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TALONÄYTÖS
Ajo-opastus Savontien ja Löytyntien risteyksestä. 
Esittelyssä valmis Kastellin Moderni 158 -talo. 

Paikalla Kastelli-kauppias Jussi Turunen 
p. 043 824 1378, email: jussi.turunen@kastelli fi
sekä Puustellin kaluste-edustaja.

Sunnuntaina 18.1. klo 12–16
Ylivieskan Raudaskylällä, os. Löytyntie 122

OSALLISTU ARVONTAAN!

VOITA
TESTIVOITTAJA

ILMALÄMPÖPU
MPPU!
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Joka viikko. Jokaiseen kotiin.
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Marjo os. Hautakoski ja Mun-

taz Khan saivat tytön Helsin-

gin naistenklinikalla 9.1. Pie-

nokaisen pituus on 49 cm ja 

paino 3735 g.

Sunnuntai  
18.1.2009

Albumi

Nimipäivät 

Ajassa

Ajatus 

Sunnuntaiksi

Kysytään pois

Vanhojen valokuvien kertomaa
Tälle palstalle toivomme lukijoilta vanhoja valokuvia, mielellään 50-luvulta uudempaan päin. Kuvat 

voi tuoda Nivalan Viikon toimistoon os. Kalliontie 25 tai lähettää sähköpostilla osoitteeseen toimitus@

nivalanviikko.fi .

Tällä palstalla julkaistaan lukijoiden perhetapahtumia, kuten on-

nitteluja, kiitosilmoituksia, syntymäpäiväjuhlia, syntyneitä vauvoja, 

valmistuneita, nimityksiä jne.

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

ilmaisia. Ilmaisia ovat myös nimitys- ja valmistujaisilmoitukset. Muut 

ilmoitukset maksavat 9 euroa/kpl käteisellä, laskutettaessa laskutus-

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

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

85500 Nivala ja puhelin 08-443 133.

Ateriapalvelu

Sunnuntai 18.1.: Stroganof, 

perunat, perunasalaatti, luu-

mukiisseli.

Maanantai: Jauhelihakasti-

ke, perunat, porkkanaraaste, 

mustikkakiisseli.

Tiistai: Uunikala, currykas-

tike, muusi, punajuuri-rae-

juustosalaatti, hedelmäva-

nukas.

Keskiviikko: Herkkuvuoka, 

puolukkasose, viili, 

Torstai: Lihapullat, perunat, 

kastike, kiinankaali-manda-

riini-tomaattisalaatti, appel-

siinikiisseli.

Perjantai: Sianliha-purjope-

runaviipalelaatikko, kruu-

nukasvit, huituvelli.

Lauantai: Kirjolohikeitto, 

juusto, mansikkakiisseli.

Sunnuntai: Riistakäristys, 

muusi, puolukkasose, man-

gorahka.

Peruskoulu ja 
lukio
Maanantai: Jauhelihakastike, 

spagetti, tuoresalaatti.

Tiistai: Kalapihvit/-pyöry-

kät, muusi, punajuuri-ome-

nasalaatti.

Keskiviikko: Nakkikeitto, 

herkkukurkku, leipä.

Torstai: Merimiespihvit, tuo-

resalaatti.

Perjantai: Riisipuuro, puo-

lukka-vadelmakeitto, leikke-

le, ruispalat.

Laulakaa Herralle, ylistäkää 

häntä, kertokaa hänen ih-

metöistään.

Ylistäkää hänen pyhää nime-

ään. Iloitkoot kaikki, jotka et-

sivät Herraa!

Turvautukaa Herraan ja hä-

nen voimaansa, etsikää aina 

hänen kasvojaan.

Muistakaa aina hänen ihme-

työnsä, hänen tunnustekonsa 

ja hänen tuomionsa.

Herra levitti pilven israelilais-

ten verhoksi ja pani tulen va-

laisemaan yötä.

He pyysivät ruokaa, ja hän lä-

hetti viiriäisiä ja ravitsi heidät 

taivaan leivällä.

Hän avasi kallion, ja siitä 

kumpusi vettä, vesi juoksi vir-

tanaan pitkin kuivaa maata.

Herra muisti pyhän lupauk-

sensa, jonka hän oli antanut 

palvelijalleen Abrahamille.

Ps. 105: 2–5, 39–42

Sunnuntai 18.1: Laura. 

Maanantai 19.1: Heikki, Hen-

rik, Henri, Henrikki. 

Tiistai 20.1: Henna, Henni, 

Henriikka. 

Keskiviikko 21.1: Aune, Oo-

na, Netta, Auni. 

Torstai 22.1: Visa. 

Perjantai 23.1: Eine, Eini, En-

ni. 

Lauantai 24.1: Senja. 

Sunnuntai 18.1.

Rukouspäivä

Kaikki polut Jumalan luo ovat 

yhtä hyviä.

Mahatma Gandhi

1. Kuka on presidentin uusi 

kansliapäällikkö?

2. Mikä on Suomessa asuvien 

ulkomaalaistaustaisten työn-

tekijöiden yleisin ammatti?

3. Milloin Yhdysvaltain 44. 

presidentti astuu virkaansa?

4. Mihin mereen Ikaros pu-

tosi tarun mukaan?

5. Kuinka monta erää on ve-

sipallo-ottelussa?

Vastaukset sivulla 11

Ruokalista

Vauvauutisia

Työpaikat
Nivalassa

Katsastusmies, kokki, leh-

denjakaja, myyjä.

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.

Ilmakuva Nivalan keskustasta 60-luvulta. Rakennuksia on harvakseltaan ja runsaasti vil-

jelyksiä keskellä kirkonkylääkin.

Nivalan seurakunnan nykyis-

ten urkujen purkaminen al-

kaa helmikuulla.

Nykyisten urkujen jäähy-

väiskonsertti pidetään viikon 

päästä sunnuntaina kirkossa, 

jolloin kansainvälisesti arvos-

tettu urkutaiteilija Kalevi Ki-

viniemi soittaa jäähyväis-

konsertin. Konsertissa laulaa 

Jukka Pietilä. Arvokas ohjel-

ma päättyy Finlandiaan. Jää-

hyväiskonserttiin odotetaan 

runsaasti seurakuntalaisia.

Aikataulun mukaan uusi-

en urkujen pitäisi olla käytös-

sä seuraavana adventtina.

Rokualla pidetyssä Tähtiar-

tisti -kilpailun fi naalissa kil-

paili 60  esikarsinnasta jat-

koon päässyttä laulajaa. 

Nivalalaismenestys kilpai-

lussa oli loistava, sillä alle 40-

vuotiaiden sarjassa, eli Ku-

ningas- ja Kuningatar -sar-

jassa Kuninkaaksi valittiin 

nivalalainen Jarkko Toivo-

niemi. Kuningattareksi nou-

si kinnulalainen Heidi Kin-

nunen.

Yli 40-vuotiaiden sarjas-

sa valittiin Tähtiartisti 2009 

Ruhtinas ja Ruhtinatar. Ruh-

tinaaksi valittiin Ansgarius 

Korkiakoski Karvoskylältä 

ja Ruhtinattareksi Anu Tam-

mela Peurasta.

Kalliolle
talouspäällikkö

Urkujen uusiminen alkaa

Nivalalaiset menestyivät
Tähtiartisti-kisassa

Lukijan 
Runo

Vaihtuvat 
vuodet

Vuodet vaihtuvat

osa muistoista myötä näin

ajatuksin vaihtuvat.

Kun katson elämää

eteenpäin, päiviä tulevia

voinko näin

kaikkea edes ennustaa

Toivon nuo vuodet vaihtuvat

rauhan elon vain koittavan.

21.12.08 Vili-Henrik

Peruspalvelukuntayhty-

mä Kallion talousjohtajak-

si on valittu talouspäällikkö, 

KTM Maritta Hintsala Yli-

vieskasta. Talousjohtajaksi 

hakeneita oli 11.

Markkinaoikeus on antanut 

ratkaisunsa asiassa, joka koski 

koululais- ja palveluliikenne-

kuljetusten hankintaa. Mark-

kinaoikeus katsoi, ettei Niva-

lan kaupungin hankintayk-

sikkö ollut menetellyt han-

kinnassa julkisia hankinto-

ja koskevien oikeusohjeiden 

vastaisesti.

Nivalan kaupunki kilpai-

lutti ajot ja kaupunginhalli-

tus päätöksellään 23.4.2007 

hyväksyi palvelulinja 1:n osal-

ta TSE-Tienvieri Oy:n tarjo-

uksen, joka sai tarjousvertai-

lussa korkeimman pistemää-

rän.

Tmi Markku Heikkilä vaa-

ti päätöksen kumoamista pal-

velulinja 1:n osalta sekä Ni-

valan kaupunkia korjaamaan 

virheellisen menettelynsä. 

Kaupunki teki TSE-Tienvie-

ri Oy:n kanssa väliaikaisen 

sopimuksen liikennöinnistä, 

kunnes hankintapäätös saa 

lainvoiman. Tarjousta pyy-

dettiin 1.6.2007-31.7.2009 

väliselle ajalle yhden vuoden 

optiomahdollisuudella.

Viime tiistaina antamal-

laan päätöksellä Markkina-

oikeus hylkäsi hakemuk-

sen ja velvoitti Tmi Markku 

Heikkilän korvaamaan TSE-

Tienvieri Oy.n arvonlisäve-

rottomat oikeudenkäyntiku-

lut 549,25 eurolla.

Päätökseen saa hakea muu-

tosta valittamalla korkeim-

paan hallinto-oikeuteen.

Kuljetusten kilpailuttaminen tehtiin oikein
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15 opiskelijaa viideltä paikka-

kunnalta sai päättötodistuk-

sen TunteVa -koulutuksesta 

viime keskiviikkona Nivalas-

sa. Nivalalaisia opiskelijoista 

oli kuusi. TunteVa -menetel-

män tarkoituksena on antaa 

työkaluja dementoituneen 

vanhuksen kohtaamiseen.

TunteVa -menetelmän 

kouluttajana toimii Tampe-

reen Kaupunkilähetys ry:n 

koulutusyksikkö. Nivalassa 

opettajana on ollut Liisa Kä-

märäinen. Opiskelu on kes-

tänyt noin puoli vuotta. Lä-

hiopetuspäiviä on ollut kaksi 

kuukaudessa, lisäksi on ollut 

käytännön harjoittelua, kir-

jallinen tentti ja oman työn 

videointi. 

Taustaorganisaationa ja 

käytännön asioiden hoitaja-

na on ollut Pohjois-Pohjan-

maan kesäyliopisto. Saman-

lainen koulutusjakso alkaa 

Haapajärvellä maaliskuussa, 

mikäli opiskelijoita ilmoit-

tautuu riittävästi.

Opettaja Liisa Kämäräi-

nen kertoo, että Nivala on 

ollut vahvasti edelläkävijä 

TunteVa -menetelmän oppi-

mismallissa. Opiskelijat ovat 

voineet opiskella työajalla ja 

hyödyntää opintojaan työs-

sä.

- Koulutuksen tavoitteena 

on antaa hoitajille ymmärrys-

tä arjen tilanteisiin. Demen-

toituneen maailma on meille 

vieras ja meidän täytyisi pys-

tyä hoitamaan heitä ihmistä 

arvostaen. Kurssin puitteissa 

opiskelimme kuuntelemista, 

tunteiden ja tarpeiden näke-

mistä ja sitä, miten paljon de-

mentoituneilla on symbolis-

ta ilmaisua. Dementoituneen 

käytöksen taakse verhoutuu 

syviä asioita.

- Dementoitunutta ei saa 

nolata, eikä hänen kanssaan 

saa väitellä. Hän elää omas-

sa mielikuvamaailmassaan ja 

ainut tapa kohdata häntä on 

mennä sinne, sanoo Liisa Kä-

märäinen.

Hän neuvoo, että omai-

sillekin olisi apua TunteVa 

Omaisten opas -vihkosta, jo-

ta voi tilata Tampereen Kau-

punkilähetykseltä seitsemän 

euron hintaan.

Hyötyä 
kokeneillekin 
hoitajille

Rea Karppinen Rantakodis-

ta ja Tarja Juhola Hopeako-

dista saivat TunteVa -kou-

lutuksen päättötodistuksen 

keskiviikkona. Molemmilla 

on pitkä työkokemus muis-

tisairaiden kanssa, mutta he 

kokevat saaneensa silti paljon 

hyötyä ja tietoa koulutukses-

ta. He ovat myös hyvillään sii-

tä, että työnantaja kannustaa 

kouluttautumiseen.

- Opittuja asioita voi to-

teuttaa normaalissa työssä 

vanhusten kanssa. Kun oppii 

ymmärtämään muistisairaan 

käytöstä ja kohtaa hänet he-

ti aamulla oikein, koko päivä 

sujuu paljon paremmin, ker-

too Hopeakodissa työskente-

levä Tarja Juhola.

- Dementiassa on eri vai-

heita ja koulutuksessa opim-

me ymmärtämään niitä. 

Työskentelemme niin, että 

vanhuksen arvokkuus säilyy 

ja tunteet tulevat huomioi-

duksi ja asiat kuulluiksi, Rea 

Karppinen sanoo.

Rea Karppinen ja Tarja Ju-

hola sanovat, että vanhuksen 

vääriä kuvitelmia ei saa moit-

tia tai tyrmätä olemattomiksi. 

Käytännön esimerkkinä, jos 

vanhus vaikkapa väittää, et-

tä toisella on hänen huivinsa, 

sitä ei kielletä vaan TunteVa 

-menetelmässä hänen asian-

sa kuunnellaan ja kerrotaan 

että toisen huivi on vaan sa-

manlainen, koska se on niin 

kaunis, niin toinenkin on ha-

lunnut sellaisen.

Maritta Raudaskoski

TunteVa -koulutuksella 
päättäjäiset

Tarja Juhola (vas.) ja Rea Karppinen kokevat saaneensa 

hyötyä työhönsä TunteVa -menetelmän opiskelusta, vaik-

ka takana on jo pitkä työkokemus vanhusten parissa.

Tämä joukko sai päättötodistuksen viime keskiviikkona. Tässä vielä opetellaan tunteiden 

käsittelyä "linja-autossa". Kuskina opettaja Liisa Kämäräinen.

Kaupungintalolla oli tors-

taina juhlahetki, kun Erkki 

Hongolle (kuvassa vasem-

malla) ja Martti Joensuulle 

luovutettiin Suomen Kunta-

liiton kultaiset ansiomerkit 

tunnustukseksi yli 30-vuo-

tisesta ansiokkaasta työstä 

kunnallishallinnon hyväksi.

Erkki Honko on toiminut 

vuodesta 1976 muun muas-

sa erityisluokanopettajana ja 

rehtorina Niku-Matin erityis-

koululla. Martti Joensuu on 

toiminut 1987 alkaen muun 

muassa Niva-Kaijan koulul-

la lehtorina ja apulaisrehtori-

na. Molemmat ovat toimineet 

lisäksi luottamushenkilöinä 

kaupungin hallinnossa.

Kuva Ritva Oja

Hongolle ja Joensuulle
kultaiset ansiomerkit

Tällä palstalla julkaisemme lukijoi-

den ja yhdistysten lähettämiä valo-

kuvia. Kuvien täytyy olla ennen jul-

kaisemattomia ja uudehkoja uutis-

kuvia. Aiheina voivat olla esimer-

kiksi yhdistysten kokoukset, aikuis-

ten syntymäpäivät, kylien tapahtu-

mat, koulujen kuulumiset, tempa-

ukset, erikoiset luonnonilmiöt ja 

kaikki yleisötapahtumat. Liitä mu-

kaan lyhyt teksti kuvan aiheesta.

Laita kuvat sähköpostilla os. toi-

mitus@nivalanviikko.fi  tai tuo ne 

toimitukseen Kalliontie 25, 85500 

Nivala. Toimitus päättää kuvien 

julkaisemisesta. Jokaisesta julkais-

tusta kuvasta maksamme 10 euron 

palkkion, jonka maksamista varten 

tarvitsemme verottajan vaa-

timat tiedot sekä tilinumero-

si. Kaikkien maaliskun loppuun 

mennessä kuvan lähettäneiden kes-

ken arvotaan lisäksi hyvälaatuinen 

digikamera.

Maksamme 10 € jokaises-

ta julkaistusta kuvasta.

Arvomme kaikkien kuvia lähettä-

neiden kesken 

maaliskuun ai-

kana hyvälaa-

tuisen DIGI-

KAMERAN

Lukijoiden
Uutisia
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Nivalan Seurakunta
Su 18.1. 2. sunn. loppiaisesta, klo 

10 messu kirkossa, Junttila, Kata-

jala, kolehti kristittyjen yhteyden 

edistämiseen, Suomen ekumee-

nisen neuvoston kautta. Kirkko-

kahvit seurakuntakodissa. 

Klo 13 Jokisaaren  kinkerit San-

na ja Teemu Kankaalla, Kiipelin-

kuja 34 (Jukkola, Katajala, Järvi-

luoma, Nummela). Klo 13 seurat  

Nivalan ry:llä (M Kurunlahti). 

Klo 18 Herättäjän paikallisosas-

ton vuosikokous ja seurat seura-

tuvalla (Jukkola, Marjakangas). 

Klo 18 seurat Nivalan ry:llä 

(M Kurunlahti, R Österberg). 

Klo 19 Ahteen kinkerit Raili ja 

Jarmo Ylikoskella, Hallakor-

ventie 18 (Junttila, Rautio, Jär-

viluoma, Nummela).

Ma 19.1. klo 19 Korkiakosken 

kinkerit Salme ja Antti  Kukko-

lalla, Hautaperäntie 277 (Jukko-

la, Rautio, Järviluoma, Autio).

Ti 20.1.  klo 19 Padingin kinkerit 

Sisko ja Mauno Taanilalla, Vuol-

teentie 265 (Viljanen, Rautio, Ta-

kalo, Autio). Klo 18 naistenpiiri 

seurakuntakodissa.

Ke 21.1. klo 19 Järvikylän kin-

kerit Lempi ja Esko Kiviojalla, 

Kiviojankuja 2 (Isomaa, Kata-

jala, Takalo, Nummela). Klo 18 

gospelkuoron harjoitukset seu-

rakuntakodissa (Rautio).

To 22.1. klo 19 Ypyä-Junnon 

kinkerit Elsa ja Lauri Löytyno-

jalla, Junnontie 2 (Isomaa, Ka-

tajala, Takalo, Autio). Klo 16.30 

lapsikuoron harjoitukset seura-

kuntakodissa (Katajala)

Pe 23.1. klo 18.30 raamattuluok-

ka Nivalan ry:llä. Klo  19 kynt-

tiläillallinen kahdelle tilaisuus 

seurakuntakodissa, musiikkia ja 

iltakirkko, Jukkola, Rautio. Hin-

ta 20 €/pariskunta, ilmoittautu-

minen 16.1 mennessä kirkko-

herranvirastoon p. (08) 440 025. 

Klo 19 Haapala-Kotilan kinke-

rit Paula ja  Jorma Karjaluodolla, 

Peräläntie 24 (Isomaa, Katajala, 

Järviluoma, Autio).

La 24.1. klo 19 pizzailta Nivalan 

ry:llä (L Hankkila).

Diakoniatyö: La 17.1 klo 9.00 

alkaen Diakoniatoimikuntien 

koulutuspäivä Vinnurvan leiri-

keskuksessa

Päiväkerhotyö: Ma 19.1. klo 9 

päiväkerhot seurakuntakodilla, 

päiväkerho- ja nuorten tiloissa, 

klo 13 seurakuntakodilla ja Ait-

tolan koululla.  Ti 20.1. klo 13 

päiväkerhot seurakuntakodilla ja 

Malilan koululla. To 22.1. klo 13 

päiväkerho seurakuntakodilla ja 

Haikaran koululla. Pe 23.1. klo 

9 päiväkerho seurakuntakodilla, 

klo 13 päiväkerhot seurakunta-

kodilla ja Haikaran koululla.

Perhekerhotyö:

Ti 20.1. klo 9.30 perhekerho seu-

rakuntakodilla, to 22.1. klo 9.30 

perhekerho seurakuntakodil-

la, pe 23.1. klo 9.30 perhekerho 

seurakuntakodilla. 

Pyhäkoulutyö:

To 15.1. klo 18.30 Pyhäkoulun-

opettajien kokous seurakuntako-

dilla. Su 18.1 klo 12

Vilkunan alueen pyhäkoulu 

Visurilla Pajulantie 132.

Kerhot alkavat viikolla 4 seu-

raavasti 

Sählykerhot: Malilan koulul-

la maanantaisin klo 17 – 18.30. 

Lukiolla tiistaisin klo 16 – 17.30 

1 – 4 luokan pojille. Lukiolla kes-

kiviikkoisin klo 16 – 17.15 4 – 6 

luokan pojille, Tuiskulassa tors-

taisin klo 16 – 17.00 4 – 6 luo-

kan pojille.

Kokkikerhot: Seurakuntakodil-

la maanantaisin klo 16 – 17.30 1 

– 4 luokan tytöille ja pojille. Seu-

rakuntakodilla keskiviikkoisin 

klo 17.30 – 19.00 4 – 6 luokan 

tytöille ja pojille. Kyösti Kallion 

koululla maanantaisin  klo 16.30 

–18.00 4 – 6 luokkalaisille.

Puuhakerho: Seurakuntakodil-

la tiistaisin klo 16.30 – 17.30 1-4 

luokan tytöille ja pojille

Liikuntakerho: Karvoskylän ko-

lulla maanantaisin klo 17-18.30 3 

– 6 luokan tytöille ja pojille  

Satuliikunta: Tuiskulassa tors-

taisin klo 16-17.00 1 – 4 luokan 

tytöille.  

Tulossa: Puuhakerho Haapalan 

koululle. Tarkemmat ajat myö-

hemmin.

HUOM!  Kärpät-Blues Oulun 

energia areenalla La. 31.1.-09 

klo 17.00. Matkan hinta 25€ sis. 

lipun ja matkan. Lähtijöille kir-

je kotiin, josta ilmenee kaikki 

tarvittavat tiedot  Ilm. kirkko-

herranvirastoon p. 440 025 23.1 

mennessä. Mukaan 50 henkilöä. 

Lisätietoja  Mauri Autio p. 040 

539 1462

Nuorisotyö: Ti. 20.1 klo 18-

19.30 Isoskoulutus Nuorisoti-

loissa. Pe-Su. 23-25.1 Saapas-

koulutus Vinnurvassa. Kysy li-

sää ja ilmoittaudu!

Lisätietoja p. 040 532 5578.

Kolehdinkantajat: Su 18.1. Mee-

ri  Viljamaa, Enna Vähäsöyrinki, 

Jonne Juola. Su 22.1. Teija Hai-

kola, Veera Jaakola, Sami Knuuti. 

Su 1.2. Henna  Haapala, Johan-

na Halonen, Jussi Närhi. Su 8.2. 

Mira Laakso, Johanna Paavola, 

Joona Ranta-Nilkku. Su 15.2. 

Saija Kaarlela, Katja Kumpula, 

Jarno Lähdemäki. Su 22.2. Ti-

mo Tölli, Anu Ylikotila, Aki Sil-

tala.Huom! Ole paikalla sakastis-

sa viim. 20 min. ennen tilaisuu-

den alkua! Lisätietoja p. 040 532 

5578/Reetta.

Etappi-ohjelma radio-Pookis-

sa: (100,5mHz) maanantaisin 

klo 17, uusinnat sunnuntaisin ra-

diojumalanpalveluksen jälkeen. 

Ohjelmassa käsitellään inhimil-

lisen elämän kysymyksiä kristil-

liseltä arvopohjalta. 

Anna lahjaksi  erilaisissa elämän 

tilanteissa Nivalan historia-kirja!  

Myynti kirkkoherranvirastosta, 

65 €/kpl.

Seurakunnan adresseja on myy-

tävänä myös kirkkoherranviras-

tossa, hinta 8,50 €.

Kanttorien matkapuhelimet:  

Anu Rautio p. 040 532 9051 ja 

Liisa Katajala p. 044 344 2174. 

Vapaapäivät ma ja ti. 

Perheasiain neuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pi-

han puolelta) 84100 Ylivieska, p. 

(08) 425 990.

Palveleva puhelin 010 190 071. 

Palveleva puhelin päivystää jo-

ka päivä, su-to klo 18-01, pe ja 

la klo 18-03. Palvelevaan nettiin 

voit lähettää viestin (evl.fi /palve-

levanetti.fi ), johon vastataan vii-

den päivän kuluessa.

Seurakunnan kotisivujen osoite: 

www.nivalansrk.fi 

Sähköpostiosoite: nivalan.seu-

rakunta@evl.fi 

Kastettu

 Paavo Juhani Kivioja, Ilona 

Anna Sanelma Päivärinta, Eemi 

Aleksi Korri

Kuollut  

Ahti Kalevi Laakkonen 50 v.

Olli Jalosen romaanissa, 14 sol-

mua Greenwichiin, toteutettu 

fi ktiivinen maailmanympärys-

matka ei ollut aivan tavanomai-

nen. Se oli joukkuekilpailu, jossa 

oli ankarat säännöt. Se piti tehdä 

niillä kulkuvälineillä, jotka 1700-

luvulla, tähtitieteilijä Edmond 

Halleyn aikana olivat käytössä, 

siis kävellen ja purjehtien. Pur-

jehdustaitoa tarvittiinkin, sillä 

matkasta suurin osa oli aavaa 

merta. Reitin piti kulkea juuri 

tiettyä pituuspiiriä, ahdasta, me-

rellä hieman leveämpää käytävää 

pitkin. Näinhän se ei tietenkään 

mennyt, vaan matkalla turvau-

duttiin ilmalaivaan, maasturiin 

ja isoon nykyaikaiseen laivaan-

kin. Majapaikatkin oli usein val-

miiksi järjestetty.

Joukkueeseen numero kuusi 

kuului kaksi varsinaista kilpaili-

jaa ja kaksi avustajaa. Kilpaili-

joiden kaulaan sidottiin solmu-

nyörit. Tietyissä kohdissa mat-

kaa solmut leimattiin, niin et-

tä kilpailun järjestäjä, Halleyn 

muistosäätiö pystyi seuraamaan 

matkan etenemistä ja antamaan 

uusia ohjeita päätteelle: "Petrille 

ja Grahamille kiinnitetyt kaula-

nuorat olivat outo asia, sääntö-

kunnan merkki, Isla sanoi. Niissä 

oli värjättyjä kohtia solmuissa ja 

ihoa vasten vaalea kangaspanta... 

Kaula on ihmisen ruumiissa se 

kohta johon pannan saa pysy-

vimmin kiinni. Niin nilkkakah-

leista kuin käsiraudoista ovat 

vangit vapautuneet nälkiinty-

mällä tai silpomalla tai pyytä-

mällä toista lyömään 

kirveellä kätensä tai 

jalkansa tyngäksi..."

Kirja rakentuu si-

ten, että yksi joukku-

een jäsen kertoo mat-

kan etenemisestä loki-

tietoihin ja veljensä muistiinpa-

noihin tukeutuen tehden sekä 

virallisen että epävirallisen ver-

sion. Kuvaus on tarkkaa, mutta 

kohdistuu pääosin ulkonaisiin 

seikkoihin. Kuitenkin väliin 

mahtuu myös fi losofi sia mietis-

kelypätkiä: "Oli maailmaan sat-

tumalta piirretty viiva (ehkä juu-

ri se tietty meridiaani, jolta mei-

dän ei käy poikkeaminen, RR) 

itse oli sattuman kautta mukana, 

käveli ja kulki itse, mutta oli kul-

jetettavana. Näki tunnelin seinät 

ja hyvällä onnella edessä pilkot-

tavan valon. Sillä lailla ovat kaik-

ki matkat täällä, suoria ja vinoja 

ja säkkyrää, kesken katkeilleita 

ja vain muutama harva pistees-

tä pisteeseen kääntymättä vaikka 

mitä vastaan tulisi."

Jos kirjaa haluaa pohdiskel-

la, siitä löytyy useampia tasoja 

ja vertauskuvia, teemana on elä-

män olennaisen tavoitteleminen. 

Henkilöt ovat keski-iän kynnyk-

sellä, on tultu pisteeseen, jossa 

siihenastinen elämä on menettä-

nyt hohtonsa ja merkityksen. On 

etsittävä uutta huolimatta kaikis-

ta riskeistä. Varsinkin johtavan 

jäsenen hurja ja määrätietoinen 

eteneminen antaa viitteitä siitä, 

että kyseessä onkin pakomatka, 

jokin siellä menneisyydessä...!

Joukkueen maaliintulo ei ole 

ratki riemukas. Matkan tulos on 

yksi vainaja, jota kuljetettiin vai-

valloisesti mukana loppuun asti, 

matkanjohtajan henkinen uupu-

mus, yksi loppunut ihmissuhde 

ja toinen alkanut. Pieni ihmisen-

alku on kuin toivonviiri, vaikka 

elämä on yhtä epävarmaa kuin 

ennenkin.

Koska Olli Jalonen tällä kir-

jallaan oli ykkössijalla veikatta-

essa Finlandia-palkinnon saajaa, 

odotin kirjalta paljon. Se onkin 

älykäs ja viisas, monet ilmiöt ja 

ilmaukset olivat minulle tunte-

mattomia. Positiivista on har-

vinainen aihepiiri. Jalonen on 

työstänyt kirjaansa peräti kym-

menen vuotta. Suuria tunne-elä-

14 solmua Greenwichiin

Olli Jalonen

Otava 2008, 381 s.

Maailman ympäri Edmond Halleyn tapaan
myksiä kirjasta ei saa, väliin lu-

kijakin tuntee sen puuduttavan 

matkanteon. Tekstikieli on pel-

kistettyä, niin että lauseet jäte-

tään vajaiksi. Sehän on luonnol-

lista esimerkiksi lokitietojen yh-

teydessä, samoin ihmisen ajatte-

lu ei tapahtu täsmällisin lausein, 

mutta onko tyyli normaalissa 

kerronnassa hyvän suomenkie-

lin kannalta harkittu? Sanajärjes-

tyksen olisin vaihtanut monessa 

kohtaa. Pilkkujen käyttö on ra-

jattu minimiin, mutta yleisesti 

ottaen kerronta on sujuvaa.

Olli Jalonen (s. 1954) on an-

sioitunut ja arvostettu kirjailija. 

Hän on saanut Finlandia-palkin-

non ja muita kirjallisuuspalkin-

toja. Hänen laajasta tuotannos-

taan voi mainita kolmiosaisen, 

perhesuhteita käsittelevän sar-

jan. Hän on yhteiskuntatieteiden 

lisensiaatti ja tohtori. Väitöskirja 

käsitteli assosiaatioiden luonnet-

ta ja merkitystä kirjailijalle. Hän 

on asunut Suomen lisäksi Ruot-

sissa ja Irlannissa, johon osa ro-

maanistakin sijoittuu.

14 solmua Greenwichiin, ve-

toaa luultavasti enemmän mies-

puoliseen lukijakuntaan. Ennen 

lukemisen aloittamista kannat-

taa vähän kerrata maantietoa 

ja kaivaa esille maapallon kar-

tasto.

Raija Raudaskoski

Lukemista



Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Peruspalvelukuntayhty-

mä Kalliolla on ensimmäi-

nen toimintavuosi takanaan. 

Muutoksessa Kallion henki-

lökunta on joutunut kovaan 

ristipaineeseen tuottaessaan 

palveluja kuntalaisille, ja yrit-

täessään samanaikaisesti so-

peutua haparoiden toimin-

tansa aloittaneeseen järjes-

telmään. 

- Nyt ollaan Kallion sy-

leilyssä, muutos ei ole paljon 

vaikuttanut perustyöhön, 

koska perustehtävät ovat yhä 

samat kuin aikaisemminkin. 

Erilaisia organisaatiojärjes-

telmän muutoksia on tapah-

tunut, ja voi olla niin, että 

osa niistä hakee paikkaansa 

lopun ikäänsä. 

Mitä suurempi organisaa-

tio on, sitä suuremmat ovat 

ongelmat. Vaikka pienempi 

organisaatio onkin haavoit-

tuva, niin se on toimiessaan 

tehokas. Johtamiselle ja joh-

tamisjärjestelmälle uusi sys-

teemi asettaa mittavia haas-

teita. Hoitotyössä on tär-

keintä inhimillinen työpa-

nos; ihmisten ammattiosaa-

minen ja persoona, vastaava 

hammaslääkäri Maija Nivala 

korostaa.

Työnjako 
kehittynyt
Siihen nähden, että Nivalassa 

on tällä hetkellä 1½ hammas-

lääkärin vaje virkojen mää-

rään verrattuna, hammas-

hoitoon pääsee kohtuullises-

sa ajassa. Erikoisetuna nivala-

laisilla on se, että paikkakun-

nalla on oma oikomishoidon 

erikoishammaslääkäri.

- Nivalassa on, niin aikui-

silla kuin lapsillakin, suhteel-

lisesti hyvä hammasterveys. 

Tästä saa kiittää aikaisempia 

hammaslääkäreitä, jotka ovat 

pitäneet terveysneuvontaa 

tärkeänä ja hammashoitajille, 

jotka ovat ottaneet sydämen-

asiakseen teveysneuvonnan. 

Meillä on ongelmana hen-

kilökuntavaje kun viidestä 

hammaslääkäristä, kaksi on 

virkavapaalla. Hetkellisesti 

työpainetta helpottaa se, et-

tä Ylivieskasta on saatu sijai-

nen puoleksi vuodeksi. Oiko-

jamme tekee puolet työstään 

naapurikunnissa, joten eri-

koishammaslääkärin osaami-

nen tulee käytettyä koko alu-

een hyväksi. Tällä järjestelyllä 

saadaan hänen työsisältönsä 

vastaamaan koulutusta. Akil-

leen kantapäänä on hammas-

lääkärien sijaistarve. Kiireet-

tömään hammashoitoon saa 

ajan 3-4 viikossa, Nivala lis-

taa.

Rajallisten resurssien 

vuoksi hammashoidon toi-

mintoja joudutaan priorisoi-

maan. Kuitenkaan potilas ei 

ole koskaan heitteillä, ilman 

hammaslääkärin palveluja.

- Tämä työ on kiireistä ja 

aikatauluun sidottua. Yritäm-

me aina käyttää kaiken käy-

tettävissä olevan ajan tehok-

kaasti asiakkaamme hyväksi. 

Ensisijaisesti hoidetaan vaivat 

ja särky, ja seuraavalla sijalla 

tulee neuvonta. Siihen täy-

tyy löytyä aikaa. Tarkastukset 

suoritetaan sitten resurssien 

mahdollistamissa puitteissa, 

Nivala erittelee. 

   Päivystys on tällä hetkellä 

omalla paikkakunnalla.

- Nivalassa hammaslääkä-

reillä on arkipäiväpäivystys 

yhden viikon jaksoissa. Sil-

loin kun ollaan paikalla niin 

kaikki hoidetaan, jotka sinä 

päivänä tulevat vastaanotol-

le, ja tarvittaessa jatketaan 

päivää. Hätätapauksissa vir-

ka-ajan ulkopuolella terveys-

keskuslääkäri soittaa kotiin, 

ja kiireelliset potilaat saavat 

avun. Kalliolla on suunnit-

teilla yhteinen viikonloppu-

päivystys Kokkolan kanssa, 

Nivala kertoo.

Lapset etusijalla

Hyvä hampaiden hoito jo lap-

sena vähentää ratkaisevasti 

myös aikuisiän hammaslää-

kärikäyntejä. 

- Hammashoidossa lapset 

asetetaan etusijalle, koska 

heillä on kehittyvä hampaisto. 

He pääsevät käymään hyvin 

tarkastuksissa, joista suuren 

osan suorittavat suuhygienis-

tit. Ruokavalion merkitys on 

suurin silloin kun hammas 

puhkeaa. Ensimmäinen vuo-

si on tärkein koko hampaan 

historian kannalta. Siksi lap-

set yritetään pitää jatkuvassa 

seurannassa. 

Nuorilla purukalusto  jou-

tuu lujille nykyisenä limsa-

mehu-keksi-patukka-aika-

na. Kun suussa on sokereita 

bakteereille ruoaksi mahdol-

lisimman vähän ja harvoin 

niin hampaat pysyvät kun-

nossa. Tärkeää on myös se, 

että ne saavat fl uoria. Ksylito-

lipurkka on suositeltava ham-

mashoitaja ja vesi paras jan-

ojuoma. Nykyään poistettavat 

hampaat ovat pääsääntöisesti 

moneen kertaan paikattuja ja 

aikanaan hoidettuja.

Yhä useammalla vanhuk-

sella on omia hampaita. Kun 

ikäihmisen oma fyysinen 

toimintakyky heikkenee, voi 

tapahtua hammastervey-

den romahtaminen lyhyessä 

ajassa.  Olisi hyvä, jos van-

huksen asumisympäristös-

sä olisi apua suunhoitoon 

silloin, kun muutakin apua 

tarvitaan. Terveyskeskuksen 

vuodeosastolla ja kotipalve-

lussa on asiaan perehtynyt 

henkilökunta, joka huolehtii 

hampaidenhoidostakin, Ni-

vala sanoo.

Hammashoitolan toimi-

minen kahdessa eri paikassa 

on ollut mahdollista ATK:n 

ja yhteisten tiedostojen ansi-

osta. Kuitenkin katse suunna-

taan tulevaisuuteen.

- Laitteet meillä ovat suh-

teellisen uusia ja hyvin toi-

mivia. Haaveena on se, et-

tä saataisiin uusi hammas-

hoitola, jossa koko toiminta 

olisi saman katon alla. Tämä 

toive onkin kirjattu Nivalan 

terveyskeskuksen rakennus-

ohjelmaan ja sittemmin Kal-

lion toimintasuunnitelmaan. 

Vaikka meillä nykyisinkin 

on kelvolliset tilat, niin uu-

si hammashoitola tehostaisi 

toimintaamme ainakin vä-

linehuollon osalta ja helpot-

taisi henkilökunnan keski-

näistä yhteydenpitoa, Niva-

la toteaa.

Tutkimuksissa on todet-

tu merkittävällä osalla ihmi-

sistä olevan hammaslääkäri-

pelkoa.

- Kun asiaa katsoo tältä 

puolelta niin pelko on vä-

hentynyt, mutta ei kokonaan 

poistunut. Parantunut ham-

masterveystilanne on vähen-

tänyt sitä eniten. Kuitenkin 

suurin osa ihmisistä jännit-

tää hammaslääkärissä käyn-

tiä, tietää Nivala.

Omaan ammatinvalin-

taansa Maija Nivala on tyy-

tyväinen, mikä kiteytyy hy-

myn myötä lausuttuun va-

kuutukseen:    

- Suosittelen hammaslää-

kärin ammattia nuorille, kos-

ka tämä työ on mielenkiin-

toista ja monipuolista!

Erkki Heikinaho

Hammashoito hoituu
Kallion syleilyssäkin

Vastaava hammaslääkäri Maija Nivala kirjaa tietoja ATK- tiedostoon. Syksyllä saatiin 

digitaaliseen muotoon myös hammasröntgenkuvat, joten melkein kaikki hoitoon liittyvä 

on nyt ATK:lla.

Nivalan kaupunginvaltuusto 

kokoontuu uudella kokoon-

panolla ensimmäistä kertaa 

tulevana keskiviikkona. Tuol-

loin asialistalla on luottamus-

paikkojen täyttäminen. Uusi 

kaupunginhallitus aloittaa 26. 

tammikuuta.

Valtuustolle on tehty esi-

tykset valinnoista. Valtuus-

ton puheenjohtajaksi esite-

tään Esko Kangasta, ensim-

mäiseksi varapuheenjohta-

jaksi Jarmo Pihlajaniemeä ja 

toiseksi varapuheenjohtajaksi 

Tapio Uusitaloa.

Kaupunginhallituksessa 

on yhdeksän jäsentä. Puheen-

johtajana jatkaa Jarmo Vuol-

teenaho ja varapuheenjohta-

jina Eija-Riitta Niinikoski ja 

Kalervo Mantila. Perussuo-

malaisten vaalimenestys nos-

taa hallitukseen Anne Töllin. 

Valtuusto päättää myös lauta-

kuntien kokoonpanoista.

Kaupunginhallitus esittää 

valtuustolle että kaupungin 

kuulutukset ja ilmoitukset 

julkaistaan kaupungin viran-

omaisen harkinnan mukaan 

Nivala-lehdessä sekä Nivalan 

Viikossa. Tänä vuonna ilmoi-

tusasiasta ei järjestetä kilpai-

lutusta, koska kaupungin il-

moituksiin käyttämä raha-

määrä on niin pieni, ettei se 

ylitä hankintalain määrittä-

mää 15 000 euron kansallis-

ta kynnysarvoa.

Uusi valtuusto
kokoontuu ensi viikolla
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Lukijoiden Ajatuksia

Edustuksellinen demokra-

tia oli 1900-luvun suuri me-

nestystarina. Ihmiset valitsi-

vat edustajansa päättämään 

heidän puolestaan yhteisistä 

asioista. Valituiksi tulivat ar-

vostetut, osaavat ja keskimää-

räistä koulutetummat kansa-

laiset.

Ihmiset olivat tyytyväi-

siä. Heillä oli äänioikeus, ja 

heidän valitsemansa luotto-

edustajat hoitivat kansakun-

nan asioita paikallisesti ja val-

takunnallisesti. Se riitti vuo-

sikymmeniä.

Järjestelmän oikeutus al-

koi rakoilla ihmisten mie-

lissä 1980-luvulla. Koulutus- 

ja elintaso olivat nousseet. 

Muuttoliike, kulttuurinen 

eriytyminen ja kansainvälis-

tyminen mursivat yhtenäis-

kulttuurin ja perinteisen yh-

teisöllisyyden.

Yksilöllistyminen koros-

ti ihmisten omia valtinoja ja 

omaleimaisuutta aikaisem-

man kansalaisuuskäsityksen 

sijasta. Kiinnostus poliittista 

ja ammattiyhdistystoimin-

taa kohtaan väheni dramaat-

tisesti.

Tilalle tuli kuluttajakansa-

laisuutta, identiteetti- ja yh-

den asian liikkeitä sekä moni-

puolista kulttuurista harras-

tamista. Puoluepoliittinen 

toiminta ja muut yhteiskun-

nallisen osallistumisen muo-

dot eivät reagoineet ihmisten 

arvostusten ja käyttäytymisen 

muutoksen.

Tässä tapahtui virhe. Ih-

misille ei riittänyt enää se, et-

tä he antoivat neljän vuoden 

välein avoimen valtakirjan 

päättäjille hoitaa ja päättää 

asioista mielensä mukaises-

ti. Sokean luottamuksen ajat 

poliitikkoja ja heidän päätök-

sentekokykyään kohtaan oli-

vat ohitse. Ihmiset halusivat 

osallistua ja vaikuttaa myös 

vaalien välillä.

Puolueet eivät tätä nähneet 

tai tunnistaneet. Ne keskittyi-

vät hämmästelemään uutta 

tilannetta ja jopa moitiskele-

maan ihmisiä vääränlaisesta 

asennoitumisesta. Kritiikki 

suunnattiin myös mediaan, 

jonka katsottiin pinnallista-

van ja henkilökeskeistävän 

suomalaisen politiikan. Syyt-

telyn sijasta niiden olisi tullut 

uudistaa omaa toimintaansa 

ja monipuolistaa osallistumi-

sen mahdollisuuksia.

Elämme edelleen saman-

laista tilannetta, vaikka olem-

me siirtymässä 2010-luvulle. 

Edustuksellinen demokratia 

potee uskottavuuskriisiä. Tä-

mä näkyy alhaisina äänestys-

prosentteina ja poliitikkojen 

heikkona arvostuksena. Puo-

luetoiminta näivettyy, koka 

tarvittavia radikaaleja uu-

distuksia ei ole tehty.

Kokoomuksessa on eni-

ten merkkejä uudistumisesta, 

mikä onkin näkynyt hyvänä 

vaalimenestyksenä. Kansan-

vallasta on korkea aika siirtyä 

kansan valtaan.

Edustuksellisesta demo-

kratiasta tulee siirtyä osallis-

tuvaan demokratiaan, jossa 

ihmisille annetaan muitakin 

tapoja osallistua ja vaikuttaa 

kuin äänestäminen määrä-

vuosin.

Osallistuva demokratia 

tarkoittaa aidon vuoropu-

helun aloittamista ihmisten 

kanssa. Ihmisiä kuullaan ja 

kuunnellaan. Heidän näke-

myksilleen ja mielipiteilleen 

annetaan arvoa. Heidät ote-

taan mukaan yhteisten asioi-

den pohdintaan.

Käytännön keinoina ovat 

sähköiset kansanäänestyk-

set tärkeistä asioista, kan-

salaisaloitteiden aktiivinen 

hyödyntäminen, kansalais-

paneelit, kuulemis- ja kes-

kustelutilaisuudet viranhal-

tijoiden ja päättäjien kanssa, 

palautekanavat, aktiivinen ja 

avoin tiedottaminen valmis-

teltavina olevista asioista se-

kä päättäjien ja kansalaisten 

välisen henkisen kuilun um-

peen kurominen.

Yksi konkreettinen esi-

merkki ovat kansalaisten 

konsultaatiot, joita on toteu-

tettu Suomessa muiden EU-

maiden tavoin. Nuorten ja ai-

kuisten kanssa pidetyt tilai-

suudet ovat osoittaneet, että 

ihmiset ovat kiinnostuneita 

pohtimaan ajankohtaisia 

yhteiskunnallisia kysymyk-

siä ja muotoilemaan niistä 

yhdessä kannanottoja.

Tämän tapaisia kokeiluja 

ja testattuja menetelmiä kan-

nattaisi käyttää kanslaismie-

lipiteen kokoamisessa ja ka-

navoimisessa osaksi päätök-

sentekoa. Näin ihmisten mie-

lipiteet eivät jäisi yksittäisik-

si ajatuksiksi, joita on vaikea 

hyödyntää päätöksenteossa, 

vaan olisivat yhdessä muo-

toiltuja tiettyjen kanslaisryh-

mien näkemyksiä.

Verkkokeskustelujen yk-

si ongelmahan on yleensä se, 

että ne jäävät mielipiteiden-

vaihdoksi bittiavaruudessa il-

man konkreettista vaikutus-

ta. Tällainen ei pitkään mo-

tivoi. Kansalaisten mielipite-

et pitää kyetä kokoamaan ja 

kanavoimaan päätöksenteon 

pohjaksi.

Osallistuva demokratia on 

virkahallinnolle ja päättäjille 

vaativa ja jopa kiusallinen 

järjestelmä, koska siinä kan-

salaiset ovat aktiivisia, kan-

taaottavia ja jopa kriittisiä. 

Heillä on mahdollisuudet 

osallistua asioiden käsitte-

lyyn ennen päätöksentekoa, 

eikä vasta jälkikäteen valituk-

sin, kuten nykyisin on usein 

Suomessa tilanne.

Kansainvälisessä vertailus-

sa Suomi ei sijoittunut korke-

alle hallinnon avoimuudessa 

ja kansalaisten osallistami-

sessa muun muassa verkko-

palvelujen avulla.

Olennaista on, että ihmiset 

kokevat, että heitä kuunnella-

an. Heidän mielipiteillään pi-

tää olla arvoa, ja heillä on ol-

tava erilaisia tapoja osallistua 

ja vaikuttaa yhteisiin asioihin 

ja niistä päättämiseen. Lo-

pullinen päätöksenteko jää 

osallistuvassakin demokra-

tiassa valituille päättäjille, 

koska päätöksiä ei voi tehdä 

järjestäytyneessä yhteiskun-

nassa huutoäänestyksellä ei-

kä katuparlamenteissa.

Nykyisillä päättäjillä on 

valta uudistaa poliittinen ja 

kansanvaltainen järjestel-

mämme. Ellei näin tehdä 

vieläkään, kolmen vuosikym-

menen kokemusten opetta-

mana - se osoittaa, että päät-

täjät eivät halua uudistuksia. 

Heille sopii hyvin nykyinen 

tilanne.

Ihmiset eivät ole häirit-

semässä entistä pienemmän 

piirin poliittista toimintaa ja 

päätöksentekoa. Demokra-

tian oikeutus kuitenkin kär-

sii, jos koulutetun kansan 

tietotaito jää hyödyntämät-

tä yhteisistä asioista päätet-

täessä.

Aaro Harju
fi losofi an tohtori, Helsinki

Artikkelin kirjoittaja on syn-

tynyt Nivalan Maliskyläs-

sä. Artikkeli on julkaistu 

myös Helsingin Sanomissa 

2.1.2009.

Kansanvallasta siirryttävä kansan valtaan

Alkaneen taantuman ja la-

man eväät tai lääkkeet, kuin-

ka vain, ovat kokonaan toiset 

kuin 90-luvun alun sellaiset, 

vaikka tauti näyttää olevan sa-

ma. Vain taudin aiheuttajassa 

on eroja. Nyt tauti on USA:

sta lähtöisin, kun 90-luvun al-

kuvuosien lama oli kotikutoi-

nen. Taudin ohella lama-ai-

kaan liittyvä toimeentuloero-

jen kasvutavoitteet ovat myös 

yhteistä nyt ja lähes 20 vuotta 

sitten olleeseen nähden. Sii-

näkin tuloerojen kasvatuskei-

not ovat erilaiset, kuten tau-

din torjunnassakin.

Vanha resepti ja 
eväät
Yhdeksänkymmenluvun alun 

lamaa torjuntaeväät tai lääk-

keet, joissa tohtoreina toi-

mivat silloiset - president-

ti, maan hallitus ja Suomen 

pankki, olivat:

Viennin tyrehtyessä ja ko-

timarkkinoilla toimivien yri-

tysten yritystoiminnan tak-

kuillessa vedettiin yrityksiltä 

rahoituspohja pois, jopa ter-

veiltä sellaisilta. Temppu teh-

tiin siten, että kun valtio avasi 

avoimen piikin pankkituelle, 

niin pankit vaativat rahoitus-

vaikeuksissa olevia yrityksiä 

maksamaan valuutta- ym. 

luottonsa etupainotteises-

ti pois ja kun yritykset eivät 

siihen pystyneet, ne haettiin 

konkurssiin ja valtio maksoi 

pankkitukena sen mitä pan-

kit tilanteissa kärsivät luotto-

tappioita.

Seurauksena oli yleinen 

yritysvarallisuuksien va-

kuusarvojen romahtaminen 

ja vakuuksien puutteessa yhä 

uudet yrityskonkurssit ja val-

taisa massatyöttömyys. Mas-

satyöttömyyden seurauksena 

tulivat asuntolainojen hoito-

vaikeudet, joka johtivat laino-

jen irtisanomisiin, asuntojen 

hinta- ja vakuusarvojen ro-

mahduskierteeseen ja val-

tion maksaman pankkitu-

en ja valtionvelan valtaisaan 

n. 60 miljardin € suuruiseen 

kasvuun ja kymmenientu-

hansien perheiden velkaku-

rimukseen.

Toiseksi kansalaisten os-

tovoimaa kuristettiin ja la-

mautettiin kotimarkkinoi-

ta kiristämällä tuloverotusta 

ja tietenkin suhteessa eniten 

pieni- ja keskituloisten tulon-

saajien osalta. Eli laman alku-

syy, yliarvostetun markan ja 

viennin tyrehtymisen lisäksi 

lamautettiin myös kotimark-

kinakysyntä ja aiheutettiin 

samalla kansalaisten keskuu-

teen suuri toimeentuloerojen 

kasvusysäys.

Uudet eväät

Nyt laman torjuntaan (selvi-

tysmies Tanskasen esitys) on 

lähdetty mm. siitä, että pank-

kien ja Finnveran yrityksille 

suuntautuvaa luotonantoky-

kyä takauksin ja rahoituksin 

kasvatetaan, samoin rahoi-

tusta ja takauksia ulkomaan-

viennille. Yhteensä Tanska-

sen elvytyspaketti on 15 mil-

jardin suuruinen.

Lisäksi ministeri Vapaa-

vuori esittää valtion tukea 

asuntolainojen lyhennysten 

jäädyttämiseen työttömyysti-

lanteissa. Toimet ovat ilman 

muuta oikeita asuntolainoi-

hin kohdistuvilta osiltaan.

Ne voivat olla oikeita myös 

yrityksille suunnattujen ra-

hoitusresurssien kasvattami-

sen osalta edellytyksellä, että 

kotimarkkinat saadaan pidet-

tyä kasvussa ja tilauksia ja os-

tajia ulkomaankauppaa käy-

vien yritysten tuotteille löytyy. 

Molempien toteutuminen on 

kuitenkin erittäin epävarmaa 

ja suurten kysymysmerkkien 

takana, varsinkin kun tuo sa-

ma lama on kääräissyt ottee-

seensa koko Telluksen.

Lisäksi nyt torjutaan lamaa 

kotimaisen kysynnän ylläpi-

tämiseen ja kasvattamiseen 

tähtäävällä tuloveroalennuk-

sella. Toimi on 90-luvun alus-

sa toteutettuun nähden päin-

vastainen. Yhteistä siinä on 

kuitenkin se, että veronalen-

nuksilla pyritään kasvatta-

maan toimeentuloeroja ku-

ten 90-luvun alussakin. Nyt 

veronalennukset ovat suh-

teessa suurempia suurituloi-

silla kuin pieni ja keskituloi-

silla. Tätä toimeentuloerojen 

kasvatushalua korostaa vielä 

se, että valtiovarainministe-

ri haluaa korottaa välillistä 

verotusta, josta eniten kärsi-

vät juuri ne pienituloiset jot-

ka voisivat olla toisenlaisella 

vero- ja sosiaalipolitiikalla 

kotimarkkinakysynnän yllä-

pitäjiä ja kasvattajia. 

Muuten olen sitä mieltä, 

että paras lääke kotimarkki-

noiden toimivuuden turvaa-

miseksi olisi ostovoiman kas-

vattaminen erityisesti pieni-

tuloisten kansalaisten osalta. 

Ei rahan syytäminen pelkäs-

tään yrityksille ja suurituloi-

simmalle kansanosalle. Ja et-

tä euron ulkopuolelle jättäy-

tyneet EU maat selviävät al-

kaneesta lamasta pienemmin 

vaurioin kuin €:ssa olevat.

Heikki Häyrynen

Sama tauti, eri lääkkeet

Kommentoi netissä
Lukijan kirjoituksia löydät nyt 

myös internetistä osoitteesta

www.nivala.org. Sivuilla voit myös 

kommentoida viestejä.
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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.

www.nivalanviikko.fi 
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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.

Sinä joka ruttasit peugeotin 

keulan perjantai-iltana erk-

kisjärven jääradalla niin anna 

olla viimeinen kerta t. tuoh-

tunut.

Ennen paras-kokeilua lääkä-

ripäivystys ja vastaanotto toi-

mi hyvin ja halvalla ja ihmis-

henki oli etusijalla, nyt ilman 

lääkärikoulutusta ja ilman so-

veltumistestejä alalle tehdään 

arvioita vaikka lääkäritilanne 

on hyvä ja asukasmäärä vä-

henee, vain iso virkamiesko-

neisto turhaan ongelmana sil-

lä 10? 15 ? vuoden kuluttua 

asiakkaat lisääntyy silloin vir-

kakoneisto myös on eläkeiäs-

sä, vanha malli takaisin ja tur-

hat henkilöt ulos ja kulut alas 

ja kaikki on kunnossa taas.

Arvoisat Aittoperäset. Autoi-

lu on hyvin vaarallista kun 

ajelee teillepäin. Todella mo-

ni sieltäpäin tuleva ajaa lähes 

vastaantulevan kaistalla eikä 

väistä! Mistä johtuu moinen 

urheilu?

Onkohan euron kaliaan lai-

tettu kaliaaki sekkaan ko on 

nykyään 1,50...

Onko kunnan etu antaa il-

man takuuta 2? Yli 10 milj. 

euron lainaa kun halleja tyh-

jenee jatkuvasti ja toinen lai-

na annettu ei tietoa mihin 

käytetään koska tiedottettu 

teollisuuskylä tuottaa voittoa 

savontiellä katuvalot ylivies-

kan rajalle asti ja valot palaa 

ei ole kuin harva asutus eikä 

kevyttä liikennettä kuin jutti-

laan valot ois kuulunut lento-

kentän ja karvoskylä väli siel-

lä eniten onnettomuuksia ja 

onko kaupungin hallitus ajan 

tasalla.

Koska sinulle on annettu kak-

si korvaa mutta yksi suu, niin 

sinun tulisi myös käyttää niitä 

samassa suhteessa.

Varokaa haapaperän kanssa 

autoilijat sinistä autoa joka 

seuraa muita autoja ja kyy-

lää, liekköhän pedofi iliaikei-

ta, rek.numerosi on tiedossa, 

seuraavaksi soitan poliisille.

Tehkää kylän kossit itse se jää 

sinne ala-asteelle, niin ne jou-

tuu sivukylilläki tekee. teillä-

kään ole muuta ku aikaa.

Kyllä oikeassa olet, jokainen 

saa ajaa vaikka 20 tuossa 27 

tiellä, mutta katso hieman 

sinne taustapeiliinkin ja käy 

vaikka pysäkillä välillä, niin 

pääsee muut menemään. Ja 

niistä ilimanaikuisista tukki-

rekoista. Sellaisia ei ole ole-

massakaan. Pitäis varmaan 

aikuisen ihmisen tietää että 

kuorma-autot ei ole huvik-

seen tuolla tienpäällä, sen 

verran kallista tuo polttoai-

ne näyttää olevan. Turvallis-

ta matkaa.

Te 60:ä jurraavat "autoilijat" 

siell' 80:n rajoitusalueella, 

ajakaa vaikka kävelyvauhtia, 

mutta ajakaa tien oikeassa 

laidassa ja kun jonoa kertyy 

taakse niin kääntäkää se au-

tonne niille linjakkopysäkeil-

le ja päästäkää normaalit au-

toilijat ohitse kun teillä ei ole 

kerran kiire! Taitaa olla sillä 

tukkirekalla enempi tarve ol-

la siellä tienpäällä kuin kärk-

käisen tavaran kahtelijoilla, 

terv. ammattikuski.

Kerjuullako rikkaat miehet 

uuden vuoden aloittaa. Tak-

sikin jo omavastuun heille 

antaa saa.

Kuka oli laittanu niskakan-

kaan tiellä uutenavuotena 

postilaatikoihin raketteja, 

mitä ne on teille tehny?

Hyvä Nivalan Viikon toimi-

tus, sattuiko pieni moka kun 

julkistitte uuden palstan jo-

hon kuka tahansa voi lähet-

tää uutiskuvia. Mihin tarvit-

sette sosiaaliturvaavatunnus-

ta maksaessanne palkkion 

uutisaiheesta? Toivottavasti 

kukaan ei mene tuohon lan-

kaan, kuka tahansa voi esit-

täytyä toisen nimellä soittaes-

saan pankkiin ja siirtää vaik-

ka rahat omalle tilille kun il-

moittaa henkilötunnuksen. 

Tilisiirtoa tehdessä ei tarvit-

se tietää vastapuolen sosiaa-

liturvatunnusta!

Nivalan Viikko ei tarvitse sosi-

aaliturvatunnusta vaan verot-

taja, jolta asia on varmistet-

tu. Kuvapalkkio on työkorva-

usta, joka kulkee kirjanpidos-

sa palkanmaksun kautta eikä 

palkkiota voi maksaa esimer-

kiksi Mikki-Hiirelle. Pimeää 

ja mustaa tai edes harmaata 

palkkionmaksua Nivalan Vii-

kossa ei harrasteta. Yksikään 

pankki ei siirrä rahoja puheli-

mitse toisen tilille sosiaalitur-

vatunnuksen ilmoittamalla ei-

kä Nivalan Viikolla ole sellai-

sen yrittämistä suunnitelmissa 

eikä suuremmin tarvettakaan. 

Eli lähettäkää vaan uutisku-

via Nivalan Viikkoon, niin 

saamme paikkakunnan ta-

pahtumia joka kantilta esille 

lehteen. Kuvapalkkio on 10 

euroa ja kaikkien uutiskuvi-

en lähettäjien kesken arvo-

taan maaliskuussa laadukas 

digikamera.

Toimitus

Nythän se kannattaa tiilimaa-

ta alkaa rakentaan kun hin-

nat on pohjalla. T. Kriisejä 

välttävä.

Saako koirat haukunnallaan 

ja ulinallaan häiritä lähel-

lä asuvien ihmisten rauhaa 

taajaman ulkopuolella?

Nyt kun on näytetty, että 

osataan upeasti kaikki ajaa 

samaa autonjälkeä, niin voi-

taisko seuraavan pyryn jäl-

keen kokeilla kuka tekee le-

veimmät ajourat?

Lämmin kiitos Nivalan tk:n 

päivystyksen, labran ja koti-

hoidon henkilökunnalle ystä-

vällisestä ja ammattitaitoises-

ta avusta ja hoidosta. Teette 

arvokasta työtä!

Pari asiaa! Nivalan Viikossa 

vastaamme vain oman leh-

temme jakeluasioista.

Muistakaapa lisätä yhteys-

tiedot viesteihinne, jos ne ei-

vät ole saatavilla hakupalve-

luista.

Toimitus

Sisäilmatutkimuspalvelu 

Konttila aloitti toimintansa 

viime lokakuun alussa. Yri-

tyksen omistaja Esko Kont-

tila on toiminut terveystar-

kastajana lähes 35 vuoden 

ajan, joten osaamista näiden 

asioiden parissa on kertynyt 

paljon.

- Jäin viime kesän kyn-

nyksellä eläkkeelle ja tuntui, 

että jotakin voisin vielä teh-

dä ja siten olla hyödyksi yh-

teiskunnalle. Sisäilmatutki-

muksen pariin lähteminen 

oli luonnollinen valinta, sil-

lä työuran takia siihen oli jo 

valmius olemassa.

Joulun alla yritys sai käyt-

töönsä uusinta tekniikkaa 

olevan tutkimuslaitteen, jol-

laisia ei läänin eteläosan alu-

eella ole muita. 

- Sisäilmatutkimuksille on 

paljon kohteita. Viime vuosi-

kymmenten aikana on tehty 

esimerkiksi paljon korjaus-

rakentamista kosteusvauri-

oiden vuoksi, mutta korja-

uksen onnistuminen on jää-

nyt varmentamatta. Sisäilma 

kannattaisikin tutkituttaa 

vuoden parin kuluttua re-

montista. Tutkimuksesta on 

hyötyä myös asuntokaupois-

sa, sillä myyjän vastuu on pit-

kä ja ostajallakin tarkastus-

velvollisuus. Jos tulee riitaa 

ja molemmat käräjöivät asi-

anajajien avulla, niin siihen 

menee paljon enemmän ra-

haa kuin mitä tutkimus olisi 

maksanut. Julkisten kohteit-

ten tutkimukseen on tarvet-

ta, sillä julkisyhteisöjen vas-

tuu tilojen terveellisyydestä 

on suuri. Kunnat ovat myös 

ulkoistamassa sisäilmatut-

kimksia, joten toivottavas-

ti työtä löytyy laajasti Niva-

lan ulkopuoleltakin, Kontti-

la miettii.

Kaikki ihmiset eivät reagoi 

sisäilman huonoon laatuun, 

mutta monille mikrobit ja ho-

meet aiheuttavat nuhaa, sil-

mien kirvelyä, päänsärkyä, 

korvatulehduksia ja muita 

hankalia oireita. Pelkällä kos-

teusmittauksella ilman laatua 

ei saa selville, eikä selviä haju-

jakaan aina ole, mutta vanhan 

perunakellarin haju on yksi 

selvä merkki homeista. Sa-

mat homeet esiintyvät luon-

nossa, mutta aiheuttavat sul-

jetussa tilassa ongelmia. Osa 

homeista on myrkyllisiä.

Varma tulos vaatii 
oikeat olosuhteet
Jotta tutkimuksen tulos oli-

si varma, täytyy olosuhtei-

den olla oikein järjestetyt. 

Tutkimuksen teko onnistuu 

vain talvella, jolloin on rou-

ta maassa ja lumipeite, jolloin 

tiedetään, että löydökset eivät 

tule ulkoilmasta. Tutkimusti-

lan täytyy olla mahdollisim-

man stabiili: siivota ei saa kol-

meen päivään, mattoja ei saa 

liikutella, lemmikit täytyy pi-

tää pois tilasta, tutkimuspäi-

vän aamuna ei saa tuulet-

taa eikä käsitellä esimerkik-

si multaisia juureksia. Puu-

laatikot täytyy myös viedä 

pois, sillä niissä itsessään on 

usein hometta. Tutkimusta ei 

myöskään tehdä rakennus-

työmailta, vaan kohteen on 

oltava puhtaudeltaan asuin-

huoneistoa vastaava tila.

Koneessa pumppu kehit-

tää alipaineen, jolloin ilma 

kulkeutuu moniosaisen kam-

mion reikälevyjen läpi. Kam-

mio-osaan asetetaan kas-

vatusmaljoja, joihin rei'itys 

seuloo ilmasta hiukkasia ja 

ne laskeutuvat maljojen pin-

nalle. Maljat pakataan ja lä-

hetetään tutkittavaksi Oulun 

työterveyslaitokselle, missä 

homeita kasvatetaan viikon 

ja bakteereita kaksi viikkoa. 

Itse näytteenotto kestää tun-

nin ja viisitoista minuuttia. 

Tulosten saapumisen jälkeen 

Konttila kirjoittaa raportin 

tutkimuksen tilaajalle.

Sisäilmatutkimuspalvelu 

Konttilan tutkimusvalikoi-

maan kuuluvat kosteusvau-

riorakennusten materiaali- 

ja pintasivelytutkimukset, 

sisäilman mikrobiologinen 

laatu, sisäilman radontutki-

mukset, sisäilman ammo-

niakkitutkimukset sekä si-

säilman haihtuvat orgaani-

set yhdisteet, eli VOC-tutki-

mukset.

Maritta Raudaskoski

Sisäilmatutkimusta 
nykyaikaisella laitteella

Sisäilman tutkimuslaitteisto edustaa uusinta tekniikkaa.

Esko Konttilalla on pitkä työkokemus terveystarkastajana, 

mikä antaa hyvän tietopohjan sisäilma-asioissa toimivalle 

yritykselle.
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

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.

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.

Meiltä saat 
Bonusta!

Meillä hankintasi ovat 
hyvissä käsissä

Kampanja voimassa 2.1.–31.1.2009

Tammikuussa Tuplabonus S-Rautamarketeissa 
ja Agrimarketeissa kautta maan!

LÄMPÖHAALARI 
ICE-MAR
Koot 46–64. IT20377810...24 

49,-

Lisätietoa: www.agrimarket.fi

LECA 
HIEKOITUS- 
MURSKE 
25  L
IT20022939

7,50 

LUMIKOLA ORTHEX
Leveys 84 cm.

IT20452296

Norm. 34,90
Etusi S-Etukortilla 5,-

2990
S-ETU

Avoinna:
ma-pe 9-17, la 9-13

Hanketie 2, 85500 Nivala

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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EDULLISTA 
NÄKYVYYTTÄ

TÄLLÄ SIVULLA
Ilmoitus Nivalan Viikon

Parhaat palvelut -palstalla
maksaa vain

muutaman euron viikossa

Parhaat palvelut  
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Myydään  

Edullisesti erittäin siis-
ti RUNKOPATJA (Isku): 
2 x 80 cm + 160 cm le-
veä petari + jalat. Soita 
040-8221813. 

HAMMOND XM-1 Sound 
Module ja sille XMC-1 
Drawbar liukutangoil-
la. Saat midiliitännällä 
aidonkuuloiset Ham-
mond-saudit kosketin-
soittimesta tai midihar-
monikasta. On perkussiot, 
vibratot, chorukset, les-
liet, overdrivet, kysy lisää. 
Puh.040-5706367.

MOPO Powermix Yiyning 
vm-08. Aj. 600 km. Hyvä-
kuntoinen, hp. 700 e. Puh. 
046-893 7550.

Uusi KOULUPÖYTÄ, väri 
pyökki, 134x60, valmiik-
si koottu. Puh. 040 521 
4122.

Lihasharjoitus JUMPPA-
PENKKI, vähän käytetty 
edullisesti. Puh. 040-540 
8849.

Uusi hyvämerkkinen Pa-
nasonic LEIPÄKONE. Ke-
liakiaa sairastavalle on 
aamulla aina tuore leipä 
koneessa, kun illalla lait-
taa tarpeet koneeseen. 
Ohjekirjat mukaan. Pu-
helin 442 574.

KLAPIPUITA ja hirsilato. P. 
0400-198 358.

HARMOONI ital. viisirivi, 
hyvä. Viisrivinen VERKKO-
KÄYTTÖTASO sormitus-
järjestelmä, moniääninen 
laajin urkumallinen soitin, 
vahvistimeen kytkettä-
vä. Valkoinen rokokoo 

TALONPOIKAISSÄNKY 
200x160 Unilof -patjoilla. 
2 kpl 25" crt-TELEVISIOITA 
Scart-liittimillä, Finlux ja 
Asa. PIRTTIPÖYTÄ 80X120, 
kork. 75 cm sorvatuilla 
jaloilla ja ruuvipulteilla. 2 
kpl ISTUMATUOLEJA irro-
tettavilla plyyshipatjoilla. 
Kaikenlaisia radio, TV, vi-
deo ym. KOMPONENTTE-
JA, IC-piirejä ym. Tarjoa!. 
Puh. (08) 442 410, 0400 
295 745.

Käytetyt puiset teh-
dasvalmisteiset YLÄ-
KERRANPORTAAT. P. 
040-5409408.

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

BMW 518i vm-85. Katsas-
tettu kesäkuussa. Keskus-
lukko, sähköpeilit, kahdet 
aluvanteet, kasettisoitin 
ja cd-boxi. Tarjoa! Puh. 
040-582149 0(iltaisin).

VALOPÄÄTYSÄNKY valk. 
190x150 ja Bonnel-patjat. 
Universal POTKUPYÖRÄ. 
SAUNANKIUAS puulämm. 
Puh. 442 519, kännykkä 
050 5421802.

HAAPATUKKIA. Tied. puh. 
044-3752050.

KEYBOARD-VAHVISTIN 
Peavey KB-100 Made in 
USA.Kolme kanavaa. Kysy 
lisää. Puh.040-5706367. 

13" TALVIRENKAITA Co-
rollan vanteilla 50 e/sarja. 
Puh. 040-324 7430.

Handan DIGIBOXI, uudeh-
ko (kaapeliverkkoon). H. 
20 euroa. Puh. 440 867.

Ostetaan  

Ajettava RUOHONLEIK-
KURI myös etuleikkuri 
käy ja moottorisaha. Puh. 
050-5596260.

Poikien LUISTIMET koko 
35, käytetyt, hyväkuntoi-
set. Puh. 040-587 4103.

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

LUMILAUTA 120-125 cm + 
siteet ja kengät, koko 34-
35. Puh. 0400-829943.

TOYOTA Corolla vm. -86-
92. Edulliset kaiken kun-
toiset. Tarjoa puh. 040-
324 7430.

Roope-Riikka KER-
ROSSÄNKY. Puh. 040 
7622856.

Vauvan TURVAKAUKALO 
jalustalla. Puh. 044 520 
8001.

Lasten monollinen SUK-
SIPAKETTI 4-vuotiaalle, 
monojen koko n. 27-
28. Toimiva KÄKIKELLO, 
kohtuuhintainen. P. 08-
443704, 050-3723506.

Halutaan vuokrata  

KOLMIO rivitalosta. Puh. 
040-7204460.

OMAKOTITALO keskus-
tan läheisyydestä, kau-
kolämmössä oleva. Puh. 
040-511 6983.

KAKSIO keskustan lähel-
tä Nivalasta. P. 050-522 
7398.

23v opiskeleva nuori 
nainen haluaa vuokra-
ta ison YKSIÖN/KAKSI-
ON nivala-ylivieska alue 
0449991843

Vuokralle tarjotaan  

VIIKOT 7, 10 ja 11 Katinkul-
lassa + harrast. Tosi edulli-
sesti. puh. 050-4007741.

MÖKKI Kuusamosta vk. 
10 hiihtoloma. Täysi va-
rustus 7:lle henk. Ruka 
10 km, Tropiikki 12 km. 
Puh.0400-943971.

VIIKKO-OSAKE Tampe-
reen kylpylään hiihtolo-
mavk. 10, 3 mh/6 henk, 
täysi varustelu. Puh. 
0400-943971.

VIIKKO-OSAKE Katin-
kullassa ja kylpyläosake 
viikko 7 6-13.2.09 52,5 
m2, 4-6 hengelle. Puh. 
050-5220039.

OK-TALO 1.3. alkaen. Puh. 
050-4008066.

Sekalaista  

VYÖHYKETERAPIAA, ren-
touttavaa hierontaa. Soi-
ta 040-410 5048, Hanna 
Ylikotila.

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:

Vastataan pois

1. Päivi Kairamo-Hella.

2. Siivooja.

3. 20. tammikuuta.

4. Aigeian mereen.

5. Neljä.

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: Suomalainen Lehtipaino

Jakelu: Suorajakelu Korkiakoski
  puh. 040 541 9767

UUSI TEKSTARISÄTTI

050 1599
Tutustu heti 

*10 viestiä 

veloituksetta*

Lähetä viesti TARJOUS 

*47304

Voice Stream, pl 236, 

00121 Hki




