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Joka viikko.
Jokaiseen kotiin.

Jätä seuraavaan 

lehteen tulevat 

ilmoitukset viim. to 

klo 14:00 mennessä
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Sunnuntai  
1.2.2009

Albumi

Nimipäivät 

Ajassa

Ajatus 

Sunnuntaiksi

Kysytään pois

Tällä palstalla julkaistaan lukijoiden perhetapahtumia, kuten on-

nitteluja, kiitosilmoituksia, syntymäpäiväjuhlia, syntyneitä vauvoja, 

valmistuneita, nimityksiä jne.

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

ilmaisia. Ilmaisia ovat myös nimitys- ja valmistujaisilmoitukset. Muut 

ilmoitukset maksavat 9 euroa/kpl käteisellä, laskutettaessa laskutus-

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

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

85500 Nivala ja puhelin 08-443 133.

Ateriapalvelu

Sunnuntai 1.2.: Ananaspos-

supata, perunat, kaisersalaat-

ti, boysenmarjakiisseli.

Maanantai: Jauheliha-pork-

kanakastike, perunat, kaali-

puolukkasalaatti, aprikoosi-

kiisseli.

Tiistai: Silakkapihvit, muusi, 

punajuuri-raejuustosalaatti, 

puolukkakiisseli.

Keskiviikko: Broiler-peruna-

suikalelaatikko, porkkana-

raaste, ananaskiisseli.

Torstai: Kinkkukastike, peru-

nat, jäävuori-kartanosalaatti, 

marjakiisseli.

Perjantai: Hernekeitto, juus-

to, ohukaiset ja hillo.

Lauantai: Uunimakkara, 

muusi, kurkkusalaatti, ruu-

sunmarjakiisseli.

Sunnuntai: Karjalanpaisti, 

perunat, perunasalaatti, luu-

mukiisseli.

Peruskoulu ja 
lukio
Maanantai: Pyttipannu, kaa-

li-tuorekurkku-mandariini-

salaatti.

Tiistai: Jauhelihakeitto, juus-

to, ruisleipä.

Keskiviikko: Tonnikalakiu-

saus, punajuurisuikale, rae-

juusto.

torstai: Jauhelihapihvit, muu-

si, kaali-porkkanaraaste.

Perjantai: Broileri-pastakeit-

to, hiivaleipä.

Kiittäkää Herraa! Hän on hy-

vä, iäti kestää hänen armonsa. 

Näin sanokoot ne, jotka Her-

ra on pelastanut, jotka hän on 

tuonut ahdingosta vapauteen.

Jotkut heistä nousivat laivoi-

hin ja hankkivat elantonsa 

aavoilla merillä. He näkivät 

Herran teot, syvyyksien ih-

meet, hänen suuret tekonsa. 

Herra käski, ja nousi myrs-

kytuuli, meri aaltoili rajus-

ti. He nousivat korkeuksiin, 

vaipuivat syvyyksiin, hädän 

hetkellä heidän rohkeutensa 

murtui. He keinuivat, he huo-

juivat kuin juopuneet, heidän 

taidoistaan ei ollut apua.

Mutta hädässään he huusivat 

avuksi Herraa, ja Herra aut-

toi heidät ahdingosta. Hän 

tyynnytti tuulen, ja aallot hil-

jenivät. He riemuitsivat, kun 

myrsky laantui ja Herra vei 

heidät kaivattuun satamaan.

Kiittäkööt he Herraa hänen 

hyvyydestään, ylistäkööt ih-

meellisiä tekoja, jotka hän on 

ihmisille tehnyt!

Ps. 107: 1-2, 23-31 

Sunnuntai 1.2: Riitta 

Maanantai 2.2: Jemina

Tiistai 3.2:  Valo

Keskiviikko 4.2: Armi 

Torstai 5.2: Asser

Perjantai 6.2: Terhi

Lauantai 7.2: Riku 

Maanantai 2.2.Vihreä lippu-

päivä, ympäristökasvatuksen 

teemapäivä.

Tiistai 3.2. Valon päivä, pso-

riasisaiheinen teemapäivä.

Keskiviikko 4.2. Maailman 

syöpäpäivä.

Torstai 5.2. J.L. Runebergin 

päivä.

Perjantai 6.2. Saamelaisten 

kansallispäivä.

En osaa sanoa ovatko naiset 

parempia kuin miehet, mut-

ta varmaa on etteivät he aina-

kaan huonompia ole.

Golda Meir

1. Montako hirveä kaadettiin 

viime vuonna koko maassa?

2. Monellako alle 75-vuoti-

aalla suomalaisella on kulu-

tusluottoa?

3. Mikä oli Oulun Ydintalvi -

tempauksen teemana?

4. Kuka luonnosteli vuonna 

1918 Suomelle lipun, jossa oli 

valkoisella pohjalla keltainen, 

punareunainen risti?

5. Mitä kuva-aihetta Punai-

nen Risti käyttää ristin ase-

mesta symbolinaan Japanis-

sa?

Vastaukset sivulla 11

Ruokalista

Vauvauutisia

Työpaikat
Nivalassa

Katsastusmies, kuorma-au-

tonkuljettaja, kokki.

Haapavedellä

Terveydenhoitaja, lähihoita-

ja, fysioterapeutti, suuhygie-

nisti, projektikoordinaattori, 

keittäjä, kokki,

ruokapalvelutyöntekijä.

Kärsämäellä

Palveluvastaava siivooja

Ylivieskassa

Työvalmentaja, terveystar-

kastaja, hoitotyön opettaja, 

sosiaalityöntekijä, koulupsy-

kologi, myyntipalveluhenki-

lö, työtoiminnan ohjaaja, si-

kalatyöntekijä, automekaa-

nikko, kokki, kiinteistötyön-

tekijä.

Oulaisissa

Catering-alan ammatinopet-

taja, kaupallisten aineiden 

opettaja, peruskoulun luo-

kanopettaja, fysioterapeutti,

aktivaattori, projektipäällik-

kö, kuorma-autonkuljettaja.

Oulaskankaalla on syntynyt 

22.1.2009 nivalalaisten Tiina 

ja Raimo Kullaksen poikalap-

si, pituus 51.5 cm ja paino 3, 

970 kg. 

Nivalalaisille Maria ja Mauri 

Sikalalle on syntynyt Kokko-

lassa poikavauva, pituus 49,5 

cm ja paino 3,510 kg.

Oulaisissa on syntynyt ni-

valalaisen Maria ja Teppo 

Välimäen perheelle poika-

lapsi, pituus 50cm ja paino 

3,310kg.

Talvisodan aikana lottatyössä olleita 

nivalalaisia Iida Mattila-Peräsarka 

ja Hilja Järvi-Ainasoja.

Vanhojen 
valokuvien
kertomaa

Tälle palstalle toivomme lukijoilta van-

hoja valokuvia, mielellään  50-luvulta 

uudempaan päin. Kuvat voi tuoda Ni-

valan Viikon toimistoon os. Kalliontie 

25 tai lähettää sähköpostilla osoittee-

seen toimitus@nivalanviikko.fi . Pal-

kitsemme julkaistut kuvat kahvipake-

tilla.

Työvoima-
koulutus
Konepaja-

 ja rakennusmetalli

 • Metallialan valmentava 

 • Tulityökorttikoulutus

 • Työturvallisuus

 korttikoulutus

 Nc-koneistaja 

• Kone- ja metallialan perustut-

kinto

Levyseppä-hitsaaja 

• Levytekniikan ammattitut-

kinto

Hitsaajat, kaasuleikkaajat 

• Hitsaajan pätevöitymiskoulu-

tus

Kaasuhitsaaja 

• Hitsaajan ammattitutkinto  

Kone- ja metallialan perustut-

kinto

• Levyseppä-hitsaaja
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AIKUKAMissa ollaan valmii-

na vastaamaan talouskriisin 

asettamiin haasteisiin. Rehtori 

Matti Peltolan mukaan koulu-

tus kohdistetaan parantamaan 

taantuman jälkeistä aikaa.

- Valtiohallinnon puheet 

taantuman torjunnasta ovat ol-

leet koulutuspainotteisia. Mei-

dän toiminnassamme on kes-

keistä tulevaisuuden ennakoin-

ti. Meillä täytyy olla tieto, mitä 

palveluja ja osaamista tarvitaan 

taantuman jälkeen. Me valmis-

taudutaan toteuttamaan, ja on 

jo osin aloitettukin, koulutuk-

sen järjestely muuttuneen ti-

lanteen  mukaiseksi. 

Työhallinnolla on tuotteita 

yrityksille muutostilanteiden 

koulutukseen, jota kautta yri-

tykset kouluttavat henkilöitään 

näissä tilanteissa.

Tämän vuoden koulutus-

kiintiöön tullaan ilmeisesti li-

säämään paikkoja, ja valtion li-

säbudjetti antaa raamit näille 

lisäkiintiöille, Peltola valottaa. 

AIKUKAM on vahva linkki 

koulutuksen, työhallinnon ja -

markkinoiden välillä.

 - Aikuiskoulutus on olen-

nainen osa suomalaista koulu-

tusta, ja se on aluekehityksen 

keskeinen aktivaattori. Meidät 

ymmärretään koulutuksen jär-

jestäjinä, mutta olemme myös 

työelämän kehittäjiä muille 

sektoreille. 

Työelämän osaamisesta läh-

tee alueen ja valtakunnan kehi-

tys, ja julkishallinnon sektorin 

mukanaolo mahdollistaa ase-

tettujen tavoitteiden saavutta-

misen. 

Ainoa millä kilpailussa pär-

jätään on korkeatasoiset pal-

velut ja korkea teknologinen 

osaaminen. Koulutuksemme 

osuu täsmälleen näihin tar-

peisiin. Meillä on menossa kol-

mas kasvuvuosi, ja tulevaisuus-

näkymätkin ovat hyvät, Pelto-

la toteaa.

Koordinaattori

Kalajokilaakson koulutuskun-

tayhtymään kuuluu 9 kuntaa ja 

5 ammattiopistoa, joiden paris-

sa  AIKUKAM toimii yhdistä-

vänä tekijänä. 

- Olemme koordinoimas-

sa kuntayhtymän opistojen 

aikuiskoulutusta, sekä työelä-

män  kehittämis- ja palveluteh-

tävää. Koska suurin osa omas-

ta koulutuksestamme kilpailu-

tetaan, niin kilpailukykymme 

ratkaisee sen, paljonko saam-

me koulutuspaikkoja. Kilpailu 

lisää virkeyttä ja vireyttä toi-

minnan suunnitteluun. Tehtä-

viimme sisältyy työhallinnon 

ja opetushallinnon koulutus-

ta, Peltola sanoo.

Opettajuus on muuntumas-

sa asiantuntijuudeksi, ja oppi-

mistapahtumassa koulutuksen 

joustavuus on positiivinen te-

kijä.

- Meillä voi suorittaa kym-

meniä eri tutkintoja, ja ulko-

puolelta ostettuna niitä on va-

littavina satoja.

Opiskelu on moduulittaista, 

ja opiskelijoita meille voidaan 

ottaa nonstoppina. 

Kun otamme yksittäisiä 

opiskelijoita niin heille laadi-

taan yksilöllinen suunnitelma, 

jonka kaikkien osien toteutta-

minen johtaa tutkinnon suorit-

tamiseen. 

Henkilökoulutukseen tu-

levalla opiskelijalla voi olla 

työhistoriansa myötä ammat-

tiosaamista opiskeltavalta alal-

ta, jolloin hän poimii opetuk-

sesta vain tietyt tiedot tutkin-

toa varten, Peltola summaa.

Yrityskoulutus

Lomautuksien vaihtoehtona 

eräs mahdollisuus yrityksil-

le on  kouluttaa työntekijöitä, 

eli sijoittaa henkilöstön kehit-

tämiseen. Yrityskoulutuksessa 

tilaajan rahoitusosuus on 35-

100% kustannuksista.

- Meillä on hyviä palvelu-

tuotteita yrityksille. Työ- ja 

elinkeinotoimiston uudet rek-

ry-, muutos-, täsmäkoulutus-

tuotteet ovat erinomaisia mah-

dollisuuksia yrityksille ja kun-

nille. Työmarkkinat elävät aina, 

ja niinpä meillä on tällä hetkel-

lä rekry-koulutustakin, Peltola 

toteaa.

Kun VTT mittasi aikuisopis-

kelijoiden siirtymistä vapaille 

työmarkkinoille, niin AIKU-

KAMin opiskelijoista heitä oli 

kolmanneksi eniten Suomessa. 

Edellä oli vain erään telakan ja 

autotehtaan omasta koulutuk-

sesta valmistuneet, joten to-

dellisuudessa  AIKUKAM oli 

maamme kilpailukykyisin ai-

kuiskoulutusyksikkö!

Kuvaavaa opinahjon toi-

minnalle, ja elämälle ylipää-

tään, on Peltolan loppukom-

mentti: "Muutos on pysyvä 

olotila, on juostava, että pysyy 

paikallaan!"

Erkki Heikinaho

Aikuiskoulutus olennainen osa koulutusta

AIKUKAMin rehtori Matti Peltola seuraa kuinka metallimiesten käsissä teräslevy leik-

kautuu uuteen muotoon.

Urkutaiteilija Kalevi Kiviniemi 

ja laulaja Jukka Pietilä esiintyi-

vät yhdessä  Nivalan kirkon van-

hojen urkujen jäähyväiskonser-

tissa viime sunnuntaina.

Kansainvälisesti arvostetun 

urkutaiteilijan virtuoosimaiset 

esitykset sekä laulajan ja urku-

taiteilijan yhteisesitykset loivat 

hienovireisen tunnelman kirk-

kosaliin. Edellisestä konsertis-

ta on kulunut vain reilu vuosi. 

Tuolloin Kalevi Kiviniemi yllät-

ti urkumusiikin ystävät kutsu-

malla heidät urkuparvelle yli-

määräiseen konserttiin.  Nyt ei 

ylimääräistä kuultu, mutta tus-

kin illan esitykset jättivät toivo-

misen varaa. Kirkon urut soi-

vat muhkeasti taiturin käsissä. 

Kirkon seinätkin soivat! Laula-

jan äänessä oli syvyyttä ja hyvää 

tulkintaa. 

Suomalaista ja 
ranskalaista 
Kalevi Kiviniemi lähestyy pia-

nosäestykselle kirjoitettuja 

lauluja orkestraalisesta näkö-

kulmasta, mikä tuo teoksiin li-

sää syvyyttä ja soundia. Niva-

lan konsertissa kuultiin rakas-

tetuimpia lauluteoksia, Oskar 

Merikannon Oi muistatko vie-

lä sen virren, Elämälle ja Teitä 

siunaa ja Jean Sibeliuksen Soi 

kunniaksi luojan, Illalle, Risti-

lukki ja Finlandia, konsertti-il-

lan kohokohta.

Urkutaiteilijan ja laulajan yh-

teisesitykset loivat kirkkosaliin 

hienovireisen tunnelman. An-

toni Dvorakin kolme psalmia 

Raamatun tekstiin oli kaunista 

kuultavaa, syvällisintä kirkko-

musiikkia ja  kauniisti tulkittu-

na loi hartaan tunnelman.

Notre Damen urkurin Pier-

re Cochereau (1924 –1984) ur-

kuteos säväytti. Urkuvirtuoosi 

Kiviniemi loihti Nivalan kirkon 

uruista muhkeita soundeja ja 

monipuolisia sävyjä. Taiteilija 

kertoo Cochereaun olevan yk-

si hänen suurista innoittajistaan 

ja esikuvistaan, joka sytyttää ja 

antaa suuria näkyjä. Toisena 

esikuvana ja opettajana hän pi-

tää viime kesänä edesmennyttä 

Tauno Äikäätä

Ranskalaisen säveltäjän Ce-

sar Franckin teosta Lunastus 

Kiviniemen pitää syvällisenä ja 

on hänen mielestään hienointa 

urkumusiikkia.

Taiturillisuus, monipuoli-

suus ja improvisaatiotaidot ovat 

Kalevi Kiviniemen tavaramerk-

kejä. Hän haluaa pureutua luo-

van positiivisesti musiikkiteok-

siin. Kiviniemi on ennakkoluu-

loton ja laaja-alainen taiteilija-

persoona, joka ei kaihda esiin-

tyä viihdetaiteilijoiden ja tans-

sijoiden kanssa.

Vuonna 2004 hän levytti Si-

beliuksen koko urkutuotannon 

säveltäjän alkuperäisten käsikir-

joitusten mukaan. Levy moni-

puolistaa meidän Sibelius-tun-

temustamme hienolla tavalla.

Yli 50 vuotta 
palvelleet urut 
vaihtuvat uusiin

Urkutaiteilija Kalevi Kiviniemi 

kehuu Nivalan urkuja. 

- Nykyisten urkujen soin-

ti on yllättävän hyvä. Niissä 

on voimaa ja romanttista ka-

rismaa. Tämä on niin sanottu 

härmäläisromanttinen soitin, 

ja on myös erittäin hyvä säes-

tysinstrumentti. Olen ymmär-

tänyt, että urkujen koneistossa 

on puutteita. Vanhoista uruis-

ta joudutaan luopumaan. Tu-

lee olemaan kova haaste uusi-

en urkujen rakentajalle saada 

vielä parempi soitin. Laatua on 

ehdottomasti vaadittava soitin-

rakentajalta. Uruissa tulisi olla 

vähintään 40 äänikertaa, Kivi-

niemi toteaa.

Urkujen purkutyöt alkavat 

helmikuun puolivälissä ja uu-

sien urkujen rakentaminen al-

kaa keväällä.

Taiteilija kertoo pitävänsä 

omana henkisenä mekkanaan 

Pariisin Notre Damen kated-

raalia, mutta esiintyy mielellään 

myös pienemmissä kirkoissa ja 

konserttisaleissa. Hän koros-

taa, että kaikki yleisöt ovat hä-

nelle yhtä tärkeitä ja ei ole eroa 

esiintyykö suuressa katedraalis-

sa vai pienessä maalaiskirkos-

sa. Taiteilija haluaa antaa sa-

man tunnelman ja elämyksen 

kaikille ja kertoo valmistautu-

vansa yhtä lailla pieneen ja suu-

reen tilaisuuteen. Valmistautu-

minen konserttiin on saman-

lainen prosessi, harjoittelua ja 

harjoittelua. Taiteilija kertoo 

harjoitelleensa ennen Nivalan 

konserttia edellisenä yönä kel-

lo neljään saakka.

Mitkään urut eivät ole Kalevi 

Kiviniemelle vieraita. Hän ker-

too istahtaneensa yli 2000 urku-

jen ääreen soittajauransa aika-

na. Vanhimmat soittokelpoiset 

urut, joita hän on soittanut, ovat 

Sionissa Sveitsin Alpeilla. Urut 

ovat 1300-luvulta.

Taiteilijan tie vie seuraavaksi 

Sveitsiin Geneveen ja sieltä Tuk-

holmaan konsertoimaan yhdessä 

Jorma Hynnisen kanssa. Sen jäl-

keen on laaja kotimaankiertue.

Ritva Oja

Jäähyväiset uruille

Laulava kanttori Jukka Pietilä ja urkutaiteilija Kalevi 

Kiviniemi  ovat konsertoineen yhdessä ja tehneet lukuisia 

kiertueita kotimaassa ja ulkomailla. Yhteistyö on jatkunut 

jo yli kymmenen vuoden ajan.
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Nivalan Seurakunta
Su 1.2.  4. sunn. loppiaisesta klo 

10 perhekirkko, sanajumalan-

palvelus ja partiolaisten kirkko-

pyhä, Yhteisvastuukeräys alkaa, 

Jukkola, Rautio. Kolehti Yhteis-

vastuukeräykselle. Kirkkokahvit 

seurakuntakodissa. Klo 13 Ruus-

kankylän kinkerit Eeva Haapa-

la-Sepällä ja Jouko Sepällä (Vil-

janen, Rautio, Takalo, Pietikäi-

nen). Klo 13 seurat Nivalan ry:

llä (R Tornberg). Klo 18 seurat 

Nivalan ry:llä  (R Tornberg, E 

Kautto) kolehti kiinteistöme-

noihin.  Klo 19 Aittolan kinkerit 

Maija Haapakoskella Metsäran-

ta 11 (Viljanen, Ylikoski, Takalo, 

Pietikäinen).  Klo 19 Taize-mes-

su kirkossa ( Gospelkuoro joht. 

Rautio,  Junttila). Klo 19 Herät-

täjän seurat seuratuvalla (M Sal-

mikangas,  Hurskainen).

Ma 2.2. klo  19 Peltolan kinke-

rit Anne ja Pasi Korkiakoskella 

Vapaudentie 30 (Jukkola, Rautio, 

Takalo, Nummela).

Ti 3.2.  klo 11.00 kohtaamispaik-

ka Ranni, Peltolan pappila, Ase-

matie 1. Vanhoja valokuvia Ni-

valasta; Kaisa Paularanta.  Klo 18 

naistenpiiri seurakuntakodissa

Ke 4.2 klo 13 lähetys- ja diako-

niapiiri-Puolukat  kokoontuu 

Karvoskylällä, Katriina Tyhti-

lällä Salolantie 20.  Klo 16-19  

yhdessä Yhteisvastuulle- tem-

paus seurakuntakodissa, arki-

ruoka 6 e / hlö, alle 7-vuotiaat 

ilmaiseksi. Arpajaiset, kahvila 

ym. ohjelmaa.

To 5.2. klo 17 lapsikuoron har-

joitukset seurakuntakodissa (Ka-

tajala). Klo 18.15 raamattupiiri 

viraston kokoushuoneessa (Ol-

li).

Pe 6.2. klo 18.30 raamattuluok-

ka Nivalan ry:llä. Klo 19 ”Virsiä 

vaarini muistolle vielä vanhoilla 

uruilla”(J Kangas laulu, Katajala 

urut). Kolehti oman seurakun-

nan musiikkityölle.

La 7.2. klo 19 alueellinen nuor-

ten aviopuolisoiden ilta Nivalan 

ry:llä ( M Kinnunen, T Poikki-

mäki).

Su 8.2.  Kynttilänpäivä, Nivalan 

musiikkiviikko alkaa,  klo 10 

messu kirkossa, Viljanen, Rau-

tio,  E Ruuttunen, laulu. Koleh-

ti oman seurakunnan musiikki-

työlle. Kirkkokahvit seurakun-

takodissa. Klo 13.30  Karvos-

Pahkakylän diakoniatoimikun-

tien vierailu Kotikeskuksessa 

(Isomaa). Klo 13 seurat Nivalan 

ry:llä  (J Lesonen). Klo 14 seurat 

Korpirannan ry:llä (T Poikkimä-

ki). Klo 18  seurat Nivalan ry:llä 

(J Lesonen, P Mehtälä).

Pyhäkoulutyö: Su 1.2. klo 10 

perhekirkko kirkossa, avusta-

massa partiolaisia.

Perhekerhotyö: to 29.1. klo 9.30 

perhekerho seurakuntakodissa. 

pe 30.1. klo 9.30 perhekerho 

seurakuntakodissa.

Ti 3.2.  klo 9.30 Perhekerho seu-

rakuntakodin päiväkerhotilois-

sa.  To 5.2. klo 9.30 Perhekerho 

seurakuntakodin päiväkerhoti-

loissa.  Pe 6.2. klo 9.30 Perhe-

kerho seurakuntakodin päivä-

kerhotiloissa.

Päiväkerhotyö: To 29.1. klo 13 

päiväkerho seurakuntakodissa ja 

Haikaran koululla.  Pe 30.1. klo 

9 päiväkerho seurakuntakodissa,  

klo 13 päiväkerhot seurakunta-

kodissa ja Haikaran koululla.

Varhaisnuorten kerhot:

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

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. Haa-

palan koululla keskiviikkoisin 

klo 18-19.30 1-6 luokan tytöil-

le ja pojille

Liikuntakerho: Karvoskylän 

koululla maanantaisin klo 17-

18.30  3 – 6 luokan tytöille ja 

pojille  

Satuliikunta: Tuiskulassa tors-

taisin klo 16-17.00  1 – 4 luokan 

tytöille.  

Lisätietoja Mauri Autio 040-539 

1462

Nuorisotyö: Pe. 30.1 klo 19-

22 avoimet ovet nuorisotiloissa. 

Ti. 3.2 klo 18-19.30 isoskoulu-

tus nuorisotiloissa. Ke. 4.2 klo 

16-19 Yhteisvastuu –tempaus 

seurakuntakodissa. Pe-la 6.-7.2 

isoskoulutus Vinnurvan leiri-

keskuksessa, ilmoittaudu. La. 

7.2 Jokigospel Oulaisissa (HB:n 

keikka, isosjuttu, messu yms.). 

Ilmoittaudu! Lisätietoja p. 040 

532 5578.

Rippikoulutyö: To. 12.2 klo 

18.00 Kaikkien rippikoululais-

ten vanhempien yhteinen ilta, lu-

ennoimassa Eeva-Liisa Impola. 

Kinkerit kylillä 2.2 saakka. Kts. 

kirkolliset ylempää.  Lisätietoja 

p. 040 532 5578

Kolehdinkantajat: Su 1.2. Hen-

na  Haapala, Johanna Halonen, 

Jussi Närhi, Su 8.2. Mira Laakso, 

Johanna Paavola, Joona Ranta-

Nilkku. Su 15.2. Saija Kaarlela, 

Katja Kumpula, Jarno Lähdemä-

ki. Su 22.2. Timo Tölli, Anu Yli-

kotila, Aki Siltala. Su 1.3. Mira 

Rajaniemi, Jani Rautaoja, Miika 

Sikala. Su 8.3. Ville Sikala, Eve-

liina Saarimaa, Miika Toivola. 

Huom! Ole paikalla sakastissa 

viim. 20 min. ennen tilaisuu-

den alkua! Lisätietoja p. 040 532 

5578/Reetta.

Naisten hengelliset päivät 6-

8.2.2009  Kalajoen kristillisellä 

opistolla. Ilmoittautumiset, li-

sätiedot ja ohjelmat opiston toi-

mistosta p. (08) 4639 200.  

Etappi-ohjelma Radio Pookis-

sa (100,5mHz) maanantaisin klo 

17, uusinnat sunnuntaisin radio-

jumalanpalveluksen jälkeen. Oh-

jelmassa käsitellään inhimillisen 

elämän kysymyksiä kristilliseltä 

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.

Kastettu 

Nooa Emil Utria Hietanen, Roni 

Kalevi Laakkonen

Avioliittoon 
kuulutettu
Mika Henrikki Sikala ja Kaisa 

Maria Männikkö

Jouni Johannes Saarimaa ja Salla 

Maaret Inkeri Lampela

Kuollut

Joonas Jeremias Ainasoja     94 

v.

Helmi Maria Kukkola e Nopo-

nen e Kukkola s. Rintamäki  85 

v.

Elsa Matilda Saarimaa s. Kaar-

to  79 v.

Urheilijoita palkittiin 
Vuoden 2008 arvokisois-

sa menestyneitä urheilijoita 

palkittiin Uikon kokousti-

loissa pidetyssä tilaisuudes-

sa. Urheilijoiden lisäksi pal-

kittiin kuntoliikkujia.

- SM kultaa on tullut kuu-

dessa lajissa. Se on iso juttu 

tämän kokoiselle paikka-

kunnalle. Terveys- ja kun-

toliikunta on kasvattanut 

suosiotaan. Suoritusmer-

kintöjä viime vuodelle ker-

tyi  kolmen kuukauden aika-

na, tammi- maaliskuussa yli 

viisikymmentäseitsemän tu-

hatta, totesi liikuntaneuvoja 

Ari Ohtamaa palkitsemisti-

laisuudessa. 

Nivalan kaupunki palkit-

si lahjakortilla ja uimalipuilla 

seuraavat urheilijat:

Yleisurheilu: Reima Haapa-

koski  SM hopeaa kuulassa 

ja SM pronssia kiekossa,  M 

85v Veikko Mehtälä SM kul-

taa korkeudessa ja SM prons-

sia moukarissa, M 85v Sulo 

Anttila SM hopeaa kiekossa 

ja SM pronssia kuulassa, M 

65v Matti Kivioja SM kultaa 

10 000 metrillä, M 45v Matti 

Ryyti SM hopeaa keihäässä.

Hirvenhiihto: Anne Haikara 

N yleinen ja SM-viestikultaa, 

Enni Javarus SM-viestikultaa 

ja Jarno Uusivirta M20 SM 

hopeaa, Vesa Haikara ja Jyr-

ki Uusivirta M yleinen vies-

tissä SM pronssia.

Metsästystrap: Kimmo Kor-

kiakoski SM pronssia

Hiihtosuunnistus: Marttii-

na Joensuu SM-pitkä ja SM-

sprintti kultaa, Jorma Oja 

H60 hiihtosuunnistusviestis-

sä SM kultaa, H65 Lauri Kos-

kenkorva, Esko Linna ja Reijo 

Oja hiihtosuunnistusviestissä 

SM hopeaa.

Kehonrakennus: Timo Kivi-

niemi bodybuilding alle 178-

senttisissä SM kultaa.

Uppopallo: Hanna-Liinu 

Herranen, Krista Naukka-

rinen, Mari Pesola, Jaakko 

Poikkimäki, Jaakko Vähäsöy-

rinki ja Kimmo Junno jouk-

kue SM pronssia.

Kansanhiihto: Aune Helan-

der.

Kunto/Terveys: Sanna-Liisa 

Salo, Aune Hautamäki ja Asta 

Uusivirta.

Vuoden liikuttajana pal-

kittiin Nivalan Osuuspankki 

merkittävästä työstään lasten 

ja nuorten liikuntatapahtu-

mien järjestäjänä. Osallistu-

jia Hippo-tapahtumissa oli 

kaikkiaan 460. Palkintopo-

kaalin vastaanotti pankin-

johtaja Markku Niskala.

Liikuntaneuvoja Ari Ohta-

maa toivotti kaikille antoisaa 

liikuntavuotta 2009.

Ritva Oja

Viime vuoden aikana arvokisoissa menestyneitä urheilijoita.

 Kuvasta puuttuu muutamia palkittuja.

Nivalan Viikon voi nyt myös

TILATA
jakelualueen ulkopuolelle

Vuodeksi eteenpäin vain

42€
Soita heti, puh. 443 133



Vaikka opiskelijoiden mää-

rä Suomen kouluissa väheni 

viime vuonna, niin oppilas-

määrä kasvoi ammatillisessa 

koulutuksessa. Alueellamme 

kehitys on ollut samansuun-

tainen. 

- Tämän alueen nuoret 

ovat kokeneet meidät hyvänä 

vaihtoehtona, ja viime syksy-

nä ylitettiin 800:n raja oppi-

lasmäärässä. Ammattiopisto-

jen yleinen jatko-opintokel-

poisuus on tullut tutuksi, ja 

se on osaltaan lisännyt meille 

hakeutumista. 

Kun suuret ikäluokat jää-

vät eläkkeelle, niin heidän ti-

lalleen tulevat tarvitsevat val-

taosaltaan toisen asteen am-

mattitutkintoa. 

Talouskriisin ei kanna-

ta antaa vaikuttaa alanvalin-

taan, sillä kolmen vuoden ku-

luttua taantuma on varmasti 

jo ohitettu. Ja pitkällä tähtäi-

mellä nytkin puhutaan työ-

voimapulasta, Nivalan am-

mattiopiston rehtori Mauno 

Jussila sanoo.

Ammattitutkinto

Ammattiopistoista valmis-

tutaan ammatilliseen perus-

tutkintoon, joka antaa jat-

kokoulutusmahdollisuuden 

esimerkiksi ammattikorkea-

kouluihin.

- Koulutuksestamme op-

pilaat saavat hyvät perustie-

dot ja -taidot, ja kun koke-

musta karttuu niin heistä tu-

lee hyviä ammattilaisia. Kun 

meille tulee opiskelemaan, 

niin kolmen vuoden kulut-

tua voi lähteä oman elämän 

rakentamiseen, ammattiin ja 

työhön, ja kuitenkin on ole-

massa jatko-opintomahdolli-

suus, Jussila painottaa.

Tulevan työhistoriansa 

aikana moni joutuu vaihta-

maan työpaikkaa ja alaa usei-

ta kertoja, joten monenlaisil-

le taidoille ja osaamisille on 

käyttöä.

- Nuorten ei kannattaisi 

ankkuroitua yhteen vaihto-

ehtoon koulutusalaa valites-

sa, vaan ottaa toinen, tai kol-

mas hakutoive opiskeltavaksi, 

ellei tule valituksi toivomal-

leen alalle. Aina kun opiske-

lee jotakin, niin jossain elä-

mänvaiheessa siitä on hyö-

tyä. Yhdestä ja samasta kou-

lutuksesta voi lähteä  moniin 

eri työtehtäviin. Työnantajat 

arvostavat sitä, että jokin tut-

kinto on suoritettu loppuun 

asti, koska se osoittaa työn-

hakijalla olevan tavoitteel-

lisuutta ja pitkäjänteisyyttä, 

apulaisrehtori Sirkka Knuuti 

korostaa.

Nao:ssa toimii myös oma 

ryhmä niille, joilla amma-

tinvalinta on vielä epäselvä. 

Ammattistartissa opiskelijat 

voivat tutustua vuoden ai-

kana haluamiinsa aloihin eri 

ammattioppilaitoksissa, eri 

mittaisilla jaksoilla ja hakea 

sitten opiskelupaikkaa mie-

leiseltään alalta. Samalla voi 

halutessaan opiskella perus-

kouluaineita ja  korottaa ar-

vosanoja.

Opiskelija voi suorittaa 

Nao:ssa ammatillisen pe-

rustutkinnon ja ylioppilas-

tutkinnon samanaikaisesti. 

Kaksoistutkinto-opintoihin 

haetaan yhteishaussa, ja ha-

kemukset osoitetaan suoraan 

ammattiopistoon.

- Tämä on niille nuorille 

hyvä vaihtoehto, jotka ovat 

päättäneet tulla ammatilli-

seen oppilaitokseen, ja joil-

la on hyvät pohjat peruskou-

lusta. Yläasteen lukuainei-

den keskiarvovaatimuksena 

olemme pitäneet 7.5:ä. Lu-

kioaineet voi yhdistää mi-

hin tahansa meidän tutkin-

noista.

Kansainvälistyvä työelä-

mä tarvitsee kielitaitoisia ih-

misiä, ja heitä meiltä valmis-

tuu vuosittain noin viisitoista, 

Knuuti valottaa.

Kansainvälisyys

Nao:ssa on mahdollisuus 

opiskella kansainvälisiä vuo-

rovaikutustaitoja suoritta-

malla työssäopinnot ulko-

mailla. Kielitaitoa voi kar-

tuttaa myös keskustelemalla 

Nao:ssa opiskelevien vieras-

maalaisten kanssa.

- Pitkäaikaisinta koulutuk-

sellista yhteistyötä meillä on 

ollut Unkariin. Tällä hetkel-

läkin meillä on kolme unka-

rilaista opiskelemassa koko 

vuoden. Espanjaan on myös 

kehittymässä vuorovaikutusta 

erityisesti työssäoppimisku-

vioissa. Lichtensteinin kans-

sa on ollut opiskelijavaihtoa, 

ja työssäoppimiskumppanei-

ta ovat olleet Unkari, Espanja, 

Viro ja Kypros. Yksi oppilas 

on nyt Kanadassa, Australi-

assa on käyty, samoin USA:

ssa. Kieliharjoittelijaopettajia 

meillä on ollut useasta maas-

ta. englannin kieltä opettaes-

saan he samalla ovat tuoneet 

meille omaa kulttuuriaan 

tunnetuksi, Jussila summaa.

Ammattiopiston vuoro-

vaikutuskenttä on laaja.

- Meillä on avoimien ovi-

en päiviä, ja pidämme van-

hempainiltoja. Peruskoulujen 

kanssa teemme yhteistyötä, 

he vierailevat meillä ja oppi-

laat saavat syvempää tietoa 

ammateista TET- jaksoilla.

Meillä on kaksi-kolme 

kertaa vuodessa yhteistapaa-

misia työ- ja elinkeinotoimis-

ton kanssa, joissa käydään lä-

pi uusia suunnitelmia. 

Kuntayhtymätasolla on 

muodostettu alueellisia neu-

votteluryhmiä, ja ennakoin-

tiprojekteja toteutetaan. Näi-

den tietojen perusteella opis-

kelijamäärää on lisätty viime 

vuosina mm. talonrakennuk-

seen, auto-osastolle ja partu-

ri-kampaajalinjalle. Uute-

na asiana tulee se, että nuo-

risoryhmän lisäksi otamme 

kosmetologikoulutukseen 

aikuisopiskelijoita, joilla on 

takana ammatillinen- tai 

lukiotutkinto. Sen haku on 

suoraan oppilaitokseen Jus-

sila kertoo. 

Nao:lla on oma oppilas-

asuntola, jossa tilaa riittää, 

ja Kam:illa autokoulu, joka 

on itsenäinen tulosvastuu-

yksikkö.

Nao:n on yhteishakuaika; 

nettihakuna: 2.-20.3.2009, 

ja täydennyshaku:13.7.- 

31.7.2009.

Erkki Heikinaho

Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Ammattikoulutuksessa lievää kasvua

Nao:n rehtori Mauno Jussila ja apulaisrehtori Sirkka Knuuti seuraavat taustalla, kuinka 

Juuso Huhtala ja Marko Flink perehtyvät sähkömoottorin saloihin.

Kalajokilaakson 

koulutuskuntayhtymän 

muodostavat; Nivala, 

Ylivieska, Sievi, Haapajärvi, 

Alavieska, Kalajoki, Oulainen, 

Reisjärvi, Pyhäjärvi.

NAO:n 

peruskoulutustarjonta:

Autoala ja logistiikka: 

-  ajoneuvoasentaja, 

- autonkuljettaja

Rakennusala ja 

talotekniikka: 

- talonrakentaja, 

- LVI- asentaja, 

-kivirakentaja

Puuala:  

- puuseppä

Catering-ala: 

- suurtalouskokki, 

- palveluvastaava

Hotelli- ja ravintola-ala: 

- ravintolakokki

Käsi- ja taideteollisuusala: 

- kädentaitojen ohjaaja, 

- vaatetusartesaani

Kauneudenhoitoala: 

-kosmetologi

Hiusala: 

- parturi- kampaaja

Tieto- ja 

tietoliikennetekniikka:

- ICT- asentaja

Sähkö- ja 

automaatiotekniikka:

 - sähköasentaja,

 - elektroniikka-asentaja

Kone- ja metalliala:

 - levyseppähitsaaja, 

- koneistaja

Nao:n kone- ja 

metalliala on mukana 

elektroniikan mekaniikan 

kehittämishankkeessa 

yhdessä Oulun yliopiston, 

ammattikorkeakoulun

ja alan yritysten kanssa.

Finanssimaailma Oy aloittaa 

toimintansa Nivalassa Teolli-

suuskylän toimitiloissa. Niva-

lan toimisto on assistenttitoi-

misto,  missä vastataan asia-

kashankinnasta sekä muista 

asiakaspalveluprojekteista pu-

helimen välityksellä. Nivalan 

toimipiste työllistää aluksi 5 

– 10 ja vuoden loppuun men-

nessä n. 30 henkilöä. 

Lea Kiviniemi vastaa kai-

kista assistenttitoimistoista, 

joita on Nivalan lisäksi nel-

jällä eri paikkakunnalla. Näi-

den lisäksi myynti- ja palve-

lutoimistoja on kuudessa eri 

paikassa ja palvelu on valta-

kunnallista.

Finanssimaailma Oy, pe-

rustettu vuonna 1990, on val-

takunnallinen sijoitus- ja va-

kuutusalan asiantuntijayritys. 

”Erotumme suomalaisis-

ta pankeista, varainhoitajis-

ta ja vakuutusyhtiöistä siinä, 

että me emme myy asiakkail-

le oman yhtiömme tuotteita, 

vaan olemme valinneet maa-

ilmalta parhaimmat varain-

hoito-, vakuutus-, rahasto- ja 

sijoituspalveluyhtiöiden tuot-

teet, joista tarjoamme asiak-

kaiden tarpeisiin sopivimmat 

ratkaisut mahdollisimman hy-

vällä hinta-laatusuhteella. 

Yrityksemme kansainvä-

linen toimintamalli tuo suo-

malaisille yritys- ja yksityis-

asiakkaillemme merkittäviä 

etuja. Asiakkaitamme palve-

lee valtakunnallisesti noin 60 

asiantuntijaa.

Koska ainutlaatuiselle pal-

velukonseptillemme on kas-

vavaa kysyntää, koulutamme 

jatkuvasti uutta asiantuntija-

henkilöstöä ympäri Suomea 

ja näin ollen myös ammattitai-

toisia henkilöitä avustaviin toi-

miin, työskentelemään mark-

kinointiassistenttina myös Ni-

valan toimipisteessä.”

Finanssimaailma avaa
assistenttitoimipisteen Nivalassa
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Lukijoiden Ajatuksia

Kommentoi netissä
Lukijan kirjoituksia löydät nyt myös internetistä osoitteesta

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

Kaupunkien ja kuntien hal-

lituksissa valmistellut pää-

tösesitykset ja päätökset se-

kä hallituksissa että valtuus-

toissa ovat monesti, jopa pää-

sääntöisesti vailla todellisuus-

pohjaa ja realismia. Näyttää 

sille, että uskotaan ja luote-

taan ulkopuolelta annettui-

hin tavoitteellisiin tietoihin 

ja konsulttien tavoitepohjai-

siin laskelmiin ja esityksiin. 

Vain harvoin em. nähden esi-

tetään sellaisia kriittisiä kysy-

myksiä tai arvioita, että voi-

vatko annetut tiedot ja kon-

sulttien laskelmat ja esitykset 

pitää paikkaansa.

Hyvänä esimerkkinä em. 

kaltaisesta asioiden valmis-

telusta ja päätöksenteosta käy 

Kalajokilaakson alueen jäte-

vesien käsittelyyn, eli ”hukka-

putken”, siihen liittyvän puh-

distamon rakentamiseen sekä 

Nivalan Vesihuolto Oy:n ta-

holta ilmoitetut jätevesimak-

sutaksojen kehitykseen ja ko-

rotuksiin liittyvät ennakko-

laskelmat.

Kun Nivalan kaupungin-

valtuusto joulukuussa 2006 

teki päätöksen, joka käytän-

nössä tarkoitti sitä, että Niva-

lan taajaman jätevesien puh-

distaminen siirretään Niva-

lan Vesihuolto Oy:ltä Vesi-

kolmio Oy:n hoidettavaksi 

ja että Vesikolmio rakentaa 

”hukkaputken” Haapajärvel-

tä Kalajoelle ja siihen liitty-

vän puhdistamon, niin tuol-

loin merkittävimpänä pää-

töksen perusteena Nivalassa 

oli Nivalan Vesihuolto Oy:n 

taholta voimakkaasti koros-

tettu tieto siitä, että kyseisen 

päätöksen johdosta jätevesi-

taksat nousevat vain 50 %. 

Vaihtoehtona ko. vesiyhtiö 

esitti, että jos jäädään oman 

puhdistamon varaan, taksat 

nousevat 100 %.

Vielä lokakuussa 2008 

kyseisen Nivalan Vesihuolto 

Oy:n taholta valtuustolle va-

kuutettiin, että jätevesien siir-

täminen Vesikolmiolle ja em. 

investointien toteuttamisesta 

seuraisi vain 25 %:n suurui-

nen tarve jätevesitaksojen 

hinnankorotuksille.

Em. kaltaista tietoa näyt-

tää annetun myös muissa ao. 

kunnissa ja kaupungeissa.

Nyt on aiheellista vakavas-

ti pohtia sitä, mikä on ollut ja 

on eräillä tahoilla tosiasioita 

vastaamattomiksi tiedettyjen 

tietojen kaupunginhallituk-

selle ja valtuustolle päätös-

tenteon pohjaksi antamisen 

tarkoitus ja miksi päättäjät 

nielivät karvoine päivineen 

kaiken heille esitetyn?

Nimittäin jo nyt, kun vasta 

vain jätevesien puhdistami-

nen on siirretty Vesikolmio 

Oy:lle, niin jätevesitaksojen 

korotus on ollut vajaassa pa-

rissa vuodessa n. 45 %. Eli siis 

vaikka ”hukkaputki-” ja puh-

distamoinvestoinnit ovat vie-

lä kokonaan toteuttamatta.

Kun em. investoinnit ai-

kanaan tultaneen tekemään, 

niin jätevesitaksojen koro-

tukset ovat enemmän kuin 

todennäköisesti kääntyneet 

täysin päinvastaiseksi, kuin 

mitä Nivalan Vesihuolto Oy:

n taholta joulukuussa 2006 

ja vielä lokakuussa 2008 va-

kuutettiin. Oletettavasti tak-

sat em. investointien toteu-

tuessa noussevat joulukuun 

2006 tasosta 120 – 150 % jos 

ei enemmänkin.

Jo tapahtunutta hurjaa 45 

%:n suuruista hinnankoro-

tustahtia on perusteltu ylei-

sellä hintatason kohoami-

sella. Esitetty näyttää olevan 

vailla todellisia perusteita, 

sillä laskennallinen yleinen 

hintatason nousu jää vajaa-

seen kolmasosaan siitä, mitä 

jätevesimaksujen korotuk-

set ovat em. vajaan kahden 

vuoden jaksolta. Ko. jaksol-

la (joulukuu 2006 - marras-

kuun 2008) sähköenergian 

energia- ja siirtomaksut ovat 

nousseet n. 21 -24 %, raken-

nuskustannusindeksi n. 10 – 

12 %, ansiotasoindeksi n. 7 - 8 

% ja elinkustannusindeksi n. 

6-7 %. Yleinen kustannusta-

son nousu jäteveden pudista-

misessa pitäisi täten olla kor-

keintaan n.12 – 13 % luokkaa. 

Korotuksen lähtötasosta sen 

verran, että jätevesien puh-

distamisen tulos v. 2006 oli 

n. 75.000 € voitollinen. Mik-

si siis tapahtuneet korotukset 

esitetään johtuviksi ilmeisen 

virheellisesti esitetyistä syis-

tä? Jos syyt ovat ilmoitetun 

mukaisia, ovat em. yhteensä 

45 %:n korotukset ylisuuria ja 

syytä kohtuullistaa.

Heikki Häyrynen
Nivala

Realismi ja faktat
päätöksenteon pohjaksi

Nyt kun elämme tässä talou-

den jyrkän laskun, suhdan-

teiden muutoksessa, epävar-

massa nopeasti muuttuvassa 

maailmassa myllerryksessä, 

tässä taantumassa, joka lähti 

tuolta Yhdysvalloista pankki-

kriisistä syksyllä 2008.

Nyt maksetaan sitä las-

kua, joka syntyi ahneudesta, 

joka äkkiä muuttui kuloval-

kean lailla maailmanlaajui-

seksi talouskriisiksi, taan-

tumaksi, nyt jopa lamaksi. 

Nyt kun teollisuusalan lu-

kuisat yritykset, jotka joka 

päivä lomauttaa ja irtisanoo 

työntekijöitään. Näin äkkiä 

ne rattaan pyörät pysähtyy, 

kun tämmöinen tauti iskee 

päälle tässä heikentynees-

sä talouden tilanteessa, nyt 

kun kaikki maailmanmark-

kinat on vaikeuksissa kysyn-

nän ja viennin vähentyessä, 

loputtua.

Ihmetellä pitää, kun niillä 

yrityksillä joilla menee hyvin, 

niin silti vähentävät, lomaut-

tavat työntekijöitään. Kuin 

varmuuden vuoksi. Näyttää-

kin siltä että tästä on muo-

dostunut maailman laajui-

nen muoti-ilmiö, huono sel-

lainen.

Viime aikoina hallitus 

kuin oppositio ja ministe-

rit ovat kilpailleet ja huuto-

kauppaa käyneet, kuka suu-

remmalla rahalla elvyttää täs-

sä taantumassa, talouskriisis-

sä. Kyllä tässä tulee mieleen 

nyt nämä entisen pääminis-

teri Lipposen sanat, mitä sil-

loin sanoi, kun jotkut edus-

tajat rupes kehumaan omia 

saavutuksia, asioita. ”Voi tä-

tä omankehun hajua, oman 

rinnan röyhistelyä, jälkivii-

sautta, populismia.”

On selvää, että elvyttää pi-

tää, mutta kohteet on kohdis-

tettava niihin kohteisiin, et-

tä ne puree työtä antavaksi ja 

sen parantamiseksi kaikessa. 

Rahalaitokset, pankit ei nyt 

kyllä tukia tarvitse. Aika sit-

ten näyttää, miten suurella, 

paljolla rahalla hallitus, valtio 

elvyttää ja ketä. Onhan ne jo 

miljoonia euroja luvanneet. 

Elvyttivät sitten miten paljol-

la rahalla tahansa, niin kaikki 

on velkarahalla tehtävä.

Kaikesta tästä huolimatta 

on mentävä eteenpäin, pe-

riksi ei saa antaa, on katsot-

tava huomiseen aikaan päi-

vään parempaan. Vielä tästä 

noustaan kuin krookukset lu-

mesta. Onhan meille jo luvat-

tu, että ensi vuonna jo näkyy 

valoa tunnelin päässä ja sii-

hen on hyvä syy uskoa. Ve-

ronalennukset ja öljyn hinta 

on tullut jo alas, kuin myös 

korot ja syksyllä ruuan ar-

vonlisäveron alennus 17 pro-

sentista 12 prosenttiin.

Nämä kaikki lääkkeet vai-

kuttaa parantavasti talouden 

ostovoimaan. Ei muuta kuin 

mieli ylhäälle ja motivaatio 

korkealle. Ei taantuma niin 

pitkä, etteikö nousukausi 

perässä.

Martti Junttila
Nivala

Ei taantuma niin pitkä,
etteikö nousukausi perässä

Sinulle, joka ajelet sellaista 

vauhtia kuin itse haluat, se-

pä ei olekkaan luvallista, lii-

an hitaasti ajava on yhtä vaa-

rallinen kun ylinopeutta aja-

vakin. 

Liikennesääntöjen mu-

kaan on ajettava, eikä niin 

kuin itse haluaa, liian hitaas-

ti ajava on vaarallinen liiken-

teessä, kun on tien tukkona, 

siitä saa sakot samalla lailla 

kun ylinopeuttakin ajava.

Rekka-autoja ajavat am-

mattikuskit eivät pidä tar-

peeksi pitkää turvaväliä, kun 

ajavat pikkuauton takana, 

siinä on turvallisuusriski, jos 

edellä ajava joutuu jarrutta-

maan, niin rekka tulee var-

masti päälle.

Turvallista ajamista

Turval-
lisesti! 

Suomi luomuviljelyyn. Tulee 

puhtaat elintarvikkeet. Tuo-

tannossa ei käytetä apulan-

taa, kasvinsuojelu- ja säilön-

täaineita. Eikä eläimille hor-

moonivalmisteita. Tuotanto-

määrät putoaa, mutta riittää 

kotimaan kulutukseen. Hinta 

nousee 20 %, säästöt: ei käyte-

tä apulantoja eikä kasvinsuo-

jeluaineita. Vientitukea ei tar-

vitse maksaa ja eläimet ovat 

terveempiä. Ihmiset terveem-

piä, syövät ja muut sairaudet 

vähenevät paljon (Entisellä 

mallilla sairaudet lisääntyi-

sivät). Huomattavat säästöt 

terveydenhoidossa ja lääk-

keissä ja ihmisten elämänlaa-

tu paranee. Luonto ja vesistöt  

puhdistuisivat liiasta typpi ja 

fosforikuormituksesta. Per-

hoset ja hyönteiset lisääntyi-

sivät ja pölyttäisivät ja kukat 

kukkis ja marjasato lisääntyis 

ja pikkulinnut lisääntyis, kun 

on riittävästi hyönteisiä. Sil-

lä kuivina ja kuumina kesinä 

esim. 2006 kasvuston torjun-

ta-aineet eivät laimentuneet 

sateiden puuttuessa. Vasta 

2008 alkoi luonnon tasapai-

no normalisoitua ja hyön-

teisten määrä lisääntyä ja 

pikkulintujen määrät alkoi-

vat lisääntyä

      Arvo Korkiakoski
Karvoskylä

Luomuviljely 
kannattavaksi

Lukijan ajatuksia -palstalle tarkoitetut tekstit voi 

lähettää sähköpostilla toimitus@nivalanviikko.

fi , postittaa osoitteeseen kalliontie 25, tai vaikka 

tuoda ne suoraan toimitukseen. Pyrimme julkai-

semaan kaikki asialliset kirjoitukset, jotka mah-

tuvat lehteen. Yli 3000 merkin tekstejä emme va-

litettavasti julkaise ollenkaan.
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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.

Kaupunginvaltuusto valitsi 

edustajat eri yhteisöihin ko-

kouksessaan 212.2009 seu-

raavasti, suluissa varajäsenet: 

Jokilaaksojen musiikkiopis-

ton ky:n yhtymävaltuusto: 

Henna-Marja Sanaksenaho 

(Maija Nivala), Mirja Jaako-

la (Antti Hautakoski).

Kalajokilaakson koulutus-

kuntayhtymän yhtymäval-

tuusto: Kari Valtanen (Esko 

Kangas), Eija-Riitta Niinikos-

ki (Hilkka Suni), Irja Erkkilä 

(Jukka Turunen), Helena Ku-

jala (Kalervo Mantila).

Pohjois-Pohjanmaan sai-

raanhoitopiirin ky:n yhty-

mävaltuusto: Jarmo Kivimä-

ki (Esko Kangas), Jarmo Ki-

vioja (Kati Ainassaari), Hen-

na-Marja Sanaksenaho (Riit-

ta Kiviniemi).

Pohjois-Pohjanmaan eri-

tyishuoltopiirin ky:n yhty-

mävaltuusto: Rauno Vihtari 

(Jarmo Kivioja), Kaisa Töl-

li (Maija Jokitalo), Henna-

Marja Sanaksenaho (Tapio 

Friman.

Pohjois-Pohjanmaan lii-

ton edustajainkokous: Esko 

Kangas (Jarmo Pihlajaniemi), 

Sirpa Heiska (Ari Kukkurai-

nen), Tapio Uusitalo (Anne 

Tölli).

Nivala-Haapajärven seu-

tukunta ry:n seutukuntaval-

tuusto: Esko Kangas (Jarmo 

Pihlajaniemi), satu Kontiola 

(Arja Mäki), Jarmo Raudas-

koski (Hannu Keskisarja), Ju-

hani Pihlajamaa (Jouko Saa-

renpää), Paavo Raudaskoski 

(Sirpa Heiska).

Suomen Kuntaliiton kun-

tapäivät: Jarmo Vuolteenaho 

(Jarmo Pihlajaniemi), Kaler-

vo Mantila (Sirpa Heiska), 

Kari Valtanen (Eija-Riitta 

Niinikoski).

Kihlakuntien poliisin neu-

vottelukunta / Oulun läänin 

poliisilaitosten neuvottelu-

kunnat: Kaija Jämbäck (Kaar-

lo Laurila).

Jokilaaksojen pelastuslai-

toksen johtokunta: Kari Val-

tanen (Jarmo Vuolteenaho).

Jokilatvan opiston johto-

kunta: Jukka Turunen (Han-

nu Keskisarja), Satu Kontiola 

(Irja Erkkilä), Jukka Kukkola 

(Helena Kujala).

Oulun Eteläisen alueval-

tuusto: Eija-Riitta Niinikos-

ki (Irja Erkkilä), Vesa Jaako-

la (Anne Tölli), Ari Kukku-

rainen (Keijo Toivoniemi).

Kaupuginhallitus nimesi vii-

me  maanantaina edusta-

jat eri yhteisöihin vuosiksi 

2009-2010.

Valtuuston ja kaupunginhallituksen 
edustajat eri yhteisöihin

Maytreya Maya taisteli va-

kuuttavan voiton ravikauden 

avauksessa Ylivieskassa. Heik-

ki Hietanen narutteli vauhti-

tamman hyvissä ajoin iskuase-

miin toiseen ulkopariin.

Kierros ennen maalia kus-

kia hymyilytti, ja myös upe-

aravisen hevosen päättäväi-

set eleet ennustivat voittoa. 

Niinpä viimeisellä takasuo-

ralla, vapaan radan saatuaan, 

Maytreya Maya eteni heit-

tämällä keulaan. Vauhdikas 

16- aikainen loppurutistus oli 

vain voiton varmistelua, kun 

lentäväaskelinen tamma vas-

tasi kuolainta purren ja kau-

laa venyttäen rinnalle pyrki-

vien ohitusyrityksiin. Jouni ja 

Minna Arvolan ravurille voit-

to oli toinen, vuoden kolmesta 

startista, ajalla: 21.1a. 

Jouni ja Ahti Arvolan Fan-

cy Ek väläytti myös tulemis-

taan juoksemalla, rajulta nel-

jänkympin pakilta, viidennek-

si 21.2 ajalla, 7:n kymmenystä 

lähdön voittajaa nopeampana. 

Erkki Heikinaho

Maytreya Maya kiri upeasti

EDUSTUS ERI YHTEISÖISSÄ 2009 - 2010 (KH 26.1.2009 § 25)

YHTEISÖ EDUSTAJAT

Jokilaaksojen Jäte Oy Esko Kangas, Juhani Pihlajamaa, Sirpa Heiska

Nivalan Liikuntakeskus Oy Jarmo Pihlajaniemi, Kalervo Mantila, Ari Kukkurainen

Keski-Pohjanmaan Matkailuyhdistys Päivi Karikumpu, Jouni Remes

Kansalais- ja Työväenopistojen Liitto Kim Oja

Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrakodit Esko Kangas, Satu Kontiola, Helena Kujala, Tapio Friman

Kuntien Asuntoluotto Oy Päivi Karikumpu, Matti Uusimäki

Kyösti ja Kalervo Kallion museosäätiö Anita Ohtamaa, Kim Oja, Riitta Viitakangas, Riitta Kiviniemi

Nivalan Kaukolämpö Oy Jarmo Pihlajaniemi, Tapio Uusitalo, Ari Kukkurainen

Nivalan Teollisuuskylä Oy Esko Kangas, Eija-Riitta Niinikoski, Tapio Uusitalo, Untamo Hissa, 
Anne Tölli

NIHAK OY Esko Kangas, Satu Kontiola, Jarmo Raudaskoski, Juhani Pihlajamaa

Nivalan Vanhustenkotiyhdistys Eeva-Leena Ainasoja, Jouko Saarenpää, Sirpa Heiska

Nivalan Vesihuolto Oy Jarmo Pihlajaniemi, Mikko Päivärinta Kalervo Mantila, Sirpa Heiska

Oulun 1 alueteatt. alueell. neuvotteluk. Anita Ohtamaa, Irja Erkkilä

Oulun Kauppakamari Kari Valtanen, Jouni Remes

Oulun 1 Opistopiiri Kim Oja

Oulun Pelastusliitto Jarmo Haapanen

Pohjanmaan Kansalaisopistoyhdistys Kim Oja

Pohjanmaan Puhelinosuuskunta Päivi Karikumpu, varahenkilö Tapio Uusitalo

Pohjanmaan YH-Rakennuttajat Oy Ari Nurkkala, Päivi Karikumpu

Pyhäjärven kesäyliopistotoimikunta Helena Kujala, varahenkilö Satu Kontiola

Pyhäsalmen s. Tanssiopisto Uusikuu Anita Ohtamaa, varahenkilö Irja Erkkilä

Pohjois-Pohjanmaan Matkailuyhdistys Päivi Karikumpu, Jouni Remes

Suomen Kotiseutuliitto Hannu Keskisarja, varahenkilö Heikki Junttila

Suomen Punaisen Ristin paikallisyhd. Jarmo Kivioja, varahenkilö Tapio Uusitalo

Taloyhtiöiden yhtiökokoukset/1-2 osak. Jari Jyrkkä, varahenkilö Juha Peltomaa

Teknoventure Oy Kari Valtanen, varahenkilö Jouni Remes

Vesikolmio Oy Heikki Junttila, Kalervo Mantila, Keijo Toivoniemi

Vieska Energia Oy Kalervo Mantila, Jarmo Vuolteenaho

Pohjanmaan Verkkopalvelut – PVP Oy Tapio Uusitalo

Hei te teitten tukkijat, ali-

nopeudesta ja tahallaan tien 

tukkona olemisesta voidaan 

sakottaa. Taajamassakin saa 

ajaa yli 20 km/h niin ei tar-

vitse ihmetellä peräluukussa 

roikkujia.

Saman verran on koulua 

täällä sivukylälläki, vaan sil-

tiki kossit jaksavat "pitkän" 

kolupäivän jälkeen käyä jää-

vyttää.

Hei Normaali-ihminen et si-

nä ainakaan lain mukaan saa 

ajaa sitä vauhtia kuin haluat, 

ne pyöreät merkit tien var-

rella ja joissa on erilaisia nu-

meroita on nopeusrajoitusta 

varten. Että oppia ikä kaik-

ki?

Tehkää sit isompi paloasema 

ku Ylivieskassa!

Itseäni ei haittaa vaikka sät-

kän hinta nousis korkeuk-

siin, en ole koskenut tupak-

kiin tänä vuonna ollenkaan. 

Ota hyvä neuvo onkeen: lo-

peta tupakointi! Nimim. Lo-

pettanut.

Aittoperältäkin tulis Valtion 

Rautatielle hyviä veturikus-

keja, ne kyllä osaa ajaa kes-

kellä tietä ja samaa raijetta 

kaupungille asti.

Onko jotain järkeä haukkua 

nuoria "rälläilijöitä" ku yksi 

päivä sai oottaa 10 min et-

tä pappa sai autosa suojatien 

päältä pois!

Urakoitsijoitten töitä pitää 

seurata. Järvikyläntie autio-

rannalle saakka on todel-

linen pohjanoteeraus tien-

hoidosta.

Hyvän yrityksen merkki on 

että maksaa laskunsa eräpäi-

vänä ei ennen eikä jälkeen ja 

perii omat saatavat nopeas-

ti. Nyt kannattaa olla entistä 

tarkempana velaksi myymi-

sen kanssa, ei kannata lah-

joittaa tavaraa maksukyvyt-

tömille jos ei aio olla hyvän-

tekijä. T. Entinen yrittäjä.

Olipa mukava kun ei tarvin-

nut lääkäriin mennä, pää-

sin hoitajan vastaanotolle ja 

kotiin. Tosi paljon potilai-

ta pääsee hoitajalla käyty-

ään kotiin ja lääkärit saavat 

keskittyä isompiin vaivoihin. 

Hyvä juttu kun ei tarvitse ai-

na mennä lääkäriin pienen-

kin vaivan takia vaan pääsee 

hoitajan vastaanotolle.

Normaalit ihmiset? Onko ne 

ammattikuskit jotenkin eri-

laisia.

Lopettakaa pyörätien auraus-

viittojen kaataminen teolli-

suuskylän kohdalla. Eihän 

tuossa ole mitään järkeä.

Tiistaina 27.1. pyöri Luovun-

tiellä valkoinen pieni pitkä-

karvainen uroskoira. Koira 

toimitettiin Raudaskylän koi-

rahoitolaan kun ei omistajaa 

saatu selville. Sieltä löytyy jos 

omistaja kaipailee.   : )

Tulipa tulipalokiire paloase-

man rakentamisessa. Kym-

menet vanhukset odotta-

vat pääsyä palveluasuntoon. 

Niissä hoitajien työtaakkaa 

lisätään vippaskonstein, van-

hukset kärsii. Valtuutetut, te 

päätätte!

Miksi yläasteella ei riitä oppi-

laille ruokaa? Pitää lähtä gril-

lille syömään. T. Nälkäinen.

Yhistettään kouluissa kaksi 

luokkaa yheksi niin saahaan 

kulut puoliksi ja voitas inves-

toija palolaitos ja muutakin 

mukavvaa. T. Lapset jo van-

hainkojissa.

Mahtavaa luettavaa eri leh-

distä Nivalan kaupunginval-

tuuston päätöksistä yli puo-

luerajojen jotta päätökset 

tehdään julkisiksi ja läpinä-

kyviksi kuntalaisia kohtaan. 

Kiitokset tästä saa pro Niva-

la liike monivuotisesta jan-

kutuksesta nimim.ruusuja 

Jansulle.
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

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

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 

Yhteystiedot 

Puheenjohtaja Jari Mehtälä, Pidisjärventie 42 B 6, 85500 Ni-

vala, p. 040 354 4711, sähköposti nivalaluottamusmies@nor-

dicaluminium.fi 

Sihteeri Sami Kourujärvi, Järvennöntie 8, 85500 Nivala, p. 

0440 550 392, sähköposti sami.kourujarvi@luukku.com

Taloudenhoito, Jäsenasiat Pertti Karppinen, Kytölänpuhto 

15, 85500 Nivala, p. 044 524 1919, sähköposti taloudenhoi-

taja.ao353@omanetti.fi 

Kotisivut osoitteesta: http://www.nivalanmetalli353.net/, Y-

tunnus 2087615-7

Nivalan Metallityöväen AO 353
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Siementen vaihtoa ja -tilausta Osuuspankin kerhohuoneel-

la ti 10.2. klo 18.30. Keskustelua tulevan vuoden ohjelmasta. 

Kahvitarjoilu. Kaikki kiinnostuneet tervetuloa!

Viherpeukalot
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Parhaat palvelut  

EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ
TÄLLÄ SIVULLA

Ilmoitus Nivalan Viikon Parhaat palvelut -palstalla
maksaa vain muutaman euron viikossa

Vastataan pois

1. N. 57.700.

2. 1.3 miljoonalla.

3. Ydinvoiman vastustus.

4. Akseli Gallen-Kallela.

5. Aurinkoa.

Peruspalvelukuntayhtymä Kalli-

on yhtymäkokous valitsi Tarkas-

tuslautakunnan jäsenet ja vara-

jäsenet seuraavasti: Nivalasta 

Heikki Häyrynen (Riitta Kivi-

niemi), Ylivieskasta Kaisa Haa-

pakoski (Eero Myllykangas), Sie-

vistä Maarit Silver (Tapani Kor-

keakangas), Alavieskasta Ju-

hani Isotalus (Maarit Karhula. 

Tarkastuslautakunnan puheen-

johtajaksi valittiin Heikki Häy-

rynen ja varapuheenjohtajaksi 

Kaisa Haapakoski.

Yhtymähallituksen jäsenik-

si ja heidän henkilökohtaisiksi 

varajäseniksi valittiin seuraavat: 

Ylivieskasta Tuija Haikola (Kaisa 

Uusioja), Juha Autio (Erkki Kan-

gaskortet), Karoliina Nevalainen 

(Aune Nevala), Maija-Liisa Kiti-

noja (Juhani Löfb acka), Veikko 

Kariniemi (Irene Isokoski).

Alavieskasta Marja Isokääntä 

(Eija Jutila), Tapio Mattila (Sauli 

Nurkkala.

Sievista Jukka Linna (Veijo 

Luostari), Terhi Kangas (Tarja 

Torvikoski).

Nivalasta Eija-Riitta Niini-

koski (Satu Kontiola), Esko Kan-

gas (Jarmo Pihlajaniemi), Tapio 

Uusitalo (Henna-Marja Sanak-

senaho), Airi Hakala (Mikko 

Päivärinta).

Valintoja Kalliossa
Kirkkovierailla on ollut vuoden 

2007 alusta lähtien mahdollisuus 

kokoontua jumalanpalveluksen 

jälkeen kirkkokahville. Tähän 

mennessä kahvia on juotu jo 

3741 kuppia!

Hyvän palautteen seurauk-

sena kirkkokahvit jatkuvat tästä 

eteenkinpäin. Isännät ja emän-

nät, seurakuntamme vapaaehtoi-

set, ottavat kirkkovieraat seura-

kuntakodilla vastaan. Mikäli 

kirkkovuoden ajankohta, juma-

lanpalvelus, sen musiikki, saar-

na tms herättävät luontevaa kes-

kustelua, myös siihen on kirkko-

kahvilla mahdollisuus. Yhteinen 

keskustelu ei ole kuitenkaan it-

seisarvo. Tärkeintä on kahviku-

pin äärellä tavata toinen toisiam-

me ja vaihtaa kuulumisia. Tänä 

vuonna kirkkokahvien yhteydes-

sä on mahdollisuus myös muis-

taa vapaaehtoisella kahvirahalla 

Kirkkokahville!
ystävyysseurakuntamme Petros-

koin kirkonrakennushanketta.

Mikäli voit toimia kirkkokah-

vien emäntänä tai isäntänä, ota 

yhteyttä. Vuoroja on jaossa elo-

kuun loppuun asti!
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Myydään  

CITROEN ZX 1.4i vm-92 hp. 
400 e. Puh.0408306233.

Myydään SEAT Toledo 
1.9D vm-96, ajettu 289 
tkm. Leimaa 11/09 saak-
ka. Hp 900 e. Puh. 044-
3440 633/Juhani.

OK-TALO Järvikylällä. 4 
h,k,khh,s,wc,ph. Rak. 2004, 
autotalli. P. 044-2914076.

Jofa 690 JÄÄKIEKKOKYPÄ-
RÄ, silmäsuojalla valkea. P 
0400 699385.

Vanha Emma-tyylinen, 
siro 3-istuttava harmaa 
SOHVA. Nivala, puh.050 
3221108.

ISLANNINHEVOSTAMMA 
sekä kaksi ruunaa, kivo-
ja hevosia harrastekäyt-
töön! Tule katsomaan ja 
kokeilemaan. tieduste-
lut; poniamma2@luuk-
ku.com tai 040-5778062 
Kärsämäki.

Islantilaista huopautuvaa 
LANKAA pipoihin, lapa-
siin, töppösiin. 50 gr/ 100 
m,kerä 2,50 euroa. Muu-
tama väri saatavilla, soita 
Ilona 0442824805.

Ostetaan  

MÖNKIJÄ 2/4vetoi-
nen ei kiinalaista Puh: 
040-7061749.

2 KEITTIÖTUOLIA, valk. 
korkeaselkäistä, istuin-
osa pehmustettu. Puh. 
045-6774432.

HALKOSIRKKELI sähkö/
traktorikäyttöinen puh: 
050-5596260.

Vuokralle tarjotaan  

Tilava ja remontoitu YK-
SIÖ. P. 0400-016942.

RT-YKSIÖ 35 m, 
1h+kk+kh+kylpyamme, 
ulkov., autopaikka, uutta 
vast. puh. 040-5615797.

KOLMIO keskustassa, 
sauna + kaapeli-TV. P. 
040-5116983.

OK-TALO, heti vapaa. 
0504008066.

Löydetty  

Musta NAISTENPYÖRÄ 
Kalliosaarentieltä. Kysellä 
voi puh. 040-8292425.

Kadonnut  

23.1.2009 katosi KIHLA-
SORMUS Säikkätie 1:n 
parkkipaikalle. Jos sor-
mus löytyy voisitteko ys-
tävällisesti ottaa yhteyttä. 
puh. 0456382427.

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: Suomalainen Lehtipaino Oy

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
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Ruutihaantie 2, Ylivieska
Vesa Savolainen, puh. 0400 587 767

vesa.savolainen@talomyyntivesasavolainen.fi, www.talomyyntivesasavolainen.fi

TALOPAKETIN 
OSTAJALLE NYT

PLUSSAA!

www.puutalo.com

www.omatalo.com

www.avainkoti.fi

K-Plussa-pisteet saat, kun talon 2. maksuerä on maksettu. Nämä pisteet eivät kartuta 
palkintopistekertymääsi. Tutustu K-Plussa-kortilla saataviin etuihin osoitteessa 

www.plussa.com tai talomerkkien nettisivuilta.

Saat kaksinkertaiset K-Plussa-peruspisteet uudesta 
talopakettitilauksesta 1.1.-31.3.2009.

Tervetuloa palvelevaan talomyyntiimme.


