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Sunnuntai  
25.1.2009

Albumi

Nimipäivät 

Ajassa

Ajatus 

Sunnuntaiksi

Kysytään pois

Vanhojen valokuvien kertomaa

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 25.1.: Riistakä-

ristys, muusi, puolukkasose, 

mangorahka.

Maanantai: Makkarakastike, 

perunat, jäävuori-porkka-

na-punaherukkasalaatti, ra-

parperikiisseli.

Tiistai: Kalapihvit, perunat, 

lemonkastike, rosolli, puna-

herukkakiisseli.

Keskiviikko: Kinkkuperuna-

vuoka, kaali-tomaatti-anan-

assalaatti, mansikkakiisseli.

Torstai: Jauhelihapuikko, pe-

runat, kastike, jäävuori-per-

sikkasalaatti, jogurtti.

Perjantai: Kirjolohikiusaus, 

punajuuriviipaleet, kesämar-

jahyytelö.

Lauantai: Kaalipata, puoluk-

kasose, mandariinikiisseli.

Sunnuntai: Ananaspossu-

pata, perunat, kaisersalaatti, 

boysenmarjakiisseli.

Peruskoulu ja 
lukio
Maanantai: Suikalepaisti, pe-

runat, porkkanaraaste.

Tiistai: Kanakeitto, tuore-/

herkkukurkku, rouheleipä.

Keskiviikko: Nakkipasta, tuo-

resalaatti.

Torstai: Porkkanapihvit, 

muusi, makaroni-kinkkusa-

laatti.

Perjantai: Hernekeitto, juus-

to, rieska.

Kansat pelkäävät Herran ni-

meä, maan kuninkaat kumar-

tavat häntä, kun Herra jälleen 

rakentaa Siionin ja ilmestyy 

kunniassaan.

Hän katsoo sorrettujen puo-

leen, ei torju heidän rukous-

taan. Tämä on kirjoitettu tu-

levalle polvelle, jotta uudeksi 

luotu kansa ylistäisi Herraa.

Herra katsoo pyhästä kor-

keudestaan, tähyää taivaasta 

maan päälle.

Hän kuulee vankien vaiker-

ruksen, hän vapauttaa kuo-

leman omat. Siionissa kuulu-

tetaan Herran nimeä, Jerusa-

lem kaikuu hänen kiitostaan, 

kun kansat kokoontuvat yh-

teen, kun valtakunnat tulevat 

palvelemaan Herraa.

Ps. 102: 16-23 

Sunnuntai 25.1: Paavo, Pauli, 

Paul, Paavali. 

Maanantai 26.1: Joonatan. 

Tiistai 27.1: Viljo. 

Keskiviikko 28.1: Kaarlo, Kal-

le, Kaarle, Mies. 

Torstai 29.1: Valtteri. 

Perjantai 30.1: Irja. 

Lauantai 31.1: Alli. 

Maanantai 26.1. Kansainvä-

linen tullin päivä.

Tiistai 27.1. Vainojen uhrien 

muistopäivä.

Ihminen on täsmälleen sen 

kokoinen kuin asiat, jotka 

saavat hänet suuttumaan.

Winston Churchill

1. Missä kunnassa sijaitsee 

Saariselän hiihtokeskus?

2. Kuka on perustuslakivalio-

kunnan puheenjohtaja?

3. Minkä lajin Suomen yk-

kösnimi on Emma Laine?

4. Millä nimellä kutsutaan ää-

niä, joiden värähtelytaajuus 

on pienempi kuin 16 Hz?

5. Kuka teki aloitteen koulu-

jen hiihtolomasta?

Vastaukset sivulla 14

Ruokalista

Vauvauutisia

Työpaikat
Nivalassa

Katsastusmies, myyjä, kuor-

ma-autonkuljettaja, kokki.

Ylivieska

Työvalmentaja, hoitotyön 

opettaja, terveystarkastaja, 

lastensuojelun sosiaalityön-

tekijän virka, sosiaalityön-

tekijän virka, koulupsyko-

login virka, työtoiminnan 

ohjaaja,Avon kauneuskon-

sultti, myyntipalveluhenkilö, 

menekinedistäjä,  huoltoneu-

voja, automyyjä, myyntihar-

joittelija, automekaanikko, 

kokki, pitsanpaistaja, myyjä, 

pikaruokamyyjä, palveluvas-

taava, parturi-kampaaja.

Haapajärvi

Korukonsultti.

Laura Vaaramaa ja Aki Iso-

niemi saivat pojan Oulaskan-

kaalla 16.1.2009. Pienokai-

sen pituus on 50 cm ja pai-

no 3695 g.

Tarja ja Heikki Palola saivat 

pojan Kokkolassa 17.1.2009. 

Pienokaisen pituus on 48,5 

cm ja paino 3860 g.

Jesselle syntyi pikkuve-

li oulaskankaan sairaalassa 

17.1.2009. Pienokaisen pituus 

on 49 cm ja paino 3290 g.

Tämä kuva on otettu Makolan koulun kuusijuhlassa 21.12.1955. Tonttuleikissä esittäjillä 

on päässään kreppipaperista askarrellut tonttulakit. Kuva on Anni Raudaskosken kokoel-

mista.

Tälle palstalle toivomme lu-

kijoilta vanhoja valokuvia, 

mielellään 50-luvulta uudem-

paan päin. Kuvat voi tuoda 

Nivalan Viikon toimistoon 

os. Kalliontie 25 tai lähettää 

sähköpostilla osoitteeseen 

toimitus@nivalanviikko.fi. 

Palkitsemme julkaistut ku-

vat kahvipaketilla.

Nivalan seurakunta haluaa 

säilyttää kinkeriperinnettä 

edelleen. Kinkereitä järjeste-

tään eri kinkeripiireissä tam-

mi- helmikuun aikana.

Vielä muutama vuosikym-

men sitten pidettiin lukukin-

kereitä, joissa kuulusteltiin 

kristinopin taitoja ja kate-

kismusta. Tänä päivänä kin-

kereillä käydään keskusteluja 

kuulustelujen sijaan. Kinke-

reitä järjestetään yleensä ko-

deissa. Kinkerit on hyvä tapa 

lisätä kylien yhteisöllisyyttä, 

koska perinteinen kyläily on 

vähentynyt nykypäivänä.

Tämän vuoden kinkerien 

keskustelun aiheena on ko-

tiseurakunta, josta aihees-

ta Hourupuhdon kinkereil-

lä Ilkka ja Sanna Suihko-

sen kodissa käytiin vilkas ja 

mielenkiintoinen  keskus-

telu kirkkoherra Martti Vil-

jasen johdolla. Kinkereillä 

opetellaan myös uusi kinke-

rivirsi ja kanttori ”kuuluste-

lee” kuinka hyvin on opittu 

edellisen vuoden kinkerivirsi. 

Nivalan seurakunnan kantto-

ri Anu Rautio kertoi tämän 

vuoden virren virolaisista sa-

noittajasta ja säveltäjästä mie-

lenkiintoisesti.

Kinkereillä on myös tapa-

na käydä läpi diakoniapiirien 

edellisen vuoden tilit ja toi-

mintakertomus.

Ritva Oja

Kinkereillä toteutuu 
yhteisöllisyys

Ilahduttavaa oli, että näille kinkereille oli tullut runsas joukko rippikoululaisia.
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Vilkunan tuvassa oli maa-

nantaina juhlava tilaisuus. 

Viimeiset tammenlehväsu-

kupolven veteraanit saivat 

heille Tasavallan presidentin  

itsenäisyyspäivänä myöntä-

mät Suomen Valkoisen Ruu-

sun ansiomerkit. Pohjois-

Pohjanmaan piirin alueelle 

tuli neljätoista mitalia, jois-

ta Nivalaan seitsemän, kuusi 

ensimmäisen luokan ansio-

mitalia kultaristein ja yksi il-

man kultaristejä. 

Vilkunan nykyinen isäntä-

pari, Ville Vilkuna ja Maija-

Talvikki Puustinen, toivotti 

vieraat tervetulleiksi. Vilku-

nan talossa on vietetty mo-

nia veteraanitilaisuuksia ai-

kaisemminkin. 

Tämä oli etappitalo, oli-

han isosetäni Kyösti Vilku-

na jääkärivärväri. Isäni Joo-

sen muistelen kertoneen ol-

leensa viisi juhannusta ase-

puku päällä, kertoi talon 

vanhaisäntä, kansanedusta-

ja Pekka Vilkuna talon his-

toriasta.

Tervehdyspuheessaan Vil-

kuna toi kuulumisia edus-

kunnasta.

Puolustusmäärärahoja on 

vähennetty, mutta veteraa-

nien kuntoutusmäärärahat 

saimme eduskunnassa pi-

dettyä samalla tasolla kuin 

viime vuonna. Veteraanin ja 

hänen puolisonsa eläkkeisiin 

saatiin pieni korotus. Mini-

mieläke on tällä hetkellä 650 

euroa. Mielestäni Suomi pi-

tää vähintäänkin yhtä hyvin 

huolta veteraaneistaan kuin 

muut sotaa käyneet Euroo-

pan maat, totesi Vilkuna.

Sitkeää taistelua 
eduista
Rintamaveteraaniliiton ja 

Oulun piirin puheenjohtaja 

Onni Toljamon mainitsi tilai-

suudessa puheessaan, että ve-

teraanien etuuksien puolesta 

on käyty taistelua vuosia.

Valtiovalta ei ole mieles-

täni huomioinut tarpeeksi 

veteraaneja. Esimerkiksi täl-

le vuodelle ei ollut merkitty 

veteraanilisää talousarviossa 

eikä lisäesitys ollut myöskään 

sadankomitean listalla. Toi-

nen asia, mistä on jouduttu 

taistelemaan, on kuntoutus-

määrärahat. Tavoitteenam-

me on , että vielä elossa ole-

vat 6000 veteraania pääsisivät 

vähintään kymmenen päivän 

kuntoutukseen kerran vuo-

dessa, mutta valtion tämän 

vuoden talousarvioesitys ei 

lupaa mitään lisää ja määrä-

rahaa alennetaan.

Suomen Valkoisen Ruu-

sun I luokan ansiomitalin 

kultaristein saivat Sulo Ant-

tila, Reino Hakula, Niilo Lep-

pikangas, Osmo Perkkiö, 

Erkki Rytky ja Arttu Nuoli-

oja, jonka edustajana merkin 

vastaanotti hänen tyttärensä 

Pirkko Palo. Suomen Valkoi-

sen Ruusun I luokan mitalin 

sai Ahti Hakala. Toljamo ja 

Nivalan rintamaveteraanien 

puheenjohtaja Veikko Kont-

tila luovuttivat tilaisuudessa 

mitalit veteraaneille.

Oulun sotilasläänin edus-

tajana tilaisuudessa oli alue-

esikuntapäällikkö eversti-

luutnantti Raimo Sevon mai-

niten puheessaan muun mu-

assa, että puolustusvoimien 

uudistuksessa osa esikun-

nan tehtävistä on siirtynyt 

Pohjois-Pohjanmaan alue-

toimistoille, jotka vastaavat 

maakunnan liikekannalle-

panosta, kutsunnoista, kou-

lutuksesta ja maanpuolustus-

järjestöjen kanssa tehtävästä 

yhteistyöstä. 

Kaupungin tervehdyksen 

tilaisuuteen toi kaupungin-

johtaja Kari Valtanen.

Tänä päivänä jo osaamme 

arvostaa veteraaneja ja tie-

dämme, mitä tarkoittaa asua 

itsenäisessä maassa.

Kirkkoherra Martti Vilja-

nen muistutti meitä kuulijoi-

ta lämpimällä puheellaan ja 

muistutti meidän mieliimme, 

että nämä miehet olivat silloin 

nuoria miehiä, joilla oli tule-

vaisuus edessä. Parhaat nuo-

ruusvuodet kuluivat sodassa 

ja sodan jälkeen jälleenraken-

tamisen työntäyteiset vuodet 

täyttivät heidän elämänsä.

Hyväsydäminen 
isä
Arttu Nuolioja on yksi ansio-

merkkien saajista. Nuoliojan 

tytär Pirkko Palo muistelee 

viime kesänä edesmennyttä 

isäänsä.

- Minulle on ihanat muis-

tot isästä. Hän oli kiltti ja hy-

vin auttavainen ja oikeuden-

mukainen ihminen. Sydän 

täynnä kultaa. Olen hyvin 

kiitollinen siitä, että minulla 

oli mahdollisuus hoitaa isää-

ni kotona. Ainoastaan hyvin 

lyhyen ajan isäni tarvitsi lai-

toshoitoa. Minulla on hyvä 

omatunto, että kunniavelka 

tuli täydellisesti hoidettua. 

Tulen kiinnittämään isälleni 

myönnetyn ansiomitalin hä-

nen hautakiveensä.

Ritva Oja

Kunniamerkkien saajat Erkki Rytky (vas.), Ahti Hakala, Sulo Anttila, Niilo Leppikangas, 

Pirkko Palo, edesmenneen Arttu Nuoliojan edustajana ja Reino Hakula.

Rintamaveteraaneille ansiomitalit

Leijonien naiset halusivat 

ilahduttaa neuvolaikäisiä 

lapsia mukavilla kuviolaas-

tareilla. LC Nivalan puuha-

naiset Kaija Vähäsöyrinki ja 

Helena Lasanen lahjoittivat 

640 kuviolaastaria lasten-

neuvolalle. Neuvolassa laas-

tarit käytetään 4-6-vuotiaille. 

Lahjoitetut laastarit riittävät 

parin vuoden tarpeisiin.

Ritva Oja

Vinnurvan leirikeskuksessa 

oli viime lauantaina perin-

teinen diakoniatoimikuntien 

koulutuspäivä. Aamupäiväl-

lä diakoniatyön teemana oli 

”Kotikirkkomme” ja iltapäi-

vällä aiheena oli tämän vuo-

den yhteisvastuukeräyksen 

kohteet koti- ja ulkomailla.

Kotikirkko-teema virit-

ti vilkkaan keskustelun. Tä-

män vuoden yhteisvastuu-

keräysvaroin autetaan maa-

hanmuuttajien työllistymistä 

ja ulkomaan erityiskohteena 

on Bangladeshin kansan työl-

lisyyden ja toimeentulon tu-

keminen.

Ritva Oja

Kuviolaastareita 
lastenneuvolalle

Diakoniatoimikuntien 
koulutuspäivä

Diakoniatyön naisia koolla leirikeskuksen salissa. Kuusivuotias Roosa Honkanen sai kukkalaastarin rokotuspiston päälle. Takana Kaija 

Vähäsöyrinki ja Helena Lasanen LC Nivalasta.
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Nivalan Seurakunta

Nivalan seurakunnan kirkko-

valtuusto valitsi viime maa-

nantaisessa kokouksessaan 

luottamushenkilöt vuosiksi 

2009-2010.

Kirkkovaltuuston puheen-

johtajana jatkaa Marja Hel-

len-Valtanen, varapuheen-

johtajaksi tuli uutena Sampo 

Ylikoski ja sihteerinä toimii 

talouspäällikkö Annikki Kle-

mola.

Kirkkoneuvoston kokoon-

panoon ei tullut muutok-

sia: varapuheenjohtaja Juk-

ka Kukkola (Kyösti Kangas), 

jäsenet Juha Lepistö (Mikko 

Kujala), Esko Peräaho (Saka-

ri Kiviniemi), Elsa Löytyno-

ja (Sirpa Sarlin), Eeva-Kaisa 

Määttä (Eeva-Liisa Laurila), 

An-Lis Takalo (Hanna Järvi-

luoma), Eija-Riitta Niinikos-

ki (Maija Jokitalo), Reijo Jus-

silainen (Taisto Ruuska).

Kirkkovaltuusto hyväk-

syi Karvoskylän kappelin ra-

kennuspiirustukset ja ne läh-

tevät tuomiokapitulin kautta 

kirkkohallituksen vahvistet-

tavaksi.

Kirkkovaltuuston
kokous

Su 25.1. 3. sunn. loppiaises-

ta klo 10 sanajumalanpalve-

lus kirkossa, Isomaa, Kataja-

la. Kolehti Seurakuntia pe-

rustavan lähetystyön tuke-

miseen Mongoliassa. Kirk-

kokahvit seurakuntakodis-

sa. Klo 13 Karvos-Ojaky-

län kinkerit Eveliina ja Juk-

ka Paavolalla,Kantoperäntie 

36 (Junttila, Katajala, Järvi-

luoma, Autio). Klo 18 seu-

rat ja lauluilta Nivalan ry:

llä  (E Hosionaho). Klo 19 

Töllinperän kinkerit Katri ja 

Väinö Hosionaholla, Jokitie 

62 (Jukkola, Ylikoski, Järvi-

luoma, Autio). Klo 19 Kirkon 

vanhojen urkujen jäähyväis-

konsertti kirkossa, urkutaitei-

lija Kalevi Kiviniemi ja direc-

tor cantus Jukka Pietilä, oh-

jelman hinta 15 euroa.

Ma 26.1.  klo 11.30 näkövam-

maisten kerho seurakunta-

kodissa  näköasiaa,  mukana 

toiminnanohjaaja Heidi Siira 

Näkövammaisten Keskus-

liitosta ja toiminnanohjaa-

ja Teija Kaikkonen Pohjois-

Pohjanmaan Näkövammaiset 

ry:stä.  Klo 12 päiväveisuut 

Seuratuvalla (Seppä). Klo 19 

Sarjankylän kinkerit  Aino ja 

Jouko Vierimaalla Vieripuh-

dontie 59  (Viljanen, Katajala, 

Järviluoma, Nummela).

Ti 27.1  klo 11.00-13.00 Koh-

taamispaikka Ranni, Peltolan 

pappila, Asematie 1.Tule jut-

telemaan kahvikupposen ää-

rellä. Klo 19 Mäntylän kinke-

rit Elina ja Martti Kiviojalla 

Saarelantie 3 (Jukkola, Kata-

jala, Järviluoma, Autio). Klo 

18 ekumeeninen ilta seura-

kuntakodissa  (isä Antero, 

Viljanen).

Ke 28.1  klo 11 hopeaiänke-

ro seurakuntakodissa. Klo 

11 varttuneiden kerho Niva-

lan ry:llä (Hankkila). Klo 18 

gospelkuoron harjoitukset 

seurakuntakodissa (Rautio). 

Klo klo 19 Haikaran kinkerit 

Tarja ja Veikko Viitalalla Vä-

likyläntie 576 (Junttila, Kata-

jala, Järviluoma, Nummela). 

Klo 19 raamattu- ja keskus-

telupiiri Paavalin jalanjäljis-

sä seurakuntakodissa (Vilja-

nen). Klo 19 Korpirannan ry:

n ompeluseurat Matti Kontti-

lalla (E Kautto). Klo 19 seurat 

Nivalan ry:llä (H Ohtamaa).

To 29.1  klo 17 lapsikuoron 

harjoitukset seurakuntako-

dissa (Katajala). Klo 18 ystä-

väpalveluryhmä seurakunta-

kodissa. Klo 19 Katajasaaren 

kinkerit Tuula ja Juha Järvellä 

Huitulantie 12 (Junttila, Rau-

tio, Takalo,  Nummela). Klo 

18.30 Nivalan ry:n ompelu-

seurat  ompeluseurapiireis-

sä.klo  19.00  Ompeluseurat 

Marita ja Alvi Töllillä Haika-

rassa

Pe 30.1  klo 19 Junttilan kin-

kerit Paula ja Ismo Eskolal-

la Silmuntie 8 (Junttila, Ka-

tajala, Takalo, Autio).  Klo 

18.30 raamattuluokka Niva-

lan ry:llä.

La 31.1.  klo 19.30 seurat Ni-

valan ry:llä, järjestää Haika-

ran ry (O Hosionaho).

Su 1.2.  4. sunn. loppiaises-

ta klo 10 perhekirkko, sana-

jumalanpalvelus ja partio-

laisten kirkkopyhä kirkossa, 

Yhteisvastuukeräys alkaa, 

Jukkola, Katajala. Koleh-

ti Yhteisvastuukeräykselle. 

Kirkkokahvit seurakuntako-

dissa. Klo 13 Ruuskankylän 

kinkerit Eeva Haapala-Se-

pällä ja Jouko Sepällä (Vilja-

nen, Rautio, Takalo, Pietikäi-

nen). Klo 19 Aittolan kinkerit 

Maija Haapakoskella Metsä-

ranta 11 (Viljanen, Ylikoski, 

Takalo, Pietikäinen).  Klo 19 

Taize-messu kirkossa ( gos-

pelkuoro joht. Rautio Juntti-

la). Klo 19 Herättäjän seurat 

Seuratuvalla (M Salmikan-

gas,  Hurskainen).

Su 8.2  Jumalanpalvelus kir-

kossa, musiikkivieras Esa 

Ruuttunen.

To 12.2 ...... varttuneille kuu-

lijoille.

Su 15.2 ....Jumalanpalvelus 

kirkossa, musiikkivieras Jan-

ne Nietula, trumpetti....Tar-

mo Malila ja Täysikuu.

Päiväkerhotyö

Ma 26.1.  klo 9 päiväkerhot 

seurakuntakodilla päiväker-

ho- ja nuorten tiloissa,  klo 

13 seurakuntakodilla ja Ait-

tolan koululla.

Ti 27.1. klo 13 päiväkerhot 

seurakuntakodilla ja Mali-

lan koululla. 

To 29.1. klo 13 päiväkerho 

seurakuntakodilla ja Haika-

ran koululla. 

Pe 30.1. klo 9 päiväkerho seu-

rakuntakodilla,  klo 13 päi-

väkerhot seurakuntakodilla 

ja Haikaran koululla.Perhe-

kerhotyö

Ti 27.1. klo 9.30 perhekerho 

seurakuntakodilla, to 29.1. 

klo 9.30 perhekerho seura-

kuntakodilla, 

Pe 30.1. klo 9.30 perhekerho 

seurakuntakodilla.

Pyhäkoulutyö

Pyhäkoulu 25.1. klo 12 seu-

rakuntakodilla, Vilkunan alu-

een pyhäkoulu klo 12 Savolai-

sella, Vilkunantie 41.

Varhaisnuorten kerhot alka-

vat viikolla 4 seuraavasti:

Sählykerhot Malilan kou-

lulla maanantaisin klo 17 – 

18.30 Lukiolla tiistaisin klo 

16 – 17.30  1 – 4 luokan po-

jille Lukiolla keskiviikkoisin 

klo 16 – 17.15 4 – 6 luokan 

pojille

Kokkikerhot seurakunta-

kodilla maanantaisin klo 16 

– 17.30 1 – 4 luokan tytöille 

ja pojille Seurakuntakodilla 

keskiviikkoisin klo 17.30 – 

19.00 4 – 6 luokan tytöille ja 

pojille Kyösti Kallion koulul-

la maanantaisin  klo 16.30 –

18.00  4 – 6 luokkalaisille

Puuhakerho seurakunta-

kodilla tiistaisin klo 16.30 – 

17.30 1-4 luokan tytöille ja 

pojille

Liikuntakerho Karvoskylän 

koululla maanantaisin klo 17-

18.30  3 – 6 luokan tytöille ja 

pojille  

Satuliikunta Tuiskulassa 

torstaisin klo 16-17.00  1 – 4 

luokan tytöille.  

Tulossa: Puuhakerho Haapa-

lan koululle. Tarkemmat ajat 

myöhemmin.

HUOM!!! Kärpät-Blues Ou-

lun energia areenalla La. 

31.1.-09 klo 17.00

Matkan hinta 25€ sis. lipun ja 

matkan. Lähtijöille kirje ko-

tiin, josta ilmenee kaikki tar-

vittavat tiedot  

Ilm.kirkkoherranvirastoon p. 

440025 23.1 mennessä. Mu-

kaan 50 henkilöä.  Lisätieto-

ja  Mauri Autio p. 040 539 

1462

Nuorisotyö: Pe-Su. 23-25.1 

Saapaskoulutus Vinnurvas-

sa. Kysy lisää ja ilmoittaudu! 

Ti. 27.1 klo 18-19 Raamis 

Nuorisotiloissa Ti. 27.1 klo 

19-20.30 Teema-ilta Nuori-

sotiloissa Pe. 30.1 klo 19-22 

Avoimet ovet Nuorisotilois-

sa Kinkerit kylillä 2.2 saakka. 

Kts. kirkolliset ylempää. Lisä-

tietoja p. 040 532 5578

Kolehdinkantajat:  Su 25.1. 

Teija Haikola, Veera Jaakola, 

Sami Knuuti. Su 1.2. Hen-

na  Haapala, Johanna Halo-

nen, Jussi Närhi. Su 8.2. Mi-

ra Laakso, Johanna Paavola, 

Joona Ranta-Nilkku. Su 15.2. 

Saija Kaarlela, Katja Kumpu-

la, Jarno Lähdemäki. Su 22.2. 

Timo Tölli, Anu Ylikotila, 

Aki Siltala. Su 1.3. Mira Ra-

janiemi, Jani Rautaoja, Mii-

ka Sikala. Su 8.3. Ville Sikala, 

Eveliina Saarimaa, Miika Toi-

vola. Huom! Ole paikalla sa-

kastissa viim. 20 min. ennen 

tilaisuuden alkua! Lisätietoja 

p. 040 532 5578/Reetta.

23-25.1. Tavallisen miehen 

viikonloppu Kalajoen kris-

tillisellä opistolla. Ilmoittau-

tumiset, lisätiedot ja ohjel-

mat opiston toimistosta p. 

08-4639200 

6-8.2. naisten hengelliset 

päivät Kalajoen kristillisellä 

opistolla. Ilmoittautumiset, 

lisätiedot ja ohjelmat opiston 

toimistosta p. 08-4639 200  

Etappi-ohjelma radio-Poo-

kissa (100,5mHz) maanan-

taisin klo 17, uusinnat sun-

nuntaisin radiojumalanpal-

veluksen jälkeen. Ohjelmas-

sa käsitellään inhimillisen 

elämän kysymyksiä kristilli-

seltä arvopohjalta.

Anna lahjaksi  erilaisissa elä-

män tilanteissa Nivalan histo-

ria-kirja!  Myynti kirkkoher-

ranvirastosta, 65 €/kpl.

Seurakunnan adresseja on 

myytävänä myös kirkkoher-

ranvirastossa, hinta 8,50 €.

Kanttorien matkapuheli-

met:  Anu Rautio p. 040 532 

9051 ja Liisa Katajala p. 

044 344 2174. Vapaapäivät: 

ma- ja ti.

Perheasiain neuvottelu-

keskus Rautatienkatu 6 C 2 

(käynti pihan puolelta) 84100 

Ylivieska, p. (08) 425 990.

Palveleva puhelin 010 190 

071. Palveleva puhelin päi-

vystää joka päivä, su-to klo 

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

velevaan nettiin voit lähettää 

viestin (evl.fi /palvelevanet-

ti.fi ), johon vastataan viiden 

päivän kuluessa.

Kastettu
Vieno Matleena Ohtamaa,  Ju-

ho Mikael Niemimäki,  Hen-

na Emilia Vähäsöyrinki Eemi 

Leo Antero Laukka, Santeri 

Jaakko Olavi Viita-aho.

Kuollut
Aino Antoona Kaarlela s. Jo-

kisaari  82 v, Taina Sofi a Ta-

jakka s. Laakkonen      75 v.

Nivalan seurakunnassa alkaa 

Raamattu- ja keskustelupiiri, 

jossa seurataan ”Paavalin ja-

lanjälkiä”.

Se kokoontuu kaikkiaan seit-

semänä keskiviikko-iltana al-

kaen 28.1. seurakuntakodin 

Pienessä salissa.

Kunkin illan alustuksena 

katsotaan aluksi video, jossa 

piispa Wille Riekkinen joh-

dattelee  illan aiheeseen. Tä-

män jälkeen keskustellaan 

alustuksen herättämistä kysy-

myksistä.  Raamattu- ja kes-

kustelupiiri on kaikille asias-

ta kiinnostuneille avoin. Raa-

mattu- ja keskustelupiirin ve-

täjänä on Martti Viljanen.

Raamattu- ja 
keskustelupiiri 

alkaa

Keskiviikkona 4. helmikuuta 

klo 16 alkaen Nivalan seura-

kunnan työntekijät järjestävät 

tempauksen Yhteisvastuuke-

räyksen hyväksi. Suuren suo-

sion saavuttanut tapahtuma 

järjestetään nyt kolmatta ker-

taa. Tarjolla on kinkkukiusa-

us-arkilounas kuuden euron 

hintaan. Perheen pienimmät 

(alle 7-v) syövät ilmaiseksi. 

Seurakunnan nuoret vastaa-

vat pienessä salissa toimivasta 

kahvilasta.

Lisäksi luvassa on mm. arpa-

jaiset, ongintaa, kasvomaala-

usta, virsikaraokea sekä infoa 

vuoden 2009 Yhteisvastuu-

keräyksen kohteista. Tämän 

vuoden teemana on Työ ja 

osallisuus. Keräystuotoilla 

tuetaan maahanmuuttajien 

työllistymistä. Tämän vuok-

si mukaan tapahtumaan kut-

sutaan erityisesti Nivalaan 

muista maista muuttaneita. 

Ulkomaankohteena on Bang-

ladesh, missä tuetaan köy-

himpien ihmisten toimeen-

tuloa ja työllisyyttä.

Kello 18 esiintyy työntekijöi-

den toistaiseksi vielä nimetön 

kuoro, jolle voi iltapäivän ai-

kana jättää oman nimiehdo-

tuksensa. Kuoro valitsee eh-

dotuksista nimen itselleen ja 

palkitsee voittajan. Iltapäivä 

päättyy klo 18.30. arvontaan 

sekä iltavirteen.

Seurakunnassa tempaistaan
Yhdessä Yhteisvastuulle!



Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Sydänyhdistys aloitti kevät-

kauden kokoontumalla nuo-

risoseuralle perinteiseen ta-

paan sydänkerhon merkeis-

sä. Kerhoväkeä oli vastaanot-

tamassa yhdistykselle valittu 

uusi puheenjohtaja Tatu Ra-

jala, sekä uusi sihteeri Riit-

ta Mehtälä. Tulokahvittelu-

jen jälkeen siirryimme salin 

puolelle, jossa kerhon aluksi 

lauloimme Sydänlaulun. Pe-

rinteiseen tapaan kevään en-

simmäinen kerho aloitetaan 

seurakunnan tervehdyksel-

lä. Tällä kertaa seurakunnan 

tervehdyksen kerhoväelle toi 

pastori Sirkku Junttila, jolta 

saimme eväitä ja voimia jak-

saa eteenpäin.

Seuraavaksi Tatu pyysi ”est-

raadille” puheenjohtajuuden 

jättäneen Matti Hautalan ja 

sihteerinä pitkään toimineen 

Marja-Liisa Malilan.

Heitä Sydänyhdistys muisti 

ansioistaan kukkakimpuin 

ja Hautalan Matille luovu-

tettiin Suomen Sydänliiton 

myöntämä hopeinen ansio-

merkki tunnustuksena sy-

däntyöstä, jota hän on teh-

nyt jäsenistön eteen. Hän on 

myös toiminut Sydänpiirin 

piirikokousedustajana. 

Matin kiitospuheen jälkeen 

meille esiintyi Anssi Mehtä-

lä säestäjänään Anja Seppä. 

He huolehtivat kerhon mu-

siikkiannista ja myös laulat-

tivat kerholaisia.

Varsinainen kerhon teema oli 

kuitenkin Sotiemme veteraa-

nit. Veteraaneista ja heidän 

asioistaan paikalle kerhoon 

tuli kertomaan Nivalan so-

taveteraanien puheenjohtaja 

Pentti Seppä. Veteraanien pu-

heenjohtaja kertoi esitelmäs-

sään sotaveteraanijärjestön 

perustamisesta, kuin myös 

järjestön toiminnasta. Esille 

tuli myös erilaiset sotiemme 

jälkeen perustetut veteraani-

järjestöt, kuten  sotainvalidit 

ym. Hän kertoi myös kuinka 

veteraanien joukko pienenee 

vuosi vuodelta. Nykyään jäse-

neksi voi liittyä myös henkilö 

joka haluaa tukea veteraani-

järjestön työtä. Täyttä asiaa, 

kiitos veteraaneille vapaasta 

Suomenmaasta.

Kaisa Löytynojan runojen jäl-

keen Tatu esitteli Sydänyhdis-

tyksen hallituksen, emännät 

ym. toimikunnat jotka yh-

distystä ja sen toimintaa yl-

läpitävät.

Tärkeintä ja piristävintä on 

tietenkin sydänjumppa, jon-

ka kerhossa käy vetämässä 

Rajaniemen Riitta. Oli taas 

mukavaa rupatella kerhossa 

”vanhojen ” ja uusien kerho-

laisten kanssa. Muistattehan, 

että Sydänkerho kokoontuu 

Nuorisoseuralla joka kuu-

kauden ensimmäinen maa-

nantai, jotentervetuloa jouk-

koomme niin uudet kuin 

”vanhat” jäsenemme. Kerhon 

lopuksi suoritettiin myös pe-

rinteinen arvonta.

Kesää odotellessa.

Erkki Uusitalo

Uusi sihteeri Riitta Mehtälä ja uusi puheenjohtaja

 Tatu Rajala vastaanottamassa kerhoväkeä.

Nivalan Sydänyhdistys palasi joulutauolta

Nivalan kaupunginvaltuusto 

piti ensimmäisen kokouksen-

sa uudella kokoonpanolla vii-

me keskiviikkona. Pääasiassa 

käsiteltiin luottamuspaikko-

jen täyttämiset. Valtuuston 

vanhimpana Heikki Häyry-

nen (kd)  avasi kokouksen.

- En ryhdy opastamaan, 

koska minulla ei ole siihen 

eväitä. Äänestäjät ovat teidät 

punninneet ja luottamuksen 

arvoisiksi päättäneet, se riit-

tää ja on hyvä.

- Olemme mittavien haas-

teiden edessä, eikä kausi tule 

olemaan helppo. Aktiivisuus 

on valtuutetuille hyväksi, ot-

takaa asioista selvää ja osallis-

tukaa tarjolla oleviin koulu-

tuksiin, Häyrynen sanoi.

Tehtyjen valintojen jälkeen 

uusi valtuuston puheenjohta-

ja Esko Kangas (kesk.)  kiit-

ti luottamuksesta omasta ja 

kaikkien valittujen puolesta:

- Meille on annettu luot-

tamusta, olkaamme sen ar-

voisia. Otetaan myönteinen, 

eteenpäin katsova ja avoin 

henki työskentelyyn. Säi-

lytetään hyvä yhteishenki. 

Voimme haastaa toisiamme 

kovastikin, mutta käsitellään 

asiat asioina eikä henkilöllis-

tetä niitä. Edessä on haasta-

va valtuustokausi, mutta kyllä 

me siitä kunnialla selvitään, 

Kangas kannusti.

Avoimia 
tilaisuuksia 
toivottiin

Muut asiat -kohtaa käsiteltä-

essä Sirpa Heiska (sd) toivoi, 

että hyväksi käytännöksi ha-

vaittu valtuuston yhteinen il-

takoulu jatkuisi. Hän ehdot-

ti myös valtuustoryhmien 

neuvottelukuntaa työskente-

lyä auttamaan ja edistämään 

tiedonkulkua. Hän esitti li-

säksi, että kaupunkilaisille 

järjestettäisiin säännöllisesti 

katsaus- ja kyselytilaisuuk-

sia, joista saisi oikeita tieto-

ja ja negatiivinen ja osin vir-

heellinenkin lehtikirjoittelu 

vähenisi.

Seuraavilla puhujilla oli 

samanlaiset ajatukset yleisö-

tilaisuuksista. Perussuoma-

laisten Vesa Jaakola ehdotti 

avoimia tilaisuuksia järjes-

tettäväksi esimerkiksi neljä 

kertaa vuodessa.

- Luottamuspaikat on saa-

tu jaettua, mutta tieto ei kul-

je luottamusmiehiltä kansal-

le. Perussuomalaisten tavoite 

on, että noudatetaan avointa 

kunnallispolitiikkaa, Jaakola 

sanoi.

- Yksiin käyvät nyt kaik-

kien ajatukset, sillä meillä on 

tässä samasta asiasta valtuus-

toaloite, totesi Heikki Häyry-

nen. Aloitteessa ehdotetaan 

tiedotus- ja kyselytilaisuuksia 

järjestettävän vähintään kak-

si kertaa vuodessa, kuitenkin 

tarpeen mukaan.

Kalervo Mantila (kok). 

muistutti lopuksi, että valtuu-

tetuilla on laajat tiedonsaanti-

valtuudet valmisteltavina ole-

vista asioista. Hän pyysi myös 

valtuutettuja muistuttamaan 

kuntalaisia siitä, että valtuus-

ton kokoukset ovat avoimia 

tapahtumia.

- Täällä päätetään suuris-

takin asioista, joten olisi mu-

kava nähdä kansalaisia salissa 

ja lehterillä.

Molemmat lehdet 
ilmoituslehdiksi
Valtuusto päätti kaupungin 

ilmoitusten ja kuulutusten 

julkaisemisesta. Tänä vuonna 

ilmoituslehtiasiasta ei järjes-

tetty kilpailutusta, vaan leh-

diltä oli pyydetty hintatarjo-

ukset. Nivalan Viikon hinta 

on 0,47 euroa palstamillimet-

riltä ja Nivala-lehden 0,60 eu-

roa palstamillimetriltä.

Päätökseksi ilman keskus-

telua tuli, että ilmoitukset jul-

kaistaan kaupungin viran-

omaisen harkinnan mukaan 

Nivala-lehdessä sekä Nivalan 

Viikossa.

Maritta Raudaskoski

Valinnat
Valtuuston puheenjohtaja Esko Kan-

gas, I. varapuheenjohtaja Jarmo Pihlajamaa, 

II varapuheenjohtaja Tapio Uusitalo.

Kaupunginhallitus vuosiksi 2009-2010: Pu-

heenjohtaja Jarmo Vuolteenaho (Raili Mä-

kinen), 1 vpj. Eija-Riitta Niinikoski (Sanna 

Huotari), 2 vpj. Kalervo Mantila (Helena Ku-

jala), Eeva-Leena Ainasoja (Antti Hautakos-

ki), Heikki Junttila (Hilkka Suni), Satu Kon-

tiola (Hannu Keskisarja), Mikko Päivärinta 

(Jarmo Raudaskoski), Ari Kukkurainen (Jari 

Mehtälä), Anne Tölli (Vesa Jaakola).

Maaseutulautakunta: Pj. Mika Leppimaa 

(Mika Lähdemäki), 1 vpj. Sami Laurila (Piia 

Eskola), 2 vpj. Jukka Kukkola (Arto Taski-

nen), Sari Gummerus (Marja Junno), Satu 

Jokela (Jari Laitala), Marita Kumpula (Kyös-

ti Ohtamaa), Tommi Niiranen (Paula Esko-

la), Joonas Oja (Elisa Ruha-Nurkkala), Liisa 

Nietula (Tapio Friman).

Sivistyslautakunta: Pj. Irja Erkkilä (Min-

na Niemimäki), 1 vpj. Kaija Jämbäck (Ritva 

Oja), 2 vpj. Tauno Korpi (Miia Päivärinta), 

Jukka Korkiakoski (Arto Palokangas), Arja 

Mäki (Marika Hannula), Atte Määttä (Irja 

Junttila), Hilkka Suni (Jarmo Kivioja), Ju-

ha Sornikoski (Vesa Jaakola), Eero Raudas-

koski (Aino Nuolioja), Maija Nivala (Jaak-

ko Junttila).

Tekninen lautakunta: Pj. Ville Vähäsöyrin-

ki (Rauno Vihtari), 1. vpj. Martti Joensuu 

(Juhani Pitkänen), 2 vpj. Sirpa Heiska (Lii-

sa Nietula), Antti Hautakoski (Arttu Knuu-

ti), Päivi Karppinen (Tuula Saarimaa), San-

na Huotari (Aimo Kaikkonen), Seppo Löy-

tynoja (Marja-Terttu Nuolioja), Helena Ku-

jala (Tanja Anttila), Timo Perkkiö (Kauno 

Konttila).

Tarkastuslautakunta: Pj. Ritva Sa-

viluoto (Leena Suvanto), 1 vpj. Riitta 

Kiviniemi (Keijo Toivoniemi, 2 vpj. Pa-

si Eskola (Jorma Eskola), Jouko Saarenpää 

(Katja Torssonen), Heikki Häyrynen (Pek-

ka Pääkkö).

Keskusvaalilautakunta: Pj. Jorma Eskola 

(Aila Ojala), 1 vpj. Katja Torssonen (Lee-

na Suvanto), Marja-Leena Kekkonen (Harri 

Malila), Maija Mehtälä (Liisa Nietula), Keijo 

Toivoniemi (Sivi Sornikoski).

Henkilöstöjaos: Pj. Satu Kontiola (Matti 

Konttila), 1.vpj. Eija-Riitta Niinikoski (Ka-

ti Ainassaari), 2 vpj. Kalervo Mantila (Tuo-

mas Tienvieri), Kadir Göy (Teuvo Tölli), Sir-

pa Heiska (Ritva Puusaari), Pekka Pääkkö 

(Jenni Sarja).

Tekninen lupajaos: Pj. Seppo Löytynoja 

(Maija Jokitalo), 1 vpj. Tuula Saarimaa (Raili 

Mäkinen), 2 vpj. Juhani Pihlajamaa (Kaarlo 

Laurila), Marika Hannula (Sami Salanne), 

Pirkko M. Junttila (Ritva Oja), Aimo Kaik-

konen (Kimmo Niemimäki), Jaakko Junttila 

(Untamo Hissa).

Kiinteistötoimituksen uskotut miehet: Il-

po Pihlajamaa, Jyrki Kivioja, Pirkko Juntti-

la (Nivalankylä, Tuulimäki), Rauno Palola, 

Janne Järvelä, Sakari Poikkimäki, Raimo Ra-

jamäki, Ari Koskiakoski, Jorma Sammalkan-

gas, Heli Ojalehto, Seppo Eskola, Eero Juo-

la, Miia Päivärinta, Jari Järvi, Jaakko Juntti-

la, Ari Kukkurainen, Kauno Konttila, Elina 

Lampela.

Käräjäoikeuden lautamiehet: Kyösti Kan-

gas, Pekka Tölli, Jukka Kukkola.

Valtuusto valitsi myös edustajat eri yhteisöi-

hin vuosille 2009-2012, ne julkaistaan seu-

raavassa Nivalan Viikossa.

Uusi valtuusto aloitti
Kuntalaisille odotettavissa avoimia tilaisuuksia
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Lukijoiden Ajatuksia

Olisiko aika palauttaa Uuden 

hautausmaan nimi alkuperäi-

seksi.

Taru kertoo sen olleen ensim-

mäisen haudatun nuoren ty-

tön nimen mukaan. Maija 

vai oliko Maria. "Maijanaho" 

vaihtoehtona voisi olla "Ma-

rian Lehto".

Monessa seurakunnassa Uu-

den hautausmaan nimi on 

vain sekoittamassa. Nivalas-

sa on selkeällä paikannimil-

lä neljä hautausmaata. Kap-

pelin seinään sitten uusi ni-

mi myös.

Nivala-seurakin, joka arvos-

taa perinteitä, voisi tehdä 

aloitteen Kirkkovaltuustolle.

Olen iäkäs ja olisi turvallis-

ta levätä vanhan nimen mul-

lissa.

Nimim. Nep.

Nivalan kirkko-
valtuustolle aloite

Otit esiin hyvin tärkeän asian 

– tai oikeastaan kaksi: Ensin-

näkin pyhäkoulujen ja yleen-

säkin  seurakunnan kasvatus-

työn pyrkimyksenä on  olla 

vanhempien tukena kristilli-

sen kasvatuksen antamises-

sa. Pyhäkoulutyössä eletään 

kuitenkin suurta muutosvai-

hetta:  ne vähitellen loppuvat, 

koska vanhemmat eivät enää 

tuo lapsiaan pyhäkouluun.

Toinen huomionarvoinen 

asia on vapaaehtoistyö, jol-

laista esimerkiksi juuri py-

häkoulu on menneinä vuo-

sikymmeninä ollut. Seura-

kunnan kasvatustyössä, dia-

koniatyössä ja musiikkityös-

sä on tälläkin hetkellä sato-

ja vapaaehtoisia. Ilman heitä 

– siis teitä seurakunnan toi-

minta Nivalassa olisi hyvin  

toisenlaista.

Näin seurakunta  luo paikka-

kunnalla oleville asukkaille 

monenlaisia hyviä mahdol-

lisuuksia palvella lähimmäi-

siään. Onni ei tule tavoittele-

malla, vaan luopumalla – siis 

palvelemalla, auttamalla, tu-

kemalla ja näkemällä vaivaa 

lähimmäisten hyväksi.

Ystävällisesti
Martti Viljanen

kirkkoherra

Nimimerkki Eskoselle

Niin heikkoa minulla uskoni, 

kun tunnustus rohkeus puut-

tuupi. Tuon kokea saan aina 

päivittäin, oma kunnia vaati 

sen näin.

Tuon tiedän, lastasi heikom-

paa et hylkää, käyt anteeksi 

antamaan. Sai poikasi ristil-

lä riippua, kun rakasti mi-

nua.

Taas pääsin sanaasi kuule-

maan, monet syntini anteek-

si uskomaan. Ne armome-

reen taas uppoaa, josta löydy 

ei pohjaakaan.

Näin tunnen, sydän on tul-

villaan, ihan kiitosta täysi ja 

riemuissaan. En toisille tuota 

voi ilmoittaa, se mieleeni jää-

köön vaan.

Kun jälleen puristaa kättäs 

saan ja seurojen päättyissä 

toivottaa: Nyt veljeni Juma-

lan rauhaan jää, on ihana 

joukko tää.

Taas viikko alkaa ja taistel-

len, teen työtäni tuollaista 

miettien. Näin rohkeutta Si-

nulta pyytäen oi Herrani ar-

moinen!

Ei pelkää Jumalan lapset 

nuo vaikka minua pelot-

taa pilkka tuo. Noin omas-

sa mielessä arkailen, kun Sii-

oniin katselen.

Voi uskon päämäärän saa-

vuttaa, jos päivänkin jaksai-

si kerrallaan. Näin heikkona 

laumassa raahustaa,

niin kostunen kunniaan.

Sero

Raahustaja
On ahdistus ja tuska nyt

elomme maassa päättynyt.

Onko paikkaa armaampaa

kun saan nyt olla huoneessas.

Nyt ruhtinaat ja kurjat kai

ne armolahjan hältä sai.

Onko huolta kulkeissain, kun 

on nyt Herra seuranain.

Näin kellot kaikuu kutsuaan, 

vaan nyt en niitä kuulla saa.

On pyhää multaa tuo,

joka nyt mulle rauhan suo.

Näin taivaan peitti pilvet 

maan, ja omistaa saan hau-

dan vaan. Kun nyt lähden iäk-

si, mä kiitän sua syvästi.

(Kirjoittanut edesmennyt 
Jouko Kivirinta)

Talvinen tervehdys kaikille 

tasapuolisesti aivan niin kuin 

tämä lehtikin. Olen kauan jo 

suunnitellut kirjoittavani jo-

tain omaksi ilokseni ja jos 

joku muukin jotain iloa siitä 

saisi niin aina parempi. Nyt 

tämä jo näyttää siltä että tie-

dä vaikka toteutuisi.

Olen tehnyt muutamia uu-

denvuoden lupauksia. Yksi 

niistä on että teen kaikki te-

kemättömät työt. Ei mikään 

pieni urakka vai mitä? Teke-

mättömiä töitä on niin paljon 

tässä maailmassa, että vaikka 

olisi ikuisuus aikaa niin val-

mista ei taida tulla. Toinen 

uudenvuoden lupaus on että 

en osallistu lamaan. Nyt pis-

tää miettimään että oliko tuo 

jo osallistumista. En osallistu 

vaikka mikä olisi. Se siitä.

Yksi lupauksistani on et-

tä teen tästä vuodesta kiitol-

lisuusvuoden. Aamulla kun 

herään mietin kaikkea mistä 

voi olla kiitollinen ja illalla 

viimeiseksi saman asian ke-

laus. Olipa maailman tilan-

ne mikä tahansa niin tilan-

ne meidän korvienvälissä on 

ainut mihin voimme pienenä 

ihmisenä vaikuttaa. Minäkin 

tässä kuvittelenolevani pie-

ni ihminen vaikka kokolap-

pu paidassani jotain muuta 

osoittaa. Nyt pitää olla kii-

tollinen että on ollut ruokaa 

riittävästi ja vähän

ylikin.

Yksi suurimmista kiitol-

lisuuden aiheista on se että 

on saanut tulla äidiksi. Se on 

seurausta siitä että joku en-

nen minua on tullut äidiksi 

jne. Lapset on yksi elämän 

suurimmista iloista. Ilo jo-

hon meidän tulisi ainakin 

minun mielestä suhtautua 

yhteisvastuullisesti. Meidän 

kylän kossit kyllä muistaa 

sen että meijerin vintin ik-

kuna kolahti auki jos satuin 

huomaamaan jonkin sortin 

pyöräringin meijerinkurvis-

sa. Kuuluvalla ja selkeällä 

suomenkielellä kehotin kos-

seja pois tieltä.

Olisiko tämä vaikeaa to-

teuttaa tänä päivänä. Veik-

kaan että se on huomattavasti 

nopeampi keino puuttua lii-

kennekäytökseen, kuin tart-

tua kännykkään ja lähettää 

nimetön tekstiviesti lehden 

palstalle hyvin maustettuna. 

Tavallista isokokoisempi eka-

luokkalaiseni haluttiin tässä 

taannoin leimata jonkin sor-

tin kanditaatiksi hänen kaa-

duttuaan tienreunassa. Kaa-

tuminen harvoin onnistuu 

niin ettei ainakin osa raa-

joista joudu ajokaistalle. Ää-

nitorvea osasit painaa ja se 

oli hyvä. Olisiko ollut mah-

dotonta pysäyttää auto ja ky-

syä onko joku hätänä vai lei-

kitkö tiellä.

Jos sinulla on asian tii-

moilta vielä jotain kommen-

toitavaa niin tervetuloa käy-

mään. Keitän kahvit. En tie-

dä kuka olit. Maritta ei pidä 

tapanaan levitellä lähettäjä-

tietoja. No niin ja tässä asi-

assa voidaan nyt tietysti olla 

kiitollisia siitä että lapset ovat 

saaneet lisää liikenneopetusta 

jne. Kun joku oli

aktiivinen ja kirjoitti ja jo-

ku toinen oli aktiivinen ja toi 

asian esille niille jotka eivät 

pidä tapanaan lukea kyseis-

tä palstaa.

Ja vielä ollaan täällä Suo-

messa kiitollisia hyvästä ope-

tuksesta jota lapsemme saa-

vat. Se ei ole itsestään selvyys 

kaikille maailmassa. Järviky-

lällä tämäkin asia näyttää ole-

van mallillaan. Ovat olleet to-

si ahkeria niin kuin ennen-

kin.

Kiitos teille kaikille jotka 

jaksoitte lukea loppuun asti 

terveisin

Kaarina

Meijerin vintillä mietittyä

Kommentoi netissä
Lukijan kirjoituksia löydät nyt myös internetistä osoitteesta

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

LukijoidenRunoja
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Kaksipäiväiset kansalliset 

keskimatkan hiihto

suunnistus- ja Keski-Pohjan-

maan Am-kilpailut pidettiin 

Pyssymäellä viime viikonlop-

puna. Osallistujia oli yhteen-

sä noin 350. Kilpailut sujuivat 

hyvin, vaikka rata oli vaati-

va. Ratamestari Unto Virk-

kula oli tehnyt suuren työn 

rakentaessaan ladut kiviseen 

ja vähälumiseen maastoon.

Yhteistuloksista julkaistaan 

kolme parasta. Kokonaan 

tulokset löytyvät internetistä 

Nivalan Urheilijoiden Suun-

nistusjaoston sivuilta.

H1: 1) Jari Sipilä S-2000 

1.05.19, 2) Antti Ekonoja Pel-

Po 1.08.44, 3) Jouni Kujala Bot-

nia 1.09.40.

H35: 1) Jani Leppäniemi VetU 

1.04.53, 2) Petri Moisia SaPu 

1.06.13, 3) Jyri Myllymäki Ve-

tU 1.29.55.

H40: 1) Seppo Koskinen JalJa 

1.00.58, 2) Risto Oja 1.01.45, 3) 

Vesa Peltoniemi KPV 1.13.32.

H45: 1) Juhani Jetsonen Ku-

oSu 50.43, 2) Kimmo Määttä 

OH 53.02, 3) Arto Vilppola S-

2000 1.01.51.

H50: 1) Glenn Höstman Malax 

IF 1.03.09, 2) Markku Kotamä-

ki KuoSu 1.04.57, 3) Eero Jun-

kala KannUra 1.07.01.

H55: 1) Seppo Keltamäki Iisu 

1.08.52, 2) Hannu Karstunen 

YlivKu 1.14.29, 3) Kauno Mo-

urujärvi KuoSu 1.14.30.

H60: 1) Taisto Kemppainen 

VaKa 1.01.11, 2) Pekka Kans-

te SoJy 1.03.33, 3) Raimo Rök-

man KuoSu 1.04.00.

H65: 1) Seppo Karjalainen 

KuoSu 57.54, 2) Asko Harvala 

OH 1.00.19, 3) Jukka Savolai-

nen LS-37 1.01.34.

H70: 1) Erkki Alakuijala S-

2000 1.03.27, 2) Paavo Moisio 

SaPu 1.07.04, 3) Jaakko Alalah-

ti ONMKY 1.09.04.

H75: 1) Kalle Leppänen Ras-

tiE4 1.02.38, 2) Arvi Noponen 

SuomRa 1.05.00, 3) Lauri Man-

sikkamäki Kauwi 1.05.26.

H80: 1) Kyösti Jäppinen Iisu 

1.14.35.

H20: 1) Rauli Koskela RasTii-

mi 1.05.52, 2) Toni Wik Min-

ken 1.09.20, 3) Mikko Kesälä 

SK-Pohjant 1.13.43.

H18: 1) Peter Sundelin Fem-

man 1.00.29, 2) Santeri Kössi 

PoRa 1.08.57, 3) Matti Huotari 

SK-Pohjant 1.19.26.

H16: 1) Juuso Mäkelä Ala-

jA 50.48, 2) Samuli Turunen 

SonPa 55.47, 3) Ville Parkki-

nen SK-Pohjant 1.02.44.

H14: 1) Olli Hiitola Otaru 

40.58, 2)

 Anssi Koirikivi RasTiimi 

43.30, 3) Severi Heiskanen 

Kalske 48.43.

H12: 1) Matti Herttua LapVi 

26.48, 2) Markus Mattila KPV 

43.04, 3) Väinö Salomäki Ala-

jA 50.06.

D21: 1) Johanna Niittymäki 

KooVee 1.02.36, 2) Kaisa Lai-

tinen OH 1.04.43, 3) Linda 

Ekonoja Botnia 1.05.53.

D35: 1) Arja Nurminen Va-

Ha 1.25.37, 2) Anne Peltonie-

mi KPVl 1.27.39, 3) Ulla-Mari 

Heiskanen Kalske 2.01.45.

D40: 1) Riitta Mattila Sal-

Re 1.03.53, 2) Anita Lampela 

RantsRa 1.21.24, 3) Lea Pirttilä 

OH 1.28.47.

D45: 1) Tarja Kankaanpää JalJa 

1.24.04, 2) Pirjo Mulari Ka

Su 1.24.55, 3) Marita Väärälä 

OH 1.28.21.

D50: 1) Kirsi Kihlström Han-

ka 1.00.41, 2) Helena Soinila 

TeuRi 1.03.31, 3) Päivi Raati-

kainen Hanka 1.05.25.

D55: 1) Ritva Halme KiimU 

49.20, 2) Riitta Väänänen Säyn-

Sa 51.24, 3) Bodil Fred Fem

man 52.32.

D60: 1) Maria-Leena Törrö Va-

Ha 1.00.59, 2) 

Eila Pitkänen JRV 1.07.52, 

3) Anneli Rajaniemi Otaru 

1.08.13.

D65: 1) Anna-Liisa Hankonen 

Iisu 58.59, 2) Marja-Liisa Ruu-

sunen EE 1.00.51, 3) Tuula Va-

ris OH 1.00.57.

D20: 1) Katariina Tiitto Ras-

Tiimi 1.23.52, 2) Jenni Rahko 

LaiVe 1.33.42, 3) Anni Mattila 

KPV 1.38.08.

D18: 1) Sini Mattila KPV 

52.15, 2) Reetta Hämäläinen 

KaSu 53.03, 3) Julia Björk-

strand Femman 54.25.

D16: 1) Paula Korpi PoRa 

35.21, 2) Hanna Hangasmaa 

YlivKu 38.39, 3) Anniina Kös-

si PoRa 41.26.

D14: 1) Sirpa Suvanne LaiVe 

33.31, 2) Jenna-Maria Nivala 

YlivKu 35.45, 3) Liisa Sassi-

Päkkilä Iisu 37.07.

D12: 1) Juliaana Näsi SK-Poh-

jant 39.25, 2) Aurora Näsi SK-

Pohjant 42.11, 3) Vilja Pelto-

niemi KPV 51.52.

Kansalliset hiihtosuunnistukset 
Pyssymäellä

www.nivalanviikko.fi 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
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Hallinnollisesti Espanjaan 

kuuluviin Kanariansaariin 

kuuluu 13 saarta, joista seit-

semän on asuttua. Suurin 

niistä on Teneriff a. Pohjois-

Teneriff alla sijaitsee perin-

teikäs Puerto de la Cruzin 

kaupunki, josta oheiset ku-

vat ovat.

Lentokentältä Cruziin on 

noin tunnin ajomatka. Kos-

ka Teneriff a on tulivuorisaa-

ri, siellä on runsaasti korkeita 

paikkoja ja syviä rotkoja reu-

nustamassa tietä. Tiet ovat 

hyväkuntoisia ja autokanta 

uutta. Paikalliset vaihtavat 

autoa vähintään kolmen vuo-

den välein. Tämä johtuu siitä, 

että saaren osittaisesta vero-

vapaudesta johtuen autoilua 

verotetaan vain kevyesti.

Teneriff an maasto on vaih-

televaa, joten huonojalkaisel-

le liikkuminen saattaa olla 

hankalaa. Toisaalta taksien 

käyttö on turvallista ja hal-

paa. Kaupungissa ajaa kol-

mella neljällä eurolla halua-

maansa paikkaan ja siihen si-

sältyy jo tipitkin.

Puerto de la Cruz ei ole 

pelkkä lomakeskus, vaan 

siellä on paikallinen 30 000 

hengen asutus. Kaupungissa 

asuu myös suomalaisia, joko 

vakituisesti tai talviajan kuu-

kausien ajan. Koska paikalli-

set asukkaat käyttävät kaup-

pojen ja ravintoloiden pal-

veluja, on hintataso pysynyt 

kohtuullisena eikä siihen ole 

tullut ns. turistilisää. Käytös-

sä on euro, joten hintoja on 

helppo vertailla.

Koska Teneriff a on saari, 

suuri osa tuotteista on tuon-

titavaraa. Ruokavalioon kuu-

luu paljon lihaa, mutta saa-

rella ei karjaa ole. Siellä vil-

jellään banaania ja viiniköyn-

nöksiä, rinteillä olevilla tiloil-

la on kanoja ja vuohia. Villi-

kanit kuuluvat myös ruoka-

valioon. Vihanneksia ja he-

delmiä kasvaa runsaasti ja 

niitä myös käytetään paljon. 

Perunasta saadaan kolme sa-

toa, joten siellä on lähes aina 

”uusia perunoita”.

Paikalliset juovat pullovet-

tä, jota myös turisteille suo-

sitellaan. Vuorilta laskeutuva 

käyttövesi ei tosin ole myrkyl-

listä, mutta se on pahanma-

kuista ja saattaa aiheuttaa tu-

ristiripulia.

Puerto de la Cruz on siisti 

kaupunki. Ilmanala on suo-

tuisa läpi vuoden keskiläm-

pötilan ollessa 22 astetta. Tal-

viaikaan ei ole tukahduttavan 

kuumaa ja sää saattaa vuorten 

ja meren läheisyydestä johtu-

en vaihdella hyvin nopeasti 

pienestä lämpimästä satees-

ta helteeseen. Kostea ja läm-

min ilma saa kaiken kasva-

maan nopeasti ja rehevästi. 

Kadut ja tiet pestään aamui-

sin, pölyä ja roskia ei ole.

Puerto de la Cruz on myös 

turvallinen, joten normaa-

lilla varovaisuudella pärjää 

kommelluksitta. Missään ei 

näy humalaisia eikä jengejä, 

vaikka espanjalaiseen tapaan 

aperitiivit saatetaan napata jo 

aamutuimaan. Opas kertoo, 

että paikallinen poliisi puut-

tuu häiriötilanteisiin todella 

nopeasti, joten niitä ei juuri 

edes pääse syntymään.

Nähtävyydet

Puerto de la Cruz on oival-

linen kohde kuntoilijoil-

le maaston vaihtelevuuden, 

happirikkaan ilman ja hyvien 

patikkareittien vuoksi. Auton 

vuokraaminen omatoimiret-

keilyyn on suosittua. Hotel-

leilla on uima-altaat ja suuri, 

seitsemästä altaasta koostuva 

Martianezin alue meren ran-

nalla on oivallinen uinti- ja 

auringonottopaikka.

Yleisin retkikohde on tu-

livuori Teide, jonka huippu 

on 3718 metrin korkeudessa. 

Linja-autoretki sinne ei sovi 

korkeanpaikan kammoa po-

teville, sillä kapea tie mutkit-

telee vuoren rinnettä ylös ja 

tienreunan ulkopuolella on 

satojen metrien pudotus rot-

koon. Tulivuorella kuvattiin 

parhaillaan Audin uutta mai-

nosta, joten tulevassa fi lmissä 

näkyvät ”kuumaisemat” ovat 

Teideltä.

Toinen upea retkikohde 

on Loro Parque, Se on valta-

van kokoinen subtrooppinen 

puutarha ja eläinpuisto, jossa 

on maailman suurin papukai-

jakokoelma sekä Euroopan 

suurin akvaario, jonka alta voi kävellä ja ihailla kaloja 

ja merikasveja niiden omas-

sa elementissään. Eläimien 

hyvinvointiin on panostettu 

paljon, ne saavat syödä luo-

muruokaa ja niillä on suu-

ret, mahdollisimman luon-

nonmukaiset tilat. Loro Par-

guen merileijonien, valaiden 

ja delfi inien näytökset ovat 

uskomattoman hienoja. 

Maritta Raudaskoski

Kaveria haukotuttaa turis-

tien tuijottelu.

Uinti ja auringonotto onnistuu läpi vuoden.

Talo banaaniviljelmien keskellä. Rinteille rakennettujen talojen valaistus iltapimeässä on upea näky.

Espanjalainen ilta alkoi kansantanssilla...

...ja jatkui kansainvälisellä karnevaalishowlla.

Serkkuhan se siinä! Loro 

Parquen puistossa

 on paljon eläimiä.

Koululaisilla on yhdenmukaiset koulupuvut                                                                                          

 ja leikit kuin lapsilla missä tahansa. 

Laavan valumajäljet saavat rinteet kuin kuun maisemiksi.

Merileijonien esitys oli 

riemastuttava.

Vähän ennen joulua kaik-

ki puistot ja katujen varret 

istutetaan täyteen keltai-

sia ja punaisia joulutähtiä. 

Samanlaista jouluhumua 

kuin Suomessa Teneriff alla 

ei ole, pukkeja kyllä roikkuu 

räystäillä ja parvekkeilla.

Tulivuori Teide on elävä 

tulivuori, jonka vuoksi sen 

toimintaa seurataan tar-

kasti.



9Sunnuntaina 25. tammikuuta 2009

Nivalan kaupungin liikun-

tapalvelut siirtyivät vuoden 

alusta Nivalan Liikuntakes-

kus Oy:lle. Kaupunki ja Lii-

kuntakeskus pääsivät sopi-

mukseen, jolla kaupunki os-

taa yhtiöltä kaikki liikunta-

palvelut vuosittain talousar-

vioon hyväksyttävällä mää-

rärahalla. 

- Organisaation muutok-

sen myötä tärkeintä oli saada 

kaikki toiminnot saman ka-

ton alle. Ei päällekkäisiä toi-

mintoja. Ajatuksena on ol-

lut tehokkuus ja toiminnal-

lisuus ja liikuntapalvelujen 

monipuolisuus. Byrokratiaa 

on nyt  vähemmän, joten ai-

kaa jää  enemmän keskittyä 

varsinaisen liikuntatoimin-

nan pyörittämiseen. Tavoit-

teena meillä on, että kaik-

ki kaupunkilaiset pääsevät 

osallisiksi tarjoamistamme 

liikuntapalveluista. Johto-

ajatuksemme on, että kaikki 

väestöryhmät, vauvasta vaa-

riin saadaan liikunnan pariin 

ja että mahdollisimman mo-

ni kaupunkilainen omaksuu 

liikunnan osaksi jokapäiväis-

tä elämää ja huomaa liikun-

nan tuoman ilon ja fyysisen ja 

psyykkisen kunnon kohotta-

jana, korostavat liikuntaneu-

voja Ari Ohtamaa ja Liikun-

takeskus Oy:n toimitusjohta-

ja Pekka Niemelä.

- - Liikuntapalvelut jat-

kuvat aivan kuten ennenkin. 

Ladut ja luistelualueet hoide-

taan kuten tähänkin saakka. 

Tavoitteenamme on moni-

puolistaa palveluja. Kehittää 

myös erityisliikuntapalveluja, 

lisää Ohtamaa.

Nivalan lisäksi samanlais-

ta liikuntapalvelujen tuotta-

mistapaa toteutetaan Lohjalla 

ja Leppävirralla.

Liikuntakeskus työllis-

tää tällä hetkellä kahdeksan 

henkeä, mutta todennäköi-

sesti henkilökuntaa tullaan 

lisäämään jatkossa.

Liikunta-
keskuksen tilat 
kovassa käytössä

Viime vuoden tilastot osoitta-

vat, että liikuntakeskuksen ti-

lat ovat olleet aktiivisessa käy-

tössä. Uikon ja jäähallin kä-

vijäkerrat nousivat yhteensä 

sataan tuhanteen. Uimahallin 

alakerrassa sijaitseva kunto-

sali on toiminut kohta pa-

ri vuotta. Kävijämäärät ovat 

kasvaneet jatkuvasti. Edel-

lisenä vuonna kävijöitä oli liki 

kaksikymmentä tuhatta. Ala-

kerrassa sijaitsee myös jump-

pasali. Peileillä varustettu ti-

la sopii myös tanssinharras-

tajien käyttöön mitä maini-

oimmin.

Nivalan Liikuntakeskus 

Oy näkee tärkeänä yhteis-

työn paikallisten järjestöjen, 

urheiluseurojen ja koulujen 

kanssa sekä yhteistyön naa-

purikuntien kanssa. 

- - Haluamme edistää 

yhteistyötä paikkakunnan 

eri urheiluseurojen kanssa 

ja järjestää erilaisia kunto-

liikuntatapahtumia sekä en-

naltaehkäisevää työtä lasten 

ja nuorten parissa. Yhtenä 

esimerkkinä voisin mainita 

Hopeasompa-hiihdot, joi-

den suosio on jälleen kasva-

nut. Osallistujia viime kisois-

sa oli yli seitsemänkymmen-

tä alle kuusi vuotiaista kuu-

sitoista vuotiaisiin lapsiin 

ja nuoriin, kertoi Ari Ohta-

maa.

Iloisia eläkeläisiä

Sieviläiset ovat aktiivisia lii-

kuntapalvelujen käyttäjiä. 

Haastattelua tehdessämme 

pölähti Uikon pihaan linja-

autollinen reippaita eläkeläi-

siä uimaan ja jumppamaan 

ohjaajansa Laura Koiviston 

johdolla.

- Joka toinen keskiviik-

ko käymme uimassa ja ve-

sijumppaamassa. Meitä on 

noin viidenkymmenen hen-

gen aktiivinen vakioporuk-

ka. Tämä on meille edullinen 

liikuntamuoto, koska Sievin 

kunta tukee taloudellisesti 

meidän liikuntaharrastusta, 

kertoo Koivisto.

- Välineet ovat erittäin hy-

vät, tilat ovat avarat ja siistit 

ja henkilökunta on osaavaa ja 

ystävällistä, lisää hän.

 Ritva Oja

Monipuolinen liikuntapaikka

Sievin eläkeläisten aktiiveja. Ohjaaja ja ryhmien vetäjä 

Laura Koivisto (vas.), Sirkka-Liisa Nurmela, Hanna-Lii-

sa Kankaanpää ja Martta Haikola.

25 metrin kuntouintiallas, jossa yhden metrin ponnahduslauta.

Kahviota hoitaa itsenäisenä yrittäjänä Kaija Ainassaari.

Terapia-allas, jossa hiero-

vat suihkut. Altaaseen pää-

see myös invanostimella.

Kuntosali on hyvin varustettu nykyaikaisilla laitteilla. Ni-

valan eläkeliiton ja eläkkeensaajien kuntoryhmät kokoon-

tuvat salille keskiviikkoisin. Martti Heikkilä näyttää kuin-

ka laitteita käytetään. Hiki siinä tulee!
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Ennen joulua vietettiin Niva-

lan lukiolla kielten teemapäi-

vää, jolloin tutustuttiin maa-

ilman eri kieliin. Toiminta-

pisteitä oli omistettu mm. 

eestille, unkarille, venäjälle, 

latinalle ja kreikalle. Oppilaat 

kiersivät pisteitä luokittain.

Jokaisella pisteellä esitel-

tiin kielelle ominaisia asioi-

ta; venäjän pisteellä opeteltiin 

kyrillisiä aakkosia ja eestin ja 

unkarin yhteisellä pisteellä 

esiteltiin näiden kielien sa-

mankaltaisuutta. Koululla 

oli myös vieraita esittelemäs-

sä omaa äidinkieltään, Eszter 

Toth Unkarista sekä saksalai-

sen kulttuurijärjestön Helsin-

gin Goethe-instituutin kieli-

jaoston johtaja Luise Kleiser. 

Koululla toimi myös ranska-

lainen kahvila, missä myytiin 

kahvia ja ranskalaisia leivok-

sia.

Luise Kleiser piti ensin ko-

ko koululle esittelyn Goethe-

instituutista ja saksan kieles-

tä ja kertoi omassa ”työpa-

jassaan” kotikaupungistaan 

Freiburgista sekä tarkem-

min saksan opiskelusta. Lo-

puksi hän antoi saksan luki-

joille haastattelun.

Mikä Goethe-instituutti oi-

keastaan on?

- Goethe-instituutti on 

Saksan ulkomailla toimiva 

kulttuuri-instituutti. Vastaa-

via instituutteja on lähes kai-

kissa maailman maissa. Ins-

tituutin tehtävänä on edistää 

saksan kielen ja kulttuurin 

tuntemusta ja olla tukemas-

sa saksan kielen opettajia hei-

dän työssään.

Kuinka kauan olette ollut 

Suomessa?

- Syyskuun alusta lähtien. 

Olin Suomessa myös 1989-

1990 Mikkelissä. Opin jo sil-

loin tuntemaan monia paik-

koja ennen kaikkea Itä-Suo-

mesta. 

Oletteko työskennellyt 

muissa maissa?

- Kyllä, olen työskennel-

lyt Valko-Venäjällä, Puolas-

sa, Australiassa ja Skotlan-

nissa.

Mistä kaupungista olette 

kotoisin?

- Freiburgista. Kaupungis-

sa on noin 200 000 asukasta. 

Se on yliopistokaupunki ja 

asukkaista noin 10 % on opis-

kelijoita. Se sijaitsee noin 70 

kilometrin päässä Sveitsistä 

ja noin 20 kilometrin päässä 

Ranskasta.

Millaisena pidätte ammat-

tianne?

- Jännittävänä ja vaihtele-

vana. Vierailen mielelläni esi-

merkiksi kouluissa ja minut 

kutsutaan usein sellaisiin ti-

laisuuksiin, joissa pääsen tu-

tustumaan suomalaisiin vai-

kuttajiin.

Mitä eroa näette suoma-

laisessa elämässä saksalaiseen 

elämään verrattuna?

- Se on oikeastaan aika sa-

manlaista, mutta erojakin to-

ki löytyy. Suomalaiset puhu-

vat enemmän kieliä kuin sak-

salaiset ja koulut ovat erilai-

sia. Saksalaiset koulut ovat 

paljon tiukempia kuin suo-

malaiset eikä siellä ole tarjol-

la ilmaista kouluruokaa. Suo-

mi on myös monissa asioissa 

edellä Saksaa. Esimerkiksi ju-

nat ovat paljon modernimpia 

täällä Suomessa. Olin äimis-

tynyt Helsinki-Rovaniemi–

junan tarjoamista mahdol-

lisuuksista. Saksassa ei ole 

junissa esimerkiksi paikkoja 

kannettaville tietokoneille.

Mikä merkitys saksan kie-

lellä on nykyään Suomessa? 

Entä muualla maailmassa?

- Olen vaikuttunut siitä, 

kuinka monet suomalaiset 

osaavat puhua saksaa. Luu-

len että saksa on jotain eri-

tyistä Suomessa verrattuna 

muihin maihin. Myös monet 

saksalaiset viettävät lomansa 

Suomessa. Suomen ja Saksan 

välillä on paljon mm. talou-

dellista yhteistyötä.

- Saksa on todella tärkeä 

kieli. Monet ulkomaalaiset, 

usein aikuiset ihmiset, halu-

avat minun opettavan heille 

saksaa, koska he tarvitsevat 

sitä opinnoissaan ja työssään. 

Valitettavasti nykyään aikui-

silla ihmisillä ei ole aikaa op-

pia uusia kieliä kunnolla, jo-

ten suosittelen nuoria aloitta-

maan kielten opiskelun mah-

dollisimman aikaisin. Koulu-

aikana kielten opiskelu on sitä 

paitsi maksutonta. 

Kieltenopetuksen tule-

vaisuuteen liittyen ote vuo-

den kieltenopettajan Terhi 

Lahdenpohjan haastattelus-

ta Suomen kieltenopettajien 

SUKOLin Tempus-julkaisus-

ta (1/2009):

Päättäjätkin vastuussa

”Hallitustasolla on ymmär-

retty vieraiden kielten osaa-

misen heikentyminen, ja tä-

mä huoli on hyvin saatettu 

meidän ammatissa toimivi-

en tietoisuuteen. Olisi hyvä 

ottaa valtakunnalliset medi-

at mukaan levittämään tie-

toisuutta vieraiden kielten 

opiskelun tärkeydestä. Tie-

dotustyö tukisi oivasti kou-

lujen kielivalintailloissa teh-

tävää työtä. Kaikkien kielten-

opettajien tulisi myös tuntea 

oma vastuunsa tiedonväli-

tystyössä. Monet vanhem-

mat tarvitsevat lastensa kie-

livalinnoille tukea, jonka he 

parhaimmillaan voivat saa-

da suoraan kieltenopettajal-

ta. Myös kuntien päättäjien 

tulisi tuntea vastuunsa pää-

töksissään, joita he tekevät 

esimerkiksi A2-kielten ope-

tuksesta. He ovat jopa van-

hempia enemmän vastuussa 

Suomen kielipääomasta tai 

sen katoamisesta.

Kielitarjonnassa on kyse 

paitsi resursseista myös pai-

notuksesta: kaltaisellemme 

pienelle maalle on ensiarvoi-

sen tärkeää tuntea yhteistyö-

maiden kieliä ja kulttuuria.”

Oulun seudun ammattikor-

keakoulun Raahen tekniikan 

ja talouden yksikön opiske-

lijat Vesa ja Sauli Kiviranta 

ja Teemu Kumpumäki voit-

tivat Riitta ja Jorma J. Taka-

sen säätiön järjestämän opin-

näytetyökilpailun. Palkinnon 

suuruus oli 5000 euroa. In-

sinöörityö oli Metso Paper 

Oyj:lle tilaustyönä tehty pa-

perikonetelojen mittausjär-

jestelmä, jonka Metso on pa-

tentoinut käyttöönsä. 

Sauli ja Vesa Kiviranta se-

kä Teemu Kumpumäki val-

mistuivat tietotekniikan insi-

nööriksi maaliskuussa 2008. 

Perjantaina 19.12.2008 Raa-

hessa ryhmän puolesta pal-

kinnon vastaanotti Vesa Ki-

viranta. Luovutettu palkinto 

oli merkittävä tunnustus teh-

dystä työstä.

– Nyt saimme vahvistuk-

sen siitä, että työtä arvoste-

taan. Tälle järjestelmälle oli 

tarvetta, sillä huoltopuoli ja 

mittaustieto on saatava pape-

ritehtaissa tehokkaammaksi, 

Kiviranta valaisee ja kertoo 

mittausjärjestelmän pysty-

vän estämään jopa useita päi-

viä kestäviä seisokkeja.

Kivirannat ovat Reisjärvel-

tä kotoisin, samoin Ylivies-

kasta kotoisin olevan Kum-

pumäen vanhemmat ovat 

alkujaan Reisjärvisiä. Kol-

mikko on hankkinut amma-

tillisen perusosaamisen Ka-

lajokilaakson ammattiop-

pilaitoksessa (nykyisin Ni-

valan ammattiopisto). Pojat 

haluavatkin kiittää työn eri 

vaiheissa mukana olleita ta-

hoja, sekä Metso Paperia in-

sinöörityöstä ja vapaudesta 

järjestelmän kehittämisessä. 

Erityiskiitoksen ansaitsevat 

myös Jukka Mäki ja Lauri Ki-

viranta insinöörityössä suun-

nitellun mekaniikan valmis-

tuksesta.

Riitta ja Jorma J. Takasen 

säätiö jakaa vuosittain opin-

näytetyöpalkinnon jota voi-

vat tavoitella Rovaniemen, 

Oulun seudun (Oulu, Raa-

he), Kajaanin, Kemi-Tornion, 

Keski-Pohjanmaan (Kokkola, 

Ylivieska), Jyväskylän, Seinä-

joen ja Vaasan ammattikor-

keakoulujen tekniikan yksi-

köistä valmistuvat opiskelijat 

opinnäytetöillään. Palkinto 

myönnetään kalenterivuo-

sittain enintään kymmenelle 

säätiön toimialaan kuuluval-

le opinnäytetyölle. Jokaises-

ta mainitun ammattikorkea-

koulun tekniikan yksikös-

tä voidaan lähettää säätiölle 

vuosittain yksi opettajakun-

nan valitsema työ, joista sää-

tiö valitsee palkittavat työt.

Palkinnon suuruus on 1000–

5000 euroa. Palkittavia töitä 

valitessaan ja palkinnon suu-

ruudesta päättäessään säätiö 

kiinnittää huomiota useisiin 

eri osa-alueisiin.

Nivalan ammattiopistosta se alkoi

Pohjois-Suomen paras insinöörityö 2008

Teemu Kumpumäki, Sauli Kiviranta ja Vesa Kiviranta hankkivat perusosaamisen Niva-

lan ammattiopistosta.

Kielten teemapäivä Nivalan lukiolla

Goethe-instituutin kielijaoston johtaja Luise Kleiser vieraili Nivalassa kertomassa kielten 

opiskelun tärkeydestä.
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Reino Marjakankaan järjestämät kaksipäiväiset Antiikki- ja keräilymessut sujuivat entiseen malliin. Tuiskulaan oli saa-

punut myyjiä ympäri maata lähes viisikymmentä ja yleisöä liikkui kahden päivän aikana 1500-2000 henkeä. Parhaat 

löydät tehdään heti messujen avajaispäivän aamuna, jolloin näyttelytila olikin tupaten täynnä.

Antiikkimessut entiseen malliin

Oulun Eteläisen EU-tietokes-

kus järjestää yhdessä Haapa-

järven ammattiopiston ja 

Keski-Pohjanmaan ammat-

tikorkeakoulun Haapajär-

ven liiketalouden toimipis-

teen kanssa E-DAY 2009 - 

Kansainvälisyyspäivän, jon-

ka tarkoituksena on tuoda 

Eurooppa lähemmäksi opis-

kelijoita ja muita toimijoita 

sekä asiasta kiinnostuneita. 

Ajankohta on maanantaina 

6.4.2009.

Tilaisuus pidetään Haapa-

järven ammattiopiston lii-

ketalouden osaston tiloissa. 

Tilaisuuden alustajina ovat 

mm. Euroopan parlamentin 

jäsen Hannu Takkula, North 

Finland EU Offi  ce -toimiston 

johtaja Allan Perttunen ja Eu-

roopan parlamentin Suomen 

tiedotustoimiston päällikkö 

Pekka Nurminen.

Kansainvälisyyspäivä 
Haapajärvellä

Peruspalvelukuntayhtymä 

Kallion talousjohtajaksi on 

valittu KTM Osmo Nissilä 

Ylivieskasta. Aiemmin valit-

tu Maritta Hintsala ei ottanut 

virkaa vastaan.

Nissilä Kallion 
talousjohtajaksi

Nordic Aluminium Oyj:n 

YT-neuvottelut on päättyneet 

ja yrityksen koko henkilöstö 

tulee lomautuksen piiriin. 

Yhtiö antoi oheisen pörssi-

tiedotteen torstaina.

"Markkinanäkymien epä-

varmuudesta ja heikkenemi-

sestä johtuen Nordic Alumi-

nium Oyj:ssä on käyty YT-

neuvottelut. Neuvottelut al-

koivat 9.1.2009 ja päättyivät 

22.1.2009. YT-neuvotteluis-

sa käsiteltiin yrityksen jous-

tavaa sopeuttamista vallitse-

vaan markkinatilanteeseen 

sekä odotettavissa oleviin 

tuotannollisiin ja taloudelli-

siin näkymiin. YT-neuvotte-

lut koskivat kaikkia henkilös-

töryhmiä.

YT-neuvottelujen loppu-

tuloksena todettiin, että työ-

ajan lyhentämistarve on kaik-

kien henkilöstöryhmien osal-

ta 25 %. Työajanlyhennys to-

teutetaan lomauttamalla koko 

henkilöstö joka neljäs viikko. 

Lomautukset ovat voimassa 

toistaiseksi. Nordic Alumini-

um työllistää noin 270 henki-

löä Kirkkonummen ja Niva-

lan tehtailla. Lomautukset al-

kavat helmikuun alussa."

Viime maanantaina myös 

Mecanova Oy aloitti YT-neu-

vottelut. Ne koskevat 700-100 

henkilöä.

Nordic Aluminium Oy
lomauttaa koko

henkilöstön
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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

Runoilija ja kirjailija Tom-

my Tabermann kiertää maa-

ta ”saarnaamassa” rakkauden 

sanomaa.

Helsinkiläistaitelija kävi 

luennoimassa työyhteisön 

hyvinvoinnista ja tuottavuu-

desta sekä rakkaudesta Yli-

vieskan Akustiikassa perus-

palvelukuntayhtymä Kallion 

1-vuotisjuhlassa. Hän kertoo 

käyneensä vuoden mittaan  

puhumassa yli sadassa tilai-

suudessa ympäri maata.

Kova nälkä tuntuu olevan 

rakkaudesta ja kova kysyntä 

rakkaudelle. Ihmiset kantavat 

tänä päivänä sisällään paljon 

pelkoa ja epävarmuutta. Yri-

tyksiä saneerataan ja työnte-

kijöitä irtisanotaan ja lomau-

tetaan. Huolet tulevat pari-

suhteeseen ja sänkykamarei-

hin asti. Mielelläni olen rak-

kauden lähettiläs. Rakkautta 

ei ole koskaan liikaa, rakkau-

desta ei saa kukaan yliannos-

tusta. Tämä on minulle teh-

tävä, joka on annettu, toteaa 

Tabermann.

Haluan olla paimen ja piis-

pa! Minussa on mennyt kes-

kinkertainen pappi hukkaan, 

arvelee runoilija humoristi-

seen tapaansa.

Hyvinvointi ja tuottavuus 

eivät sulje toisiaan pois. Ei ole 

erillistä työelämää. Jos työelä-

mässä voidaan hyvin, on se 

työnantajan etu. Hyvinvoiva 

työntekijä on tehokkaampi ja 

luovempi.

Tabermann uskoo, että 

tulevaisuudessa ne yrityk-

set, jotka satsaavat työnteki-

jöidensä hyvinvointiin, tule-

vat pärjäämään paremmin 

huonommassakin talousti-

lanteessa.

Kirjailija ja 
kansanedustaja
Tommy Tabermann on tuot-

telias ja monipuolinen kir-

jailija, mielenkiintoinen per-

soona. Hän aloitti toimitta-

jana alle kaksikymppisenä. 

Vuonna 1969 ilmestyi hänen 

ensimmäinen runokirjansa. 

Kaikkiaan häneltä on julkais-

tu 82 runokokoelmaa ja ro-

maania, joista suurin osa liit-

tyy rakkausteemaan, jota ai-

hetta hän on käsitellyt jo 40 

vuoden ajan. Tabermann on 

myös ahkera kolumnisti. Hä-

nen kanttaa ottavia tekstejään 

julkaistaan useissa lehdissä 

muun muassa Uutispäivä De-

marissa ja Me-lehdessä.

Ensimmäisen kauden so-

siaalidemokraattien kansan-

edustaja puhuu myös edus-

kunnassa rakkaudesta, su-

vaitsevaisuudesta ja elämän 

koreudesta. Viime vuoden 

maaliskuussa hän 

teki lakialoitteen 

rakkauslomasta 

sekä lakiesityk-

sen, että  perus-

opetukseen li-

sättäisiin uutena 

oppiaineena ”Ih-

misenä olemisen 

oppiaine”.

- Yllättävän 

hyvin on otettu 

aloitteeni vastaan 

eduskunnassa. 

Luulen, että en-

nen minua tus-

kin kukaan kan-

sanedusta on 

puhunut kovin-

kaan paljon rak-

kaudesta poliitti-

sen vallan keski-

össä. Otin riskin. 

Mutta lakiahan ei voi sää-

tää, että pitää rakastaa, mut-

ta mahdollisuudet voidaan 

luoda. Tämä on ”herätyskel-

lon hommaa”. Viimeiset kym-

menen vuotta olen puhunut 

ahkerasti rakkaudesta,  mutta 

nyt vasta media on herännyt, 

kiteyttää hän.

Olen mielestäni onnistu-

nut eduskuntaan pyrkiessä-

ni antamassani vaalilupauk-

sessa tuoda rakkausteemaa 

esille eduskunnassa. Mutta 

työ jatkuu, sillä seuraavaksi 

aion tehdä aloitteen kallii-

den syöpälääkkeiden Kela-

korvattavuudesta.

Naiset, runous ja 
koripallo
Kirjailija Tabermann kertoo 

hänellä olevan kolme intohi-

moa elämässään. Nimittäin 

naiset, runous ja koripal-

lo. Tässä järjestyksessä. Hän 

täsmentää, että tällä hetkellä 

vain yksi nainen, oma puo-

liso. Runoilija Tabermannin 

työtahti ja luomisvoima eivät 

ole hiipuneet. Keväällä hänel-

tä ilmestyy runokokoelma se-

kä uutta että vanhempaa ai-

kaisemmin ilmestynyttä ru-

noutta. Koripalon pelaami-

nen on hänen kunnonylläpi-

tolajinsa numero yksi.

Runon kirjoittamisen lah-

jan olen saanut, mutta sen jäl-

keen on vaatinut paljon sitke-

ää työtä. Runot on elettävä, 

suuret teemat ovat ikiaikai-

sia, rakkausrunojen kirjoit-

taminen on vaikea laji, tote-

aa Tabermann.

Ritva Oja 

Rakkauden
asialla

Rakkaudesta
runoilijan sanoin: 
Minä uskon

aamujen valoon,

ihmisen syliin

ja rakkauden hitauteen

Minä uskon rakkauteen,

joka kulkee etanan lailla:

ei yhden sydämen poikki

yhdessä elämässä loiki

Minä uskon 

etanan nopeuteen

sylien syvyyksiin

ja alati kiihkeisiin silmiin,

joista aamut juovat

kaiken valonsa

Minä uskon rakkauden hitauteen

Minä uskon

Kaunopuheinen Tommy Tabermann pitää itseään sekä 

realistina että optimistina, jolle elämän koreus on mielihy-

vää tuova arvo.

Poliisin pakko puuttua pen-

tujen rälläämiseen ja holtitto-

maan ajoon keskustassa. Te-

hovalvonta iltaisin ja mah-

dollisuuksien mukaan vii-

konloppuisin.

Olen n. 10 vuotta maksanu 

veroja ym. Nyt on pelko työt-

tömyyestä, olenkohan pum-

mi jos hajen sosiaalitoimis-

tosta tukea elämääni ja saan 

siten veromaksuja takasi.?

Päivystävät sairaanhoitajat 

kaksinkertaistavat päivystyk-

sessä asioivien määrän kun 

täytyy käydä vielä lääkärin 

vastaanotolla. Ei ole mukava 

sairaana hypätä siellä useam-

paan kertaan. Sairaanhoitajat 

takasi omaan työhönsä osas-

tolle ja lääkärit päivystämään. 

Sanon tämän kokemuksesta.

Onko Ypyässä oma metsäs-

tyslaki? Kun tullaan toisten 

pihalle jänisjahtiin.

Kyllä otti pattiin! Vähillä ra-

hoillani ajattelin torjua taan-

tumaa ja käytin kotimais-

ta palvelua. Palvelun aikana 

yrittäjä puhui tulevasta ul-

komaanmatkasta ja kuinka 

siellä on kaikki niin edullis-

ta. Apua! Minun eurot ei rii-

tä kansainvälisen taantuman 

torjumiseen. T. Taantunut.

Myös aittoperälle tulevat aja-

vat ensimmäiseen kaartee-

seen väärää kaistaa vaikka 

näkevät että siinä on auto.

Hei ammattikuski. Normaalit 

ihmiset ajaa sitä vauhtia kun 

haluaa. Se on kaikkien oma 

asia ajaako hiljaa tai lujaa.

Me täällä aittoperällä ajelem-

me keskitietä niin kauan kun 

tiet aurataan kunnolla. Joten 

valitukset suoraan urakoisi-

jalle.

Meillä kylän kosseilla ei to-

dellakaan ole aikaa tehdä sitä 

jäätä kun koulussa pitää olla 

kokoajan. t. koululainen.

Miksi yläasteelta ei saa lähteä 

enää kylällä käymään asioilla 

eikä siellä ei saa polttaa edes 

tupakkia joutuu olemaan ni-

kotiinin tuskissa koko kou-

lupäivän ja sitten ei kiinnos-

ta opiskella, ns. vankila ko-

ko paikkaa. T. ylimääräisiin 

sääntöihin vihastunut.

Pitääkö se Hiitolan mökin 

ovi tosiaan repiä auki, kun ei 

hiihtolenkin päätteeksi läm-

mittelemään pääse. T. Hiih-

täjä.

Miksi sätkän hinnan piti 

nousta ku joutuu turvautu-

maan kaiken maailman pu-

rukumeihin ja kapseleihin? 

T. Tupakkamies.

Millä jäädyttää Erkkilään jää? 

Mutta on sinne onneksi ru-

vettu tekeen jäätä.

Kiitos ystävällinen Savikko 

Paakinahon puhelimessa! 

Aamu toisensa jälkeen vas-

taat ystävällisesti kun joudun 

perumaan lasten kyytejä.

Joku aika sitten kehuttiin 

Sun-Kirppixen henkilökun-

taa eikä suotta, tytöt on hy-

viä mutta Simo on huippuhy-

vä, ABC:n myyjiä joku moitti, 

taisi itellä olla känkkäränkkä-

päivä, ovat kohteliaita olleet 

ainakin minulle, en suositte-

le jatkokoulutukseen lähettä-

mistä. Asia-kas.

Sinä joka ajoit pitkään ihan 

toisen auton perässä, eikä vä-

lähtänyt, että turvaväli olisi 

tarpeen? Jarruvalon toistuva 

vilautus on merkki liian lä-

hellä ajosta.

Sinä joka hajotit poikamme 

pyörän ja kypärän ke. 21.1. 

keskustan ala-asteella, tie-

doksesi että asia on nyt po-

liisi tutkinnassa. Maksan vih-

jeeseen johtavasta vinkistä 30 

e palkkion heti kun tekijä jää 

kiinni. P. 0451382148.

Hei sinä vaalea kaunotar jo-

ka viihyt elmon parkis onko 

sul volvo kuskin kaa pelejä ku 

oot mahtava sul on huumori 

paikallaa onko viel mahkui. 

t. tykästyny.

Kommentoi netissä
Tekstarit löydät nyt myös internetis-

tä osoitteesta www.nivala.org. Sivuilla 

voit myös kommentoida viestejä.
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

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.

Kansalaisopiston järjestämä seuratanssi-kurssi perjantaisin 

klo: 19.00 Liittolassa. Mukaan ehtii vielä!

 

Muistathan että vuokraamme Liittolaa erilaisiin kokouksiin, 

juhliin ja tapahtumiin.

Vuokrahinnat:

Ravintola + keittiö 1-3h 20e

      vrk  40e

Koko talo    vrk  60e

Tiedustelut ja varaukset p. 044 2930 234/Marja-Leena

Liittolassa tänä keväänä mm. lasten hiihtokisat, kuutamohiih-

to Kukonahoon, Laskiaisrieha 22.2 ja pääsiäiskokko 11.4.

Risut ja ruusut toiminnastamme ovat tervetulleita!

liittola@suomi24.fi 

Nivalan Metallityöväen Ammattiosasto 353 ry.

Toimikunta 2009

Puheenjohtaja Jari Mehtälä 050-3265678 Nordic Aluminium Oyj

Sihteeri Sami Kourujärvi 0440-550392 Nordic Aluminium Oyj

Taloudenhoito,  
Jäsenasiat

Pertti Karppinen 044-5241919 Scanfi l Oyj

Jäsen Tero Törmikoski 040-8643529 Mecanova Oy

Jäsen Martti Ainassaari 040-5964106 Vapor Finland Oy

Jäsen Harri Säisä 0400-574747 Pro Estore Oy

Jäsen Markus Pennala 044-2832726 Nordic Aluminium Oyj

Jäsen Jani Niemi 050-5437573 Maaselän Kone Oy

Jäsen Hannu Leppälä 044-5113242 Maaselän Kone Oy

Jäsen Asko Honkala 040-5937194 Mecapinta Oy

Jäsen Teijo Pinola 040-8272383 Mecanova Oy

Jäsen Jouko Honkala 040-4175569 Kome Oy

Nivalan Metallityöväen AO 353

Kesäteatterista kiinnostuneet uudet ja vanhat näyttelijät, ter-

vetuloa Puustelliin iltakahville pe 30.1. klo 18.30.

Hallitus

Nivalan Kesäteatteri
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Parhaat palvelut  

EDULLISTA 
NÄKYVYYTTÄ

TÄLLÄ SIVULLA
Ilmoitus Nivalan Viikon

Parhaat palvelut -palstalla
maksaa vain

muutaman euron viikossa

CAROS 1-2008 29
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Vastataan pois

1. Inarissa.

2. Kimmo Sasi.

3. Naistenniksen.

4. Infraäänet.

5. Tahko Pihkala.

Myydään  

FIAT PUNTO vm-03, kes-
kuslukko, sähkölasit, kah-
det renkaat. Ajettu 25700 
km. Puh. 0405539029.

MOOTTORIKELKKA Lynx 
Enduro 600 vm. -98. Kai-
kin puolin toimiva kelkka. 
Hp. 1550 €/tarjous. Puh. 
045 674 5716

Vähän käytetty Askon 3-
hengen SOHVA. Väri tum-
manharmaa. H. 250 euroa. 
Puh. 044-554 3221.

Lasten YHDISTELMÄVAU-
NUT Brio-Nova.Yhdellä 
lapsella olleet! H.150 eu-
roa sekä lasten sateenvar-
jo rattaat Chicco, h.25 e. P. 
050-5733522.

SAAB 90 vm-86. Hinta 
500 euroa. Kysy lisää. Puh. 
0400468453.

VANHOJENTANSSIPUKU. 
Koko: n. 38, väri: musta, 
valkoiset kirjailut ja hal-
kio. Puh. 050-4118779.

3-metrinen jämerä PIRT-
TIKALUSTO, 95 cm leveä 
50 mm kannella. Lähes 
uutta vastaava. Hinta 750 
€/tarjous. Puh. 0400 863 
313.

ASEKAAPPI, hyväksyt-
ty Nor-Lyx 6 SS plus 
ss 3492. Hinta 250 €. 
040-7768940.

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

RENAULT Laguna vm-98 
2.0, ajoaikaa 04/2010. 
Hp. 1900/mahd. vaihto. 
P. 040-5607413.

Ostetaan  

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

Ostetaan nupotettuja, 
nuoria LEHMÄVASIKOITA 
tarkkailukarjasta. Puh. 
0400-943971.

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

HALKOSIRKKELI sähkö/
traktorikäyttöinen puh: 
050-5596260.

TOYOTA COROLLA vm 
-86-92. Edulliset kaiken-
kuntoiset. Tarjoa puh. 040 
324 7430.

Vanha tai uusi HANTUU-
KINPEITIN ja Arabian KE-
SÄKUKKA-ASTIASTOA. 
Puh. 050 300 5415.

Ostetaan hyväkuntoinen 
vanhempi TRAKTORI. Vm 
78 -87. P. 0400 339613.

Halutaan vuokrata  

Rollaattoria ja pyörätuolia 
apuna käyttävä nainen 
haluaa vuokrata tilavan 
YKSIÖN tai kaksion Niva-
lan keskustasta. Puh. 040-
5293262 päiväaikaan.

Vuokralle tarjotaan  

2 H+K+S 61 m2. Lähel-
lä keskustaa. Yht.otot 
klo 20.00 jälkeen. Puh. 
0400178724.

Rivitalo YKSIÖ, rauhalli-
nen paikka, heti vapaa. P. 
0400-016942.

MÖKKI KUUSAMOSSA vk 
10 hiihtoloma. Täysi va-
rustus 9:lle henk. Ruka 10 
km, Tropiikki 12 km. Puh. 
0400 943 971.

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

VIIKKO-OSAKE Tampe-
reen kylpylään hiihtolo-
ma vk.10. 3mh/6henk. 
Täysivarustelu. Puh. 
0400-943971.

VANHOJENTANSSIPUKU. 
Koko: n. 38, väri: musta, 
valkoiset kirjailut ja hal-
kio. Puh. 050-4118779.

OK-TALO, heti vapaa. 
0504008066.

RT-KAKSIO 50 m + sau-
na keskustassa. Va-
pautuu 1.2.09. Puh. 
050-51667947.

KAKSIO keskustasta 58 
m2. Heti vapaa. Talon 
yhteinen sauna. Puh. 
040-5591503.

Kadonnut  

13.1. 2009 aamulla putosi 
Abloy kodin AVAIN, avai-
men perä luuta, lukee 
Kaija Nivalan terveyskes-
kuksen pihalle tai parkki-
paikalle. Jos löysit ilmoit-
taisitko Nivalan Viikossa ja 
antaisit osoitteen tai pu-
helinnumeron niin voisi 
noutaa. (Kohtuullinen 
palkkio) Kiitos !

Kodin kirpputori  

ILMOITA 
ILMAISEKSI
Yksityishenkilöt voivat ilmoit-

taa Kodin kirpputorilla aivan il-

maiseksi. 

Ilmoitukset tulee lähettää 

sähköpostilla osoitteeseen 

rivit@nivalanviikko.fi  tai jättää 

Nivalan Viikon toimistoon tai 

postittaa osoitteella Nivalan 

Viikko, Kalliontie 25, 85500 

Nivala.

Ilmaisia ilmoituksia ei oteta vas-

taan puhelimitse. Tori-, marjan-

myynti ym. ammatti-ilmoitukset 

maksavat 5 euroa.

Ilmoituksen voi jättää toimituk-

semme kiinni ollessa sen edessä 

sijaitsevaan punaiseen postilaa-

tikkoon.

00€€ Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

Sähköposti: ilmoitukset@nivalanviikko.fi 
 toimitus@nivalanviikko.fi 
 rivit@nivalanviikko.fi 
Internet: www.nivalanviikko.fi 

Puhelin: (08) 443 133

Nivalan toimisto: Kalliontie 25, 85500 Nivala. 

Ylivieskan toimisto:  Juurikoskenkatu 6,
  2 krs. liikeh. 203
  84100 Ylivieska

ISSN: 1797-9668 (painettu)
  1797-9676 (verkkolehti)

Päätoimittaja: Maritta Raudaskoski
  040 841 9213
Myyntipäällikkö: Mika Moilanen
  040 416 8958

Ilmoitusmyynti: Nivala toimisto
  (08) 443 133
  Mika Moilanen 
  040 416 8958
  Yliv. toimisto

Taitto/ilmoitusvalmistus Marko Virkkula
  050 554 9040

Ilmestymispäivä: Sunnuntaisin
  (jakelu lauantaina)

Ilmoitushinnat:
 Etusivu  1,00 €/pmm
 Takasivu 0,95 €/pmm
 Sisäsivut 0,85 €/pmm
 Parhaat palvelut 5,70 / viikko
  Hinnat ilman arvonlisäveroa
 Nivala toimii -yhdistyspalsta 95 €/vuosi
 Kodin kirpputori
  yksityishenkilöille ilmainen
 Aikuisten onnittelukuvat,
 kihlaus-, vihkimis-, kiitos-
 ym. ilmoitukset 9 € kpl käteisellä
  Sisältävät arvonlisäveron.
 Laskutuslisä: 2,35

Mediakortti: www.nivalanviikko.fi 

Aineiston jättöaika: To klo 14.00 mennessä.

Kustantaja: Nivalan Paikallismediat Oy

Painopaikka: Pyhäjokiseudun Kirjapaino

Jakelu: Suorajakelu Korkiakoski
  puh. 040 541 9767

UUSI TEKSTARISÄTTI

050 1599
Tutustu heti 

*10 viestiä 

veloituksetta*

Lähetä viesti TARJOUS 

*47304

Voice Stream, pl 236, 

00121 Hki

Tehoja rehuviljan tuotantoon –seminaari
Keskiviikkona 28.1.2009

Nivalassa, Nitek-auditorio, Pajatie 5
9:00 Aamukahvit
9:30-12:00 Lajikkeissa mahdollisuus

- Lajikekoetulokset 2008, Raija Suomela MTT
- Mitä lajikkeita käytän ensi kaudella, entä tulevaisuudessa?

Mika Isolahti Boreal
- Mitä teollisuus tarvitsee, Jaakko Laurinen Raisio
- Miten valitsen oikean lajikkeen, Timo Ikola viljelijä, konsultti Isokyrö

12:00-12:45 Omakustanteinen lounas
12:45-15:30 

- Kasvinsuojelu kaudella 2009, Janne Laine Bayer CropScience
- Raision sopimusviljely ja Ylivieskan tehtaan kuulumiset, 

Ari Vilppola Raisio
- Multauksella tuloksiin, 

yrittäjäpuheenvuoro Heikki Kujala Nivalan Koneasema
- Miten vilja hyödyntää karjanlannan, Erkki Joki-Tokola MTT

Tilaisuus on maksuton. Tervetuloa!
Lisätietoa ja ilmoittautumiset 26.1. mennessä osoitteeseen essi.saarinen@mtt.fi
tai p. 050 406 1722/ Essi Saarinen 
www.mtt.fi/ruukki
Järjestäjä: IN Tiedotus/Rehuvilja –hankkeet
Mukana yhteistyössä:

Lähetä ilmoituksesi allaolevalla kupongilla
tai sähköpostitse osoitteeseen

rivit@nivalanviikko.fi 



www.nivalanviikko.fi 

TIETOKONEAMMATTILAINEN
TORIN LAIDALLA OULAISISSA

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

©Macomtech www.macomtech.fi

Onko vauvakuvat paistumassa?
Tietokoneen heikot osat ilmenevät jo 
uutena. Ikä ja käyttö eivät riko konetta, 
huollon puute rikkoo sen varmasti. 
Huoltamattoman koneen tyyppivika ovat 
temppuilu ja viheliäinen hitaus. Odot-
taminen liittyy vauva-asioihin, mutta 
kauan käynnistyvä ja 
odotuttava kone ker-
too,   että vauvakuvat, 
kirjanpito ja muut 
tärkeät tiedot ovat jo 
paistumassa. Tuloksena 
ei ole iloinen perhetapahtuma. Tosin 
suomalainen ei usko ennen kuin näkee.

Niissä tilanteissa, tai savun hälvettyä
pelasta ensin tärkeät tiedostot. Älä yritä 
Windowsin uudelleen asennusta. Se 
sotkee pelastettavissa olevaa tietoa. 

☎0451261177, me pelastamme mykäk-
si menneiden kiintolevyjen tiedot. Eri-
kois laboratoriossa pelastustyö maksaa 
tuhansia euroja.

Vahingot estää vain
SUURSIIVOUS.
Tietokone hidastuu päivä päivältä ja 
kaikesta käytöstä, koska: •Ohjelma-
rekisterit ovat suojattomia kuin villatakki 
takiaispehkossa ja ohjelmat korruptoi-
tuvat. •Kone välitallentaa
omin päin kaiken, mutta 
poistaa vain käskystä. 
Jätetieto vie voimat kuin 
sepelvaltimon ahtauma.

✚Tietokonetyöt kuu-
luvat kotitalousvähennykseen. 
Maksimi on 3000€/ henkilö ja 
omavastuu 100€.

Tietokoneisiin pätee vanha
kunnon maalaisjärki
Nopeilla ja huolletuilla koneilla pysyvät 
jännitysniska, pääkipu ja tenniskyynärpää 
loitolla. 

Meiltä saat esimerkiksi PiFast 15 sek. no-
peuden Koti- ja työkoneen P5Q-sarjan
emolevyllä, 1066MHz DDR muisteilla, 
uudella 333MHz Intel E8500 prosessorilla 
ja 3DMark® 10000 pisteen näytönohjai-
mella h. 799€.                     

Tähän verrattuna: 

•PiFast 21 sek . (1700€)
Fujitsu Celsius M460/Q6600 
vanhalla Intel Q6600 prossulla 
tekee kaiken 1,5 kertaa hi-
taammin.

•PiFast 32 sek (600€) HP Pavilion a6621 
ja Acer M460 E2160 vanhalla Intel E2160 
prossulla tekevät kaikkea yli 2 kertaa 
kauemmin. Hintaero on tienattu tilikau-
dessa ja jatko on sitä tuottavuutta.

•Tee työtä nopeammalla, älä 
nopeammin!
Lisää Google cpu-world.com/

Wlan-Winkkejä:
•Antennit samaan suuntaan. •Älä resetoi 
Adsl-purkkia ellet osaa koodausta. • Vie-
ressä soiva kännykkä voi kaataa purkin. 
•Laitteiden välissä oleva savupiippu, 
leivinuuni ym. syövät signaalia.  

•Telewell purkin perustaajuus on PPO us-
kollinen. Muut merkit ovat Gigolo-tyyppiä. 
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