ja tu-

lee pitää esimerkkeinä koko 

työnantaja sektorissa, eli jul-

kisen hallinnon aloilla, kau-

pungeissa, kunnissa ja kun-

tayhtymissä. 

Asiat eivät kuitenkaan 

näyttä olevan kunnossa em. 

sektorilla ja juuri tärkein osa-

alue, eli työyhteisön jäsenten 

oikeudenmukainen ja tasa-

puolinen kohtelu näyttää ole-

van suurella osalla kunnista 

ja kuntayhtymistäkin päin 

prinkkalaa. 

Miksi näin on, on toinen 

kysymys, mutta lyhyesti asi-

asta. Kuntatyönantajat, eli 

kaupunkien ja kuntien halli-

tukset, jotka kuntasektorilla 

voidaan lukea työnantajiksi, 

ovat ilmeisesti ymmärtämät-

tömyyttään lähteneet yritys-

sektorin esimerkin innoitta-

mana ns. ”kultaisten käden-

puristusten” tielle. Tielle jo-

ka ei kuulu minkään lain tai 

säännöksen perusteella eikä 

moraaliselta kannaltakaan 

tarkeasteltuna julkisen työn-

antajatahon tehtäviin tai toi-

menkuvaan eikä edes toimi-

valtaan. 

Tällä tiellä monet kunta-

työnantajat myös Kalajoki-

laaksossa ovat heikentäneet 

osin tietämättään, osin tietoi-

sesti ja tyhmyyttään kunnis-

sa ja kuntayhtymissä tehtävän 

työn tuloksellisuutta. 

Suurin epäkohta on tasa-

puolisen ja oikeudenmukai-

sen kohtelun puuttuminen 

työsuhteen pysyvyyden ja 

päättymiseen liittyvien jär-

jestelyjen osalla.

Kun toisaalla kunnissa ja 

kuntayhtymissä pidetään am-

mattitaitoista väkeä pätkä-

töissä ja sijaisina tilanteissa, 

joissa työsuhteet pitäisi mm. 

sijaisuuksien toistuvuuksi-

en johdosta tai muista syistä 

lain mukaan vakinaistaa, niin 

samalla aiheutetaan jatkuvaa 

epävarmuutta ja pelkoja työs-

tä ja toimeentulosta. Saman-

aikaisesti toisaalla, hierarkian 

ylätasolla tilanne on päinvas-

tainen. Eli kun kuntayönan-

taja eli kaupungin – kuntien 

hallitukset tarjoavat kunta-

johtajille työsuhteen pysy-

vyydeksi sopimuksia, jossa 

sopimuksissa työsuhteen jat-

kuminen turvataan lainmu-

kaisesta sopimuskäytännöstä 

poikkeavalla tavalla, niin toi-

saalla tavalliselle työyhteisön 

jäsenille tarjotaan vain sijai-

suuksia ja pätkätöitä. Lisäk-

si hallitukset tarjoavat toimi-

valtansa ylittäen kuntajohta-

jille työsuhteen päättymisiin 

liittyvissä tilanteissa vuosien 

palkkaa vastaavia ns. siirty-

mäkorvauksia, kun pätkätyö-

läinen ja sijainen saavat kor-

keintaan lomakorvauksen. 

Mainitun menettelyn haitta-

vaikutukset vielä korostuvat 

talouden kriisikunnissa, jois-

sa työpaikan menettämisen 

pelko on jokapäiväinen, kun 

tilanne pitäisi pystyä kääntä-

mään päinvastaiseksi.

Em. menettelyt työnanta-

jan taholta tapahtuvina työ-

yhteisön jäseniin kohdistuvi-

na syrjivänä kohteluina eivät 

ole hyviä, oikeudenmukaisia 

eivätkä tasapuolisia. Syrjivä-

nä siksi, että jos joku saa la-

kia tai työehtosopimuksia 

parempaa kohtelua, niin ne, 

jotka jäävät ko. kohtelun ul-

kopuolelle ovat käytännössä 

tulleet syrjityksi ja laki kiel-

tää syrjimisen. 

On selvää, että monetkaan 

kuntajohtajat eivät vaadi em. 

etuja ja niiden jotka vaativat, 

niin asian osalta tulee mie-

leen se vanha sananlasku, et-

tä ei se ……

Em. toimintatapa kunnis-

sa ja kuntayhtymissä ei voi ol-

la vaikuttamatta kuntayhtei-

söjen tuottamien palvelujen 

ja töiden alussa mainittuun 

tuloksellisuuteen, samalla 

kun asia vaikutta vahingolli-

sesti kuntien talouteen.

”Karkelossa mukana”

Kuntatyönantajilta kaivataan tasapuolisuutta
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Kirkkoherra Martti Vilja-

sen  selvitys Nivala-lehdelle  

Seurakunnan monipuolises-

ta toiminnasta ei  maininnut 

pyhäkoulutyötä. Onhan var-

maan edelleen Nivalassakin 

toiminnassa Seurakunnan 

pyhäkoulut?

Ainakin vielä minun  lap-

suudessani 50-luvun kovina 

pakkastalvinakin joka sun-

nuntai heti kirkonmeno-

jen jälkeen alkoi pyhäkoulu. 

Kirkon yläsalissa tai Lanteril-

la oli opettajina Anja Knuuti, 

Inkeri  Malin. Hilda Siltala pi-

ti pyhäkoulua, kun Knuutin-

rannan, Onnelan- ja Pappilan 

perän lapset istuivat Lanterin 

kamarissa, jossa katto oli kor-

kealla kuin Kirkossa. 

Näihin pyhäkouluihin 

mentiin vanhempien käske-

mättä tai  hoputtamatta. Oli 

myös meitä  pyhäkouluun 

lähtijöitä, joilla ei ollut kum-

paakaan, tai  toista vanhem-

paa kotoa laittamassa. Orpoa, 

kuten muitakin pyhäkoulu-

laisia puhutteli pyhäkoulun 

lammastaulussa oleva paime-

nen kuva. Uuden lampaanku-

van sai  joka pyhä. Hyvä Pai-

men  hahmottui sanoin  ja ku-

vin lapsen mieleen.

Oliko opettajana myös 

Raimo  Rissanen?Ainakin 

seurakunnan poikakerhon 

pitäjänä Jori oli yhdessä Jo-

hannes Vähäahon kanssa. 

Poikakerho ja varsinkin sen 

joulujuhla  vanhan Terveys-

talon yläkerrassa, hirsiseini-

en sisällä, ei ole unohtunut 

yli 50 vuoden aikana. Ker-

hossa Johannes opettajan 

johdolla lauloimme: ”Totuu-

den Henki,johda Sinä mei-

tä, etsiessämme,Valkeuden 

teitä!”

Usein kun jo  nuoruudes-

sa meni suunnat sekaisin, tu-

livat nuo opettajat  ja laulut 

mieleen.

Totuuden Henki, Pyhä 

Henki on Raamatussa usein 

kuvattu kyyhkysen kuvalla. 

Kyyhkynen on viestin viejä 

lintu. Nytkin on vasta kir-

koissa laulettu: ”Tuo Armon 

Valkokyyhky,Tuo viestin 

maailmaan…!”

Kyyhky ei ainoastaan tuo 

viestiä taivaasta, vaan se jo-

pa jäisi asumaan sen ihmisen 

sydämeen, johon on viestin 

tuonut. On kuitenkin ”har-

voin olla saanut, tuo kyyh-

kynen murheeton, kun mai-

nen viima puree, läpi seinien 

hatarain..” Jotenkin näinhän 

siinä laulussa menee.

Kuultiinpa joulun aikana 

ohjelmaa  kirjekyyhkyistä. 

Nuo viisaat linnut, henken-

sä  kaupallakin viestin peril-

le vietyään palaavat aina  ko-

tilakkaansa takaisin.

Raamatun Pyhän Hengen 

Kyyhkykin,Taivaan viestin 

ihmisille  tuoja, palaa  vielä 

kerran Taivaaseen takaisin, 

Suuren  Lähettäjänsä luo.

50-luvulla me kirkonkylän 

lapset tulimme yksin pyhä-

kouluun. On mieltä lämmit-

tänyt, kun olen nähnyt, miten 

vanhemmat nykyisin tuovat 

lapsiaan pyhäkouluun.

Nivalan Seurakunnan py-

häkoulun pitotilat ja mahdol-

lisuudetkin ovat  eri hienot, 

mitä vuosikymmeniä sitten. 

Opettajia ja pyhäkoulun pi-

täjiä Nivalasta löytyy kym-

meniä, myös Seurakunnan 

omiin pyhäkouluihin.

Unohtavatko Nivalan ko-

dit Pyhäkoulun? Pyhäkou-

lutyökin oman  seurakun-

nan lasten hyväksi on myös 

lähetystyötä, mitä on Hyvä 

Paimen käskenyt tehdä "sal-

limalla lasten tulla minun ty-

köni”.

Halutaanhan Seurakun-

nassakin  pitää runsaasti  py-

häkouluja! Tuokaa hyvät van-

hemmat lapsianne niihin!

Kirkkoherran kirjoitus oli 

myös tarpeellinen muistutus 

Seurakunnan tärkeydestä.

Eskonen

Kommentoi netissä
Lukijan kirjoituksia löydät nyt 

myös internetistä osoitteesta

www.nivala.org. Sivuilla voit myös 

kommentoida viestejä.
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www.fixus.fi
Tarjoukset voimassa 31.1.2009 asti

tai niin kauan kuin erää riittää.

01 /0901 /09

Startit ja laturit

Autopeitteet

Kokopeitteet alkaen

Termostaatit

Kysy tarjousta
talven pakkasiin Fixus-liikkeestäsi!Kysy tarjousta
talven pakkasiin Fixus-liikkeestäsi!Kysy tarjousta
talven pakkasiin Fixus-liikkeestäsi!

4950

2950

3300

1890
Pienkoneakku
Kuivavarattu.
Mitat 135x91x169
Tuote 933-CB14L-A2

Akkuhappo 1l
Mukana hapotusta
helpottava hapotusletku. 
Tuote 934-1

Akku, hapotettu
Keskitetty kaasunpoisto, kantokahva.
Tuote 935-55559

Sähkölämpöistuimet 12V
lämpötilan säädöllä
Kytketään savukkeensytytti-
men ulosottoon, lämmitysteho 
säädettävissä HI/LO-kytkimel- 
lä, 65°C tai 38°C. Istuin on 
muotoiltu selkää tukevaksi. 
Väri musta.
Tuote 942-12M

Puolipeitteet alkaen 1570

Kelkkapeitteet
alkaen

1850550

Autovaraosa P. Junttila
Kalliontie 40, Nivala
puh. (08) 442 599

Hotelli Syötekeskus
Syötekeskuksentie 126, 93280 Syöte 

puh. (08) 815 4000, fax (08) 815 4173, myyntipalvelu@syotekeskus.fi  
www.syotekeskus.fi , www.oulunsetlementti.fi 

Syötekeskuksen hissiliput

www.syote.fi 

Viikonloppupaketti
(voimassa 13.2. - 26.4.2009,

ei voimassa pääsiäisenä)

130€ / 2vrk / 2hlöä
Sisältää majoituksen 

hotellihuoneessa aamiaisella 
sekä hotellin saunan ja 

kuntosalin käytön. 

Viikonloppupaketti  
(voimassa 4.1. - 8.2.2009)

130€ / 2vrk / 2hlöä
Sisältää majoituksen 

hotellihuoneessa aamiaisella, 
hissiliput sekä hotellin 

saunan ja kuntosalin käytön.

Päivälippu 10-17             alk. 21€
Päivälippu 10-19             alk. 26€
Perhelippu (väh. 3 hlöä) alk. 19€

Alle 7-vuotiaat kypäräpäät aikuisen seurassa 
kaikkiin hisseihin ilmaiseksi. 

S-Etuhintaan Syötekeskuksesta:
S-Etuhintaan Syötekeskuksesta:

alennus päivälipuista ja välinevuokrista 

alennus päivälipuista ja välinevuokrista 

-2 € koko perheelle! Ei kerrytä bonusta.

-2 € koko perheelle! Ei kerrytä bonusta.

Unohtuiko Pyhäkoulu?
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Lukijat voivat lähettää mielipiteitään ja havaintojaan tekstiviestil-

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

Viestit edustavat lähettäjän näkemyksiä - eivät lehdenTekstarit

Kommentoi netissä
Tekstarit löydät nyt myös internetis-

tä osoitteesta www.nivala.org. Sivuilla 

voit myös kommentoida viestejä.

Pressalla hyvä uudenvuo-

den puhe alkoholin haitois-

ta. Miksi suomalainen ottaa 

aina kännit? Viisasten juoma-

ko muka?

Mielipiteesi tekstaripalstalla. 

Perhepäivähoito ei ole pieles-

sä, pidä se mielessä. Koulu-

tuspäiviä kuuluu myös lain 

edellyttämä määrä. Koulut-

tamalla hoitajiakin aika ajoin, 

- turvallisuus on tärkeää. Ja 

kellekään ei varmasti oo pot-

kuja tullu. Perhepäivähoito 

on kodinomainen ja tärkeä 

hoitomuoto, tässä laitosten 

viidakossa. Yst.terv. Talia.

Ns. crossin ääniin vihastunut, 

kyllä mielellään ajelee tuolla 

mun crossilla että nii...!

Eikö tavalliset poliisit riitä? 

Ku pitää olla kyläpoliisejakin 

erkkilässä! Ei voi enää virite-

tyllä mopolla ajaa kun kylä-

poliisit heti ritisoivat.

Jos johonkin liitytään niin 

Ylivieskaan. Vastahan ol-

tiin liittymässä Haapajär-

veen onneksi haapajärviset 

panivat hanttiin. Onhan ol-

tu liittymässä Kärsämäkeen-

kin vaikka ei ole yhteistä ra-

jaakaan.

Kenen idiootin keksimä on 

talouskasvu, siinähän käy ai-

van varmasti että kun hinnat 

karkaa käsistä, loppuu ihmi-

siltä ostovoima. Nyt kun on 

esim. bensan hinta noin niin-

ku normaali ja muissakin asi-

oissa hinnat normalisoituu, 

niin itsellä ainakin nousee 

ajatus et voisi uudistaa autoa 

ja rakentaa jotain kun hinnat 

on niin sanotusti siedettävät, 

ja jonkun tahon pitäisi jatkos-

sa hillitä noita hinnan koro-

tuspaineita, minusta tällai-

nen hintataso on hyvä, kun-

han noi pankit joutuvat taas 

laskemaan korot siihen 3-4 % 

tasolle.

Juoruilijat, monipäinen hir-

viö jota on kavahdettava ja 

seurattava etäältä sen toi-

mia.

Missä viipyy Erkkilän koulun 

jää...? Eka pilattiin jaliskent-

tä laholla kaukalolla ja mis-

sä se jää on vaikka pakkasta 

on pijelly...? Kenen vastuu on 

jäävytys...?

Uudenvuoden tinat ja ilotuli-

tukset saastuttavat pahasti il-

mastoa! Nim. Ilmastonmuu-

tos huolestuttaa!

Kaikki Erkkisjärven jääradan 

käyttäjät! Sisäkurvin penkko-

ja ei sitten levitellä!

Sinä nuori neito joka murjai-

sit vitsin elmon pihalla lau-

antai-iltana, olet yhä lämpi-

mänä muistona sydämessäni. 

Muista kuitenkin että kaikki 

on tuurin kauppaa! T. Virt-

tis.

Ei 80 kmt lätkä tien laidas-

sa tarkoita sitä että juuri sitä 

kaheksaakymppiä pitää ajaa, 

eikö se vieläkään ole peril-

lä. Jokainen saa ajaa sellaista 

vauhtia kuin parhaaksi näkee 

varsinkin talaviaikana. 60 jo-

pa 70 kmt on hyvinkin pai-

kallaan. Ja siinäkin menee 

henki, jos jokin ilimanaiku-

nen s. tukkirekka sattuu ajau-

tumaan vast.tulevan kaistalle. 

Näkyy olevan aina pitkä jo-

no esson risteyksessä koski-

puhon kohalla ohittaneita, jo-

ten mihinkään ei ole sellainen 

tulipalokiire Nivalassa ollaan 

samanaikaisesti,  samoin Sa-

varin liittymässä että ajetaan-

pa varroin.

Takapuskurissa kiinni ajavat! 

Huomioikaa talvella pidempi 

jarrutusmatka ja turvaväli.

Kydöntiellä Honkitien riste-

yksen kohdalla kuollut har-

maa kissa. Peittyy pian tien-

penkan aurauslumiin. 

Koulutoimisto herätys. Jätitte-

kö ilmoittamatta liikennöitsi-

jöille ma 5.1. että ala-asteella 

on koulupäivä. Kyytiä ei tullu 

ja lapset odottaa 20 asteen pak-

kasessa. Itse oletta halunneet 

Nivalan lapset kuljetuksen pii-

riin sulkemalla lähikouluja.

Eikö ois jo aika ala-asteen 

jään olla kunnossa? Sivuky-

lillä ollu jo monta kk nii täällä 

ei pysty ees luisteleen ku niin 

huono jää. Vähä toivois nope-

utta hommaan.

Päättäjät! Jäitä hattuun Tiili-

maan kauppakeskuksen ra-

kentamisen ajankohdasta lä-

hivuosina. Maailmanlaajui-

nen fi nanssikriisi luulisi es-

tävän yltiötuhlaamisen. Yli-

tarjontaa tulisi olemaan tällä 

alueella. Uusi valtuusto var-

maan palaa asiaan.

Raivaajantiellä loppiaisena 

lumet pyyhkäisty jalkatielle! 

Ihmiset joutuivat posuamaan 

lumessa polvia myöten. Oli-

han toki Sarajevon pihassa lu-

mikone töissä jo aamusta.

To. 8.1. klo 14 makoili joku 

3-6 luokkalaiselta näyttävä 

poika reppu selässä keskellä 

tietä Järvikylällä ry:n kohdal-

la. Mokomalle itsemurhakan-

didaatille käy vielä huonosti, 

puhutelkaapa vanhemmat 

lapsianne! Onneksi nyt ei ol-

lut edes läheltä piti -tilannet-

ta, näin pojan jo kaukaa kun 

ajoin autolla.

Lähettäjän henkilöllisyys täy-

tyy olla toimituksen tiedossa. Jos 

numerosi ei ole julkinen, ilmoita 

nimesi viestisi yhteydessä - se jää 

vain toimituksen tietoon. 

Toimitus

Karaokelaulaminen on vienyt 

Eila Mäntylän mennessään. 

Lauluharrastuksesta on tullut 

hänen elämänsä suola. Tänä 

vuonna kahdeksankymmen-

tä vuotta täyttävä Mäntylä on 

hyvä esimerkki siitä, ettei ikä 

ole mikään este uuden har-

rastuksen aloittamiselle. 

- Kansalaisopiston kara-

okepiirissä olen ollut nyt mu-

kana toista vuotta. Laulami-

sesta  saan voimaa ja muka-

va harrastaa saman henkisten 

ihmisten kanssa. Olen saanut 

paljon uusia ihania ystäviä. 

Laulaessa murheet ja ikävät 

asiat unohtuvat. Mielestäni 

laulaminen edistää terveyttä 

ja saanut minut voittamaan 

vaikeat sairaudet.

Valtakunnan Seniorimes-

tarit 2008 -loppukilpailu pi-

dettiin Kalajoella Hotelli Ra-

vintola

Rantakallassa uuden vuo-

den aattona. Nivalalainen Ei-

la Mäntylä sijoittui sarjassa 

yli 60-vuotiaat hienosti kol-

manneksi.

Mestarit-karaoke on ama-

tööreille tarkoitettu avoin kil-

pailu. Kalajoella loppukilpai-

luun osallistui kaikkiaan yli 

viisikymmentä karaokehar-

rastajaa ympäri maata. 

Olin todella hieman yllätty-

nyt, että voitin monet nuorem-

mat kilpakumppanini, kertoi 

ikinuori seniorilaulaja kilpai-

lun jälkeistä tunnelmaa.

Eila Mäntylä lauloi loppu-

kilpailussa kappaleet Kaunis 

on luoksesi kaipuu ja Hymy-

huulet.

Elämäntyö 
Espoossa
Eila Mäntylä muutti viisi-

kymmentäluvun lopussa Es-

pooseen ja toiminut koko 

aktiivisen työelämän ajan 

Espoon Otanniemessä Tek-

nillisen korkeakoulun oppi-

laskunnan reskontran hoi-

tajana. Esko-puolison jäätyä 

eläkkeelle pariskunta muut-

ti takaisin synnyinseudulle 

vuonna 1985.

Nivalassa  Eila Mäntylä ei 

ole ollut työelämässä, joten 

hänelle kertomansa mukaan 

jäi aikaa rakkaalle harrastuk-

selle.

Esko-puolison sairastut-

tua Eila toimi  omaishoita-

jana miehensä poismenoon 

saakka. Puoliso kuoli vuon-

na 2005. Mäntylä kertoo, et-

tä hänen rakkaita läheisiään, 

viisi sisarusta hän  sai saatella 

hautaan lyhyen ajan sisällä. 

Lauluharrastusta 
Kelosissa
Eila Mäntylä on ollut kan-

tavia voimia ja yksi Keloset-

lauluryhmän perustajajäsen. 

Lauluryhmä esiintyi aktiivi-

sesti kahdeksankymmentä  ja 

yhdeksänkymmentä luvuilla 

erilaisissa tilaisuuksissa. Van-

hainkotivierailut olivat heil-

le erittäin tärkeitä. Keloset 

oli odotettuja esiintyjiä. Koti-

maisen laulumusiikin lisäksi 

ryhmä esitti paljon Eila Män-

tylän sanoittamaa ja veljensä 

Soini Ainasojan säveltämää 

musiikkia. 

Hanna-Leena Suvannon 

ja Eila Mäntylän heleät sop-

raanot soivat hyvin yhteen. 

Heitä säestävät Markus Si-

kala hanurilla ja Kaarlo Sar-

lin mandoliinilla. Kvartetti 

esiintyy ahkeraan erilaisissa 

tilaisuuksissa.

Ritva Oja

Laulaessa
murheet unohtuvat

Eila Mäntylä sai komean pokaalin hienosta sijoituksestaan.

Voittajan on helppo hy-

myillä.
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Nivalan Metallityöväen AO 353

NiMP 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.

Niva-Kaijan Koulun Vanhemmat

kokoontuu tammikuun palaveriin ti 13.1 klo 18:30.

Tervetuloa uudet ja vanhat jäsenet!

Niva-Kaijan koulun vanhemmat ry.

AY-KOULU - JOKILAAKSOJEN 
SEUTURYHMÄ
Seuturyhmän toiminta-alueella järjestetään ay-koulu tapah-

tumakalenterin mukaisesti. Koulutus on tarkoitettu luotta-

musmiehille, työsuojeluhenkilöille ja ammattiosastojen toi-

mikunnissa mukana oleville. 

Koulutus koostuu neljästä jaksosta jotka kestävät n. 3 tuntia/

ilta sekä kansainvälisestä osuudesta.

1. jakso 20.1.2009: Luottamusmiehet - Ammattiosastot: luot-

tamusmiehen tehtävät / yhteistyöammattiosaston kanssa, am-

mattiosaston tehtävät / yhteistyö luottamusmies-verkoston 

kanssa.

2. jakso 10.2.2009: Toiminnan suunnittelu: tavoitteet / resurs-

sit / toteutus.

3. jakso 24.2.2009: Työpaikkakartoitus: seuturyhmittäin / am-

mattiosastoittain.

4. jakso 10.3.2009: Ammattiosastojen yhteistyö.

5. jakso 21.5.-24.5. Kansainvälinen osa, matka Tallinnaan. 

Mieti valmiiksi osallistumisesi kansainväliselle osuudelle, 

sillä sitovat vastaukset matkan järjestelyjen hoitamista var-

ten pitää saada ensimmäisellä tapaamisella.

Paikka: Ravintola Lounatuuli, Tulolantie 23, Ylivieska. Tilai-

suudet alkavat klo 17.00 ruokailulla.

Kustannukset: Ammattiosaston kustannettavaksi tulevat mat-

kat koulutustilaisuuksiin sekä kansainvälisen osuuden oma-

vastuu 100 euroa/osallistuja.

Ilmoittautumiset: Ammattiosastot: tiedottakaa tästä tilaisuu-

desta työpaikkojen luottamushenkilöitä ja ilmoittakaa osallis-

tujat aluetoimistoon 12.1.2009 mennessä, mielellään sähkö-

postilla, paivi.kojonen-salo@metalliliitto.fi  tai puh. 020 774 

1433.

Tervetuloa opiskelemaan!

Ay-terveisin Liisa Kirveskari

SPR Nivala

ENSIAPURYHMÄN HARJOITUKSET jatkuvat joulutau-

on jälkeen parittomilla viikoilla torstaisin klo 19.00 toimi-

tilassamme Toivolassa Toritie 3 (ent. meijeri) 2. krs. alkaen 

15.1. Tulethan sinäkin ryhmäämme mukaan hyvän harras-

tuksen pariin. Kysy lisätietoja iltaisin ja viikonloppuisin 040-

7656350.

SPR Nivala

Tarvitsemme osastolle veripalvelun YHDYSHENKILÖN ja 

AVUSTAJIA vapaaehtoiseen toimintaan järjestämään veren-

luovutustilaisuuksia yhdessä Oulun Veripalvelun apuna Ni-

valaan neljä kertaa vuodessa. Mikäli sinulla on aikaa ja mie-

lenkiintoa kyseisiin tehtäviin, voit soittaa iltaisin ja viikon-

loppuisin 040-7656350, niin saat lisätietoja sinua askarrut-

taviin kysymyksiin.

Varaa ajoissa tämän vuoden juhlat!

Vuokramme Liittolaa erilaisten juhlien ja tapahtumien jär-

jestämiseen.

Vuokraushinnat:

Ravintola + keittiö 1-3h 20e

      vrk  40e

Koko talo    vrk  60e

Varaukset p. 044-2930 234/Marja-Leena

Otamme mielellämme vastaan myös risut ja ruusut sekä uu-

sia ideoita toimintamme kehittämiseksi.

Sähköpostimme on: liittola@suomi24.fi 
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Parhaat palvelut  

EDULLISTA 
NÄKYVYYTTÄ

TÄLLÄ SIVULLA
Ilmoitus Nivalan Viikon

Parhaat palvelut -palstalla
maksaa vain

muutaman euron viikossa
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Vastataan pois

1. 8.

2. Jenni Haukio.

3. Etelärannikolla ja saaris-

tossa.

4. Ratsumies.

5. Kilpisjärven.

Myydään  

Tilava gerbiili- tai HAMS-
TERIHÄKKI. Lasia, akvaa-
rion tyylinen. Lev. 107. 
Kork. 36. syv. 39 hinta 
30?!! 0408323714.

Mönkijän MAASTOREN-
KAAT, 2 kpl 25X8-12 se-
kä 2 kpl 25X10-12. Aj. 
150km.
Hp. 200e. p. 
040-5279635.

RENAULT Laguna vm-
98 2.0. HP. 1950 euroa. 
P. 040-5607413.

AUDI 1.8 20 Valve -95/96. 
Katsastettu ja huollettu. 
Siisti Suomi-auto. Hp. 
3500 euroa / tarjous. 
Puh. 044-2942338.

DATSUN 100A, vuo-
simalli -76. Ajoaikaa 
maaliskuun loppuun 
saakka. Volvon alum. 
VANTEET jako 5x110. 
Puh. 044-2505587.

KUVAKIRJAT: Maan äite-
jä, presidenttien puoli-
sot Ester Ståhlbergista 
Kaisa Kallioon ja Sylvi 
Kekkoseen, SUOMEN 
TAIDETTA 1800-luvul-
ta. 25 euroa/kpl. Puh. 
050-3221108.

HYLLYKKÖ lasivitriinillä 
+ valot. Naisten NAH-
KAPUSAKKA musta n:0 
40/42 sekä turkispalo-
ja (vaikka koiran kop-
piin). Puh. 0503267352 
/ 0414334807.

3 v. vanha TV Philips 23" 
vähän katsottu. Uudeh-
ko DIGIBOX Handan. 
Tehokas PÖLYIMURI 
Vorwerk. Tarjousten 
perusteella. Puh. 08-
440867 Nivala.

Kerrostalossa KAKSIO 
51 m2 ydinkeskustas-
sa. Kaukolämpö. Talo-
yhtiössä sauna. Puh. 
050-5625390.

Ostetaan  

HALKOSIRKKELI sähkö/
traktorikäyttöinen. Puh: 
050-5596260.

Ehjä SYÖTTÖTUOLI. p: 
044-2628555.

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

Edullinen TV scart-lii-
tännällä, peli käyttöön. 
Max. leveys 55cm. Puh. 
040-7542858.

Halutaan vuokrata  

KAKSIO tai yksiö keskus-
tasta. Mahdolisiman pi-
an. Puh. 0408382816.

Iso OMAKOTITALO Ni-
valan keskustasta. P. 
040-8242774.

Aviopari haluaa vuokra-
ta saunallisen RT-KAK-
SION tai -kolmion. Puh. 
050-3258 203.

Vuokralle tarjotaan  

Siisti OMAKOTITALO 
130 m2. Keskustaan n. 2 
km, ei lemmikkieläimiä. 
Vapautuu tammikuun 
aikana. Yhteydenotot 
p.040-5907325.

Kytö OK-TALO. 168,5 
m2. 5 h, k, pukuh, khh, 
kh, s, vh, 2 x wc. Kauko-
lämpö. Rak.vuosi 2006. 
P.050-5733522/050-
5227398.

KAKSIO 50 m2. Vapau-
tuu 1.2.09. Vuokra 450 
euroa, takuu 450 euroa. 
P. 050-5167947.

Annetaan  

Norjanharmaan sekä 
pystykorvan sekaro-
tuinen KOIRANPEN-
TU 6 kk sekä lab-
radorinnoutajan ja 
dalmatialaisen sekaro-
tuinen KOIRA. Musta 
väriltään, ikä 1,5 vuotta. 
P. 0400-823436.

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 

Nivalan Viikon
voi nyt myös

TILATA
jakelualueen 
ulkopuolelle

Koko vuosi 2009 vain 

42€
Opiskelijatilaus 

toukokuun loppuun 

19€
Soita heti,

puh. 443 133



www.nivalanviikko.fi 

TIETOKONEAMMATTILAINEN
TORIN LAIDALLA OULAISISSA

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

©Macomtech www.macomtech.fi

Hupsu mies Huittisilta!
Saunassa opittu ja Ojalan 
laskuoppi koskevat ATK-asi-
oitakin. Isolla astialla tavara 
liikkuu nopeasti.  
Saunomisen ydinketju on kai-
vo- ämpäri- löylykauha- kiuas ja 
tietokoneen vastaava ketju on kiin-
tolevy- DDR työmuistit- prosessorin 
sisäinen muisti- prosessori. 

Löylyvesiämpäri
sekä DDR työmuistit 
siirtävät ja varastoivat. 
Kahvikuppi vesiastiana 
ja 1GB muistina ovat 
liian pieniä. Veden kan-
tajalle ja koneen emolevylle tulee 
hiki ja väsy ennen aikojaan. 

•Uuden koneen DDR löylyämpäriksi 
2+2=4GB on hyvä. 

1+2=2GB ja pariton 3GB on silkka 
jymäytys.

Löylykauha sekä prosessorin 
sisäinen muisti ovat annostelijoi-
ta. Lusikka kauhana ja alle 1,5MB 
prosessorin välimuistina ovat hitaita. 
Kone ja sauna eivät kuumene, mutta 
lauteilla tulee vilu odotellessa.

✚Tietokonehidaste no. 1 on jäte-
tieto. Hitaus loppuu huollolla, tai 
sitkeällä käytöllä ja koneen rikkou-
tumisella!

✚Hidaste no. 2 on
koneeseen ängetty 
sumopainijan kokoinen 
virusohjelma. Se selät-
tää pikku prosessorin 
kättelyssä. 

✚Hidaste no. 3 on dementia. Perin 
tavallisen 256-512MB löylyämpärin 
suurennoksen 1000-2000 Megaan 
saat 40-90 eurolla.

Tietotekniikan hitaus palk-
katyössä on kuin hupsu mies 
Huittisilta: Syö enemmän kuin 
tienaa. 
Tärkeintä USB 2.0 Flash  
muistitikuissa on työno-
peus. Markettien 2-6MB/ 
sek.  tankkaa+tyhjentää 4GB tiedos-
toa 45 minuuttia. Meidän tikkumme 
ovat 1000 prosenttia nopeampia ja 
hoitavat saman homman 7 minuuttiin. 
Työn tuottavuus on pitkän päälle teki-
jän ja palkan maksajan yhteinen etu. 

Tietokonekauppa narraa sanalla ”te-
hokas”, koska kone on tyhjää täynnä.

Teho on puppua.
Tietokoneen työkykymittari on PiFast 
testi. Kone jakaa ympyrän kehän 
pituutta halkaisijalla, eli laskee piin 
3,1459 likiarvoa. Lyhin kilpailumatka 
on miljoonan numeron jono. Idea ja 
aika ovat sama kuin miesten 110 
metrin pika- aidoissa. Nopein 
tavallinen Intel prosessori 
pinkaisee miljoona numeroa 
12 sekuntiin.  AMD on 240% 
hitaampi (29 sek). 

Sekatavarana Intel on vanhaa, tai 
hidasta ja työajat 21- 60 sek, kuten: •
51 sek. v.2005 Celeron D 346 prossu 
(Lenovo TC A52 D346). •32 sek. 
v.2007 E2100- E2200 sarjan prossut 
(DTK Prestige NS; IBM M2 DCE2200).  

✚Meiltä saat sekatavaraa kunnolli-
semmat ja halvemmat PiFast 12-21 
sekunnin koneet työhön kotiin ja 
peleihin.

✚Nopeus on työelämän kilparadalla-
kin varma etu.  Hitaus syö rahat viivan 
alta ja tilipussista.


