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Albumi

Nimipäivät 

Ajassa

Ajatus 

Sunnuntaiksi

Kysytään pois

Vanhojen valokuvien kertomaa

Tällä palstalla julkaistaan lukijoiden perhetapahtumia.

Alle 12-vuotiaitten lasten syntymäpäiväonnittelukuvat ovat ilmaisia, samoin 

kuin nimitysuutiset,  valmistuneita ja syntyneitä vauvoja koskevat tiedot-

teet.

Ilmoitukset vain 9 euroa/kpl. Muut ilmoitukset  - esimerkiksi kuvalliset kas-

teilmoitukset, vihittyjä, kihloissa, syntymäpäivä- ja kiitosilmoitukset maksa-

vat vain 9 euroa käteisellä, laskutettaessa lisätään 1,90. 

Tiedot osoitteeseen Kalliontie 25 tai sähköpostilla: toimitus@nivalanviikko.

fi . Puhelin 443 133.

Ateriapalvelu

Sunnuntai 15.2.: Lihahöystö, 

perunat, italiansalaatti, mar-

javaahto.

Maanantai: Makkarakeitto, 

juusto, puolukkapuuro.

Tiistai: Kalapullat, muusi, 

porkkana-mandariinisalaat-

ti, vadelmakiisseli.

Keskiviikko: Broilerkasvis-

kastike, perunat, mustahe-

rukkahillo,

marjakiisseli.

Torstai: Jauheliha-perunavii-

palelaatikko, jäävuori-anan-

as-tomaattisalaatti, sitruu-

nahyytelö.

Perjantai: Kinkkuvihannes-

keitto, juusto, hedelmäinen 

puuro.

Lauantai: Nakkipata, kurk-

kusalaatti, mustikkakiisseli.

Sunnuntai: Palapaisti, peru-

nat, lounassalaatti, sekahe-

delmäkiisseli.

Peruskoulu ja 
lukio
Maanantai: Chili con carne, 

riisi, kaalisalaatti.

Tiistai: Lihakeitto, ruispalat.

Keskiviikko: Sitruunanma-

kuinen turskaleike / Hauskat 

kalapihvit, muusi, punajuuri-

omenasalaatti.

Torstai: Pasta talon tapaan, 

kiinankaali-persikkasalaatti.

Perjantai: Andalucialainen 

keitto, sämpylä, herkkukurk-

ku.

Jumala, me olemme omin 

korvin kuulleet,

isämme ovat meille kerto-

neet,

minkä teon sinä teit heidän 

päivinään, muinaisina aikoi-

na.

Omalla kädelläsi sinä kukistit 

vieraat kansat

ja istutit isämme tähän maa-

han,

sinä murskasit kansat

ja päästit isämme vapau-

teen.

He eivät vallanneet maata 

omalla miekallaan,

ei heidän oma voimansa vie-

nyt heitä voittoon,

vaan sinun oikea kätesi,

sillä sinä rakastit heitä.

sinä olet kuninkaani ja Ju-

malani,

sinun vallassasi on Jaakobin 

pelastus.

Ps. 44: 2-5.

Sunnuntai 15.2: Sipi, Sippo. 

Maanantai 16.2: Kai. 

Tiistai 17.2: Väinö, Väinä-

mö. 

Keskiviikko 18.2: Kaino. 

Torstai 19.2: Eija. 

Perjantai 20.2: Heli, Helinä, 

Heljä, Hely. 

Lauantai 21.2: Keijo. 

Kansainvälinen rikosuhri-

viikko.

Lauantai 21.2. Kansainväli-

nen äidinkielen päivä.

Nälkä lähtee syömällä. Nai-

nen juomalla.

Amoc

1. Mikä on mäkihyppääjä Jan-

ne Happosen kotipaikka?

2. Kuka on Suomen opetus-

ministeri?

3. Montako lippua yksi hen-

kilö saa ostaa Madonnan 

konserttiin?

4. Miltä asemalta Matti ja 

Liisa nousivat junaan Juhani 

Ahon romaanissa Rautatie?

5. Mitä metallia on mm. ma-

lakiitissa ja atsuriitissa?

Vastaukset sivulla 10

Ruokalista

Työpaikat
Katsastusmies, Projektisih-

teeri, Markkinointiassitent-

ti, Myyntiedustus ja puhe-

linmyynti, Markkinointiassi-

tentti, CNC-koneiden käyttä-

jä-ohjelmoija.

Laila Jokisaari, o.s. Junttila, 

on Nivalan Paloperältä läh-

töisin ja asunut Helsingissä 

avioiduttuaan 1964 Nivalas-

ta syntyisin olleen Paavo Jo-

kisaaren kanssa. Lapsuuten-

Laila Jokisaari 
julkaisi runonsa 

kirjaksi

Laila Jokisaaren runot on 

koottu Polkuni -kirjaan, 

jota voi lainata kirjastosta.

Tälle palstalle toivomme luki-
joilta vanhoja valokuvia, mie-
lellään  50-luvulta uudempaan 
päin. Kuvat voi tuoda Nivalan 
Viikon toimistoon os. Kallion-
tie 25 tai lähettää sähkö-
postilla osoitteeseen toi-
mitus@nivalanviikko.fi . 
Palkitsemme julkaistut 
kuvat kahvipaketilla.

Tästä se alkoi Nivalan Teollisuuskylä Oy:n rakentaminen. Valokuvassa Yrittäjät -otsikon 

alla on yksi nimi: Valon Kone Oy. Rakentajat -otsikon alla lukee: Päärakentaja Raken-

nusliike Kojola Oy. Alareunassa on teksti: Valtio ja Kera. Kuvan toivat lehteen Tapani 

Karvonen ja Sisko Tirkkonen.

Viime viikolla julkaistussa 

Aittolan koulukuvassa ole-

van opettajan nimen selvit-

tämisessä tuli monta yhtey-

denottoa. Pääsääntöisesti 

opettajaksi tiedettiin Martta 

Härkönen. Pentti Ranttila oli 

selaillut Soili Lankian Niva-

lan kouluista tekemää histori-

ankirjaa, josta ilmeni seuraa-

vaa: Lukuvuoden 1940-1941 

opettajana oli Hilja Monto-

nen, vuoden 1941 syysluku-

kauden Tyyne Valtonen ja ke-

vään 1942 lukukauden opet-

taja oli Martta Härkönen.

sa maisemat muistoineen 

ovat säilyneet hänellä läpi 

elämän.

Laila on riimitellyt runojaan 

nuoruudestaan saakka ja nii-

tä on julkaistu kotiseudun 

lehdissä. Nyt nämä runot on 

koottu syksyllä 2008 ilmesty-

neessä kirjassa. Kirjaa ei ole 

myynnissä, mutta se on Niva-

lan kirjastossa runoista kiin-

nostuneitten lainattavana.

Runojen aiheet liikkuvat pää-

osin Lailan lapsuuden maise-

missa ja luonnon tapahtumia 

on niissä kuvattu herkällä ta-

valla. Näissä omaperäisissä 

runoissa on myös lämpimästi 

ja rohkeasti tuotu esille kris-

tillinen henki ja usko Juma-

laan, kaiken luonnon kaune-

uden luojaan.

V.J.
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Rokkibändi Lukkorenkaan 

jäsenet tekevät musiikkia 

rennolla otteella ja mahta-

valla fi iliksellä. Saundeja ir-

rotellessa yhtyeellä on hymy 

herkässä, ja hyvien soolojen 

mausteeksi läppä lentää! 

- Me soitetaan konstaile-

matonta rocken rollia. Tai-

dokkaan Savikon Albertin 

kanssa soitan soolokitaraa ja 

Ainasojan Seppo näppäilee 

bassoa loistavasti! Vesku Sa-

vikko soittaa rumpuja ja to-

si hyvin soittaakin! Ja tuossa 

on maakunnan paras solisti 

Pastori Niemi, esittelee Han-

nu Hartikainen yhtyettä.

Treenikämpän betonisei-

nät vapisevat kuin Jerikon 

muurit kun Lukkorengas 

testaa soittimiensa äänivaro-

ja, mutta hetkessä kamat ovat 

kunnossa ja kitarat virees-

sä. Seuraavaksi Hartikainen 

ideoi sovituksen kappalee-

seen: ”Sunshine of your love”. 

Albert Savikko tukee hänen 

oivallustaan, lisäten siihen 

yhden taiteellisen pointin. 

Uuden sovituksen yhteissoit-

to on täydellisyyttä hipovaa, 

johon Pastorin vahva tulkin-

ta luo tunnetta, kunnes esitys 

huipentuu Veskun rumpujen 

räväkkään loppusooloon! 

- Lukkorengas nykyään 

jopa sovittaa kappaleita, eikä 

pelkästään soita. Kaikki meis-

tä sovittavat, ja yleensä se te-

kee sovituksen, joka parhai-

ten sattuu muistamaan edel-

lisessä treeneissä kokeiltuja, 

parhaita variaatioita soite-

tuista kappaleista, Hartikai-

nen viestii.

Biisit

Bändin repertuaariin kuuluu, 

edellisen biisin lisäksi, omi-

na rokkisovituksina: ”Suuret 

setelit”, ja ”Rokki soi”, kuin 

myös ”Bourbon street” ja 

”Sharp dressed man”, tyyppi-

siä kappaleita. Rokkimiesten 

sielua ei kynsi kauhu, vaik-

ka heitä pyydettäisiin soitta-

maan tanssimusiikkiakin.

- Ase ohimolla me soi-

tetaan mitä vain! Olemme 

esiintyneet kuuden vuoden 

ajan mitä erilaisemmissa ylei-

sötapahtumissa: Esimerkiksi 

häitä on käyty soittamassa ja 

pidetty tansseja sekä esiin-

nytty yökerhoissa, kitaristi 

listaa.

Kesäisin Ainasojan ja Har-

tikaisen harrikat takovat ja jy-

tisevät miesten selkäytimiin 

sellaisen rokin rytmin, jonka 

voi suoraan kopioida Lukko-

renkaan omaan soittamiseen. 

Yhtyeen tämänvuotiseen 

keikkarulettiin sopii vielä ti-

lauksia.

- Seuraavaksi ohjelmas-

samme on esiintyminen yk-

sityistilaisuudessa, kun me 

kokoonnutaan harrikkaväen 

aluepalaveriin. Reisjärven 

Susisaaressa esiinnymme en-

si kesänä 98 %:n varmuudel-

la, ja samalla todennäköisyy-

dellä Pudasjärven Back to the 

roots- harrikkatapahtumassa. 

Myös häät ovat meille muka-

via tulevia tapahtumia, Har-

tikainen ennakoi.

Torstain treeni-illassa ää-

nitysmittareiden parissa puu-

hailee Timo Liinamaa.

- Olen tässä lähinnä tek-

nisellä puolella ja olen tehnyt 

tallenteita näistä poikien har-

joitteluista. Ja teen heille sopi-

via saksofonitaustoja kun itse 

soitan sellaista instrumenttia, 

hän valottaa.

Useimmilla Lukkoren-

kaan keikoilla on mukana 

lavakarismaa tehostamassa 

universumimme upeimmat 

tanssitytöt! Yleisön toiveista 

huolimatta, he eivät suostu 

esiintymään pelkkään par-

fyymiin puettuina, vaan ver-

houtuvat sopivan naisellisiin 

rokkiasuihin… Ja rokki rai-

kaa…

   Erkki Heikinaho

Lukkorengas nousukiidossa

Timo Liinamaa (vas.) on Lukkorengas-bändin äänittäjä. Seuraavina soittajavirtuoosit Hannu Hartikainen, Vesku Sa-

vikko, Albert Savikko, Seppo Ainasoja ja solisti "Pastori" Pasi Niemi.

Vuoden 2008 ennakkotieto-

jen mukaan Tapiola Pankki 

kasvoi voimakkaasti. Asia-

kasmäärä kehittyi 115 000 

asiakkaasta 159 000 asiak-

kaaseen ja siinä oli lisäystä 

44 000 asiakasta.

- Tämä on menestystarina 

suomalaisessa pankkihistori-

assa, kertoo Tapiolan Keski-

Pohjanmaan paikallisjohtaja 

Leevi Ainasoja. 

Asiakastutkimuksen mu-

kaan kasvun syynä ovat asia-

kasedut kuten hyvät korot, 

kiinnostava pankkikonsepti 

ja yhtiöryhmän etuohjelma. 

Tapiola Pankki on herättä-

nyt kiinnostusta myös Kes-

ki-Pohjanmaalla.

- Olemme kahden vuo-

den aikana ylittäneet yhtiö-

ryhmän asettamat tavoitteet 

asiakashankinnassa ja tule-

vaisuus näyttää valoisalta. 

Tavoittelemme tänä vuonna 

4 000 uutta pankkiasiakasta 

ja uskomme pääsevämme sii-

hen myös nykyisessä talous-

tilanteessa, kertoo paikallis-

johtaja Ainasoja.

Niin ikään Tapiola Pankin 

tase kehittyi suotuisasti. Ot-

tolainaus kasvoi 1 190 mil-

joonaan euroon ja siinä oli 

lisäystä 350 miljoonaa euroa. 

Antolainaus kasvoi 973 mil-

joonaan euroon ja siinä oli li-

säystä 293 miljoonaa euroa. 

- Luvut osoittavat, että lii-

ketoiminta on terveellä poh-

jalla. Yhtiö kykenee rahoit-

tamaan luotonantonsa asi-

akkaidensa talletuksilla. Tä-

män vuoksi pankkien välinen 

epäluottamus ei ole vaikut-

tanut tulokseen, sillä Tapio-

la Pankki ei ole riippuvainen 

ulkopuolisesta luotonannos-

ta. Keski-Pohjanmaalla luo-

tonannon pääpaino on ollut 

asunto-,sijoitus- ja kulutus-

lainoissa, kertoo paikallis-

johtaja Leevi Ainasoja.

Asiakasmäärän, talletus-

ten ja luottojen kasvu vaikutti 

myös korkokatteen voimak-

kaaseen kasvuun. Se nousi 

48 prosenttia 12 miljoonaan 

euroon.

Tapiola Pankin tulos 

1.1.2008-31.12.2008 oli 1,6 

miljoonaa euroa. Tulos nou-

si voitolliseksi suunniteltua 

nopeammin. Tapiola Pank-

ki aloitti toimintansa vuo-

den 2004 helmikuussa ja sen 

odotettiin tekevän voittoa 

vasta vuonna 2009. Tapiola 

Pankin asiakasetujen määrä 

oli 9,7 miljoonaa euroa. Edut 

annettiin keskittämisetuina ja 

markkinoita parempina kor-

koina. 

Tapiola Pankin hallinnoi-

mien varojen kokonaismäärä 

31.12.2008 oli 6 089 miljoo-

naa euroa.

Tapiola Pankki
kasvoi viime vuonnaMaanantain tietoturvailta onnis-

tui mainiosti Niva-Kaijan kou-

lulla. Illan vähäinen osanottaja-

joukkokaan ei latistanut yhtään 

informatiivista ja tärkeää tieto-

turva-asiaa. 

Tietoturvakummi Raine Jur-

va Telia Soneralta piti luennon 

netin vaaroista ja muistutti van-

hempia netin niistä. Keskuste-

luakin syntyi mukavasti ja ky-

symyksiä tuli yleisöltä kiitettä-

västi. Yhteisöpalvelut ovat tul-

leet entistä suosituimmiksi sekä 

nuorison, että myös aikuisten 

keskuudessa. Suurimpia näistä 

mm. MySpace, IRC-Galleria ja 

FaceBook. 

Yksi mielenkiintoa herättä-

nyt netti-ilmiö oli myös erilaiset 

vertaisverkot ja se, kuinka näi-

den vaaroilta välttyä. Tietoturva-

kummin mukaan osa vertaisver-

koista ovat haitallisia ja laittomia 

mm. sen takia, että ne jakavat te-

kijänsuojan alaista materiaalia. 

Yhteistä näille palveluille on, et-

tä ne vaativat aina erillisen oh-

jelman omalle tietokoneelle. Se 

ei sinne itsestään asennu vaan 

se täytyy itse asentaa. Tässä tu-

leekin se suurin ongelma, koska 

monestikaan ko. ohjelman asen-

taja ei tule ajatelleeksi, että ole-

tusasetuksilla asennettu ohjelma 

saattaa jakaa koko tietokoneen 

kiintolevyn koko maailmalle 

kaikkien nähtäväksi. 

Asennusohjelmat ovat yleen-

sä englanninkielisiä ja on help-

poa asentaa kun painaa aina vaan 

Next .. Next ja lopuksi Finish ja 

luulee kaiken olevan hyvin!

Näitä ohjelmia ovat mm. 

P2P-ohjelmat kuten BitTorrent, 

DC++ ja LimeWire.

Toisena illassa esiintyi PPO:

lta Tietoturva-asiantuntija Jani 

Anttila. Esitelmässä käytiin lä-

pi kuinka jokainen voi suojata 

omaa tietokoneettaan viruksilta 

yms. asiattomalta sisällöltä. Hän 

esitteli mm. PPO:n tarjoaman 

Finnet Tietoturvapalvelun, jo-

ka sisältää tietokoneeseen asen-

netavan ohjelmistopohjaisen 

virustorjunta- ja palomuurioh-

jelmiston. Palvelu vaikutti erit-

täin yksinkertaiselta käyttää ja se 

mahdollistaa eritasoisen turvan 

laittamisen esim. lapsille, nuoril-

le jne. Ohjelman avulla voi mm. 

rajoittaa ajallisesti netin käyttöä 

sekä sivuja mihin voi päästä.

Illan viimeisen puheenvuo-

ron käytti Niva-Kaijan Koulun 

Vanhemmat ry:n puheenjohtaja 

Arto Saartoala. Vanhempainyh-

distyksessä oli myös keskusteltu 

asiasta ja mietitty kuinka voitai-

siin asiaan vaikuttaa. 

- Ideoimme palaverissam-

me Tietokoneettoman päivän. 

Tulimme siihen tulokseen, että 

kaikkein turvallisinta on loppu-

jen lopuksi pitää tietokone kiin-

ni kokonaan. Siitä olisi varmasti 

etua monessakin mielessä.

Tietoturvaillassa käydyn 

keskustelun päätteeksi päätim-

me suositella  Nivalan kotita-

louksiin toteutettavaksi Tieto-

koneettoman päivän joka maa-

nantaiksi!

- Vanhempainyhdistykses-

sä toivommekin, että huolta-

jat ottaisivat asian vakavasti ja 

alkaisivat toteuttamaan ideaa 

käytännössä mahdollisuuksien 

mukaan. Huoltajana meidän on 

helpompi perustella asioita kun 

tiedetään, että näin muutkin te-

kevät, Arto Saartoala sanoi.

Tietokoneeton maanantai?
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Nivalan Seurakunta

Suomen Punaisen Ristin ystä-

vätoiminta täyttää tänä vuon-

na 50 vuotta. Ensimmäinen 

ystävätoiminnan kurssi jär-

jestettiin keväällä 1959. Kurs-

silla koulutettiin sairaalavie-

railijoita, ”potilaan ystäviä”.  

1970-luvulla toiminta laaje-

ni, tuolloin autettavat otettiin 

mukaan suunnitteluun, ja ys-

tävät alkoivat vierailla myös 

kotona asuvien luona. Nykyi-

sin ystävätoiminta on Punai-

sen Ristin vapaaehtoispalve-

luiden ”sydän”.

Nivalassa Punaisen Ristin 

ystävät ovat toimineet kaksi 

vuotta. Toiminta on vakiin-

tunut ja osoittautunut tar-

peelliseksi. Kotona ja laitok-

sissa asuvat yksinäiset van-

hukset kaipaavat juttukave-

ria ja ulkoiluttajaa. Kysyntää 

on ollut myös vammaisten ja 

maahanmuuttajien asioin-

tiavusta. Toimintaan kaiva-

taan mukaan uusia ja innok-

kaita ystäviä, olisiko sinulla 

aikaa?

Punaisen Ristin Ystävä-

toiminta sopii kaikenikäisil-

le. Ystävänä on mahdollisuus 

kohdata sellaisia ihmisiä, joi-

hin ei ehkä muuten tutustui-

si lainkaan. Toiminnasta hyö-

tyvät sekä vapaaehtoinen ys-

tävä, että ystävän saanut yk-

sinäinen. Pääasia ystävätoi-

minnassa on kuunteleminen 

ja keskusteleminen. Siinä ko-

rostuu vastavuoroisuus ja läs-

näolo. Yhdessä voidaan myös 

sopia ulkoilusta tai muusta 

avusta mihin tarvitaan saat-

tajaa. Ystävätoiminta on va-

paaehtoistoimintaa eikä se 

korvaa kotipalvelua.

Nivalassa ystävät järjes-

tävät myös laitosvierailuja 

ja ovat apuna henkilökun-

nan järjestämissä virkistys-

tapahtumissa. Kokoonnum-

me säännöllisesti tapaamaan 

toisiamme, keskustelemaan 

ja virkistäytymään. SPR jär-

jestää myös piirikohtaisia ja 

valtakunnallisia tapaamisia. 

Tapaamiset antavat uusia ys-

täviä ja uutta puhtia ystävyy-

teen. 

SPR järjestää vapaaeh-

toisille ystäville koulutusta, 

mutta toimintaan voi tulla 

mukaan, vaikkei koulutusta 

olisi vielä saanutkaan. Evääk-

si riittää auttamisen halu ja 

tavallisen ihmisen tiedot ja 

taidot. 

Lahjoita aikaasi, 
saat ystävän

Herättäjän Nivalan paikallis-

osaston toimintatapahtumis-

sa korostuu erityisesti lähe-

tystyön juhlavuosi. Alkanee-

na vuonna tulee kuluneeksi 

170 vuotta Kalajoen käräjis-

tä ja 150 vuotta Suomen Lä-

hetysseuran perustamisesta. 

Keski-Pohjanmaan alueen 

juhlavuoden tapahtuma jär-

jestetään  28.-29. maaliskuu-

ta teemalla; ”Kalajoen Käräjät 

– nyt 1839-2009”. Tapahtuma 

alkaa Kalajoella käräjämaise-

missa ja jatkuu Raudaskylän 

opistolla.

Nivalalaiset järjestävät 

matkan toukokuussa Aholan-

saareen ja heinäkuussa Seinä-

joen Herättäjäjuhlille. Lähe-

tys- ja Aholansaari -viikkoa 

vietetään 15.-21. helmikuuta. 

Herättäjän kirkkopyhiä viete-

tään yhteensä neljä. Perintei-

nen maakunnallinen herättä-

jän päivä on helluntaina. He-

rättäjän seuroja on joka toi-

nen sunnuntai seuratuvalla.   

Helmikuun suurin tapah-

tuma on Siionin virsien juh-

lasunnuntai Reisjärvellä, joka 

kokoaa veisaajia alueelta. 

Mukaan on luvannut tul-

la  yksitoista kuoroa, joista 

yhdeksän esittää omat va-

lintansa Siionin virsistä. Tä-

nä vuonna juhlan otsikko on 

”Vie voittoon valtakuntasi”, 

jolla tahdotaan liittyä lähe-

tystyön aiheisiin. Ooppera-

seurat on suunniteltu pidet-

täviksi Nivalan kirkossa ”Vii-

meiset kiusaukset” oopperan 

oheistapahtumana. 

Vuonna 2008 Nivalan pai-

kallisosasto järjesti 35 seurat. 

Ilahduttavaa on ollut seura-

väen lisääntyminen. Aktiivi-

suus herätysliikettä kohtaan 

on näkynyt myös talkootyö-

nä Espoon Herättäjäjuhlilla, 

Aholansaaressa ja Inkerin-

maalla. Paikallisosasto on kii-

tollinen myös siitä vapaaeh-

toistyöstä, jota tarjottu seura-

koteina ja –kahvituksissa se-

kä lahjoituksina myyjäisiin 

ja arpajaisiin. Vuoden 2008 

aikana Herättäjäyhdistyksel-

le tilitettiin kolehti- ja myy-

jäistuloina sekä lahjoituksina 

yhteensä 16240 euroa. 

Anneli 
Yliniemi jatkaa 
puheenjohtajana

Vuosikokouksen jälkeen va-

littiin paikallistoimikunnan 

puheenjohtajaksi Anneli 

Yliniemi, varapuheenjohta-

jaksi Merja Jyrkkä, sihtee-

ri/tiedottajaksi Riitta Muilu 

ja rahastonhoitajaksi Hannu 

Litola.  Hengellisen Kuukau-

silehden asiamiehenä toimii 

Heikki Häkkilä ja Talvikynt-

tilät –lehden asiamiehenä on 

Sakari Kiviniemi. Herättäjä-

yhdistyksen jäsenhankkijana 

toimii Rauni Rajaniemi. Pai-

kallistoimikuntaan kuuluvat 

myös Seija Pihlajaniemi, San-

na Rönkkö, Elsa Löytynoja ja 

Hanna Järviluoma.

Herättäjän Nivalan 
paikallisosasto järjestää 

oopperaseurat

JUMALANPALVELUS

Su 15.2. 2. s. e. paastonaikaa 

klo 10 messu kirkossa, He-

rättäjän lähetys- ja kotiseu-

raviikko alkaa, Nivalan mu-

siikkiviikon päätös, saarna 

A Järvi, lit. Junttila, kanttori  

Katajala, avustaa J Nietula, 

trumpetti.  Kolehti Aholan-

saarelle. Kirkkokahvit ja seu-

rat seuratuvalla.

Su 15.2. klo  11.30 kirkko-

kahvit ja seurat seuratuvalla 

(A Järvi, J Mantila, R Muilu). 

Klo 13 Nivalan ry:n vuosiko-

kous. Klo 18 seurat Nivalan 

ry:llä (A  Saari, P Pelo).  Klo 

18 kotiseurat Inkeri ja  Asko  

Stenrothilla, Niskakankaan-

tie 49 (L Ikonen, A Järvi, H 

Hurskainen):

Ma 16.2. klo 19 kotiseurat Sii-

ri-Liisa ja Esko Kujalalla, Ni-

ku-Matintie 12 (A Järvi, Vil-

janen).

Ti 17.2. klo 11-13 kohtaamis-

paikka Ranni, Peltolan pappi-

la, Asematie 1. Aiheena Tun-

ne muistisi, Ritva  Mehtälä. 

Klo 18 gospelkuoron harjoi-

tukset seurakuntakodissa. 

Klo 18 naisten piiri seurakun-

takodissa. Klo 19 kotiseurat 

Maija ja Erkki Ylen-Julinilla, 

Pajakuja 3 (R Muilu, J Man-

tila, Hurskainen).

Ke 18.2. klo 17 virsipiiri seu-

rakuntakodissa. Klo 19 koti-

seurat Olli Tyhtilällä, Tyhti-

puhdontie 17 (P Pihlajanie-

mi, S Junttila, M Jyrkkä, Vir-

sikuoro). Klo 19 Paavalin ja-

lan jäljissä- raamattupiiri seu-

rakuntakodissa.

To 19.2. klo 10 kehitysvam-

maisten ja läheisten hartaus-

hetki kirkossa. Klo 16.30 lap-

sikuoron harjoitukset seura-

kuntakodissa.  Klo 18 ystä-

väpalveluryhmä seurakun-

takodissa. Klo 18.15 raamat-

tupiiri kirkkoherranviraston 

kokoushuoneessa. Klo 19 ko-

tiseurat Maija ja Leo Kalliol-

la, Erkkisjärvenrantatie 138 

(M Autio, E Eerola, M Jyrk-

kä). Klo 19 Korpirannan ry:

n vuosikokous ja ompeluseu-

rat ry:llä.

DIAKONIATYÖ: To 26.2. 

klo 10 Toivon torstai- kan-

sainvälisen diakonian kou-

lutuspäivä Oulaisissa. Asi-

asta kiinnostunut, ota yh-

teyttä 12.2.mennessä p. (08) 

442 144.

PERHEKERHOTYÖ: To 

12.2.. klo 9.30 perhekerho 

seurakuntakodissa, 13.2  klo 

9.30 perhekerho seurakunta-

kodissa, Ti 17.2. klo 9.30 per-

hekerho seurakuntakodissa.

PYHÄKOULUTYÖ: Su 15.2. 

klo 12 pyhäkoulu seurakun-

takodissa, Vilkunan alueen 

pyhäkoulu klo 12 Kukilla, 

Hanketie 5.

NUORISOTYÖ: Pe 13.2. klo 

17 Abi-kirkon lauluryhmän 

harjoitukset nuorisotiloissa

Pe. 13.2. klo 19-22 avoimet 

ovet nuorisotiloissa. Ti 17.2. 

klo 18-19.30 isoskoulutus 

nuorisotiloissa. Lisätietoja p. 

040 532 5578.

RIPPIKOULUTYÖ: To. 12.2 

klo 18 kaikkien vanhempien 

yhteinen ilta, luennoimassa 

Eeva-Liisa Impola, aiheena 

”Murkku, uhmis, kauhuka-

kara, kullannuppu, nuori.”. 

Pe-la 20-22.2 ja 28.2-4.3 tal-

virippikoulu Vinnurvan lei-

rikeskuksessa. Lisätietoja p. 

040 532 5578.

LÄHETYSTYÖ: Lähetyksen 

kirpputori Kanttorilassa on 

avoinna ke ja la klo 9-13.

Kolehdinkantajat: 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.

MUUT: Etappi-ohjelma ra-

dio-Pookissa (100,5mHz) 

maanantaisin klo 17, uusin-

nat sunnuntaisin radioju-

malanpalveluksen jälkeen. 

Ohjelmassa käsitellään inhi-

millisen elämän kysymyksiä 

kristilliseltä arvopohjalta. Ma 

23.2 klo 17. 05 Etapin aiheena 

on  ”Työ varhaisnuorten pa-

rissa”, Mauri Autio. Ohjelman 

toimittaa Laila Korkiakoski.

TULOSSA: Siionin virsien 

juhlasunnuntai  22.2.2009 

Reisjärvellä. Klo 10 mes-

su kirkossa, J Rantamäki, H 

Hurskainen, H Huhtala. Mes-

sun jälkeen ruokailu ja kah-

vit  seurakuntakodissa se-

kä myynti- ja esittelypöytiä 

ja arvontaa. Klo 13 Kansan 

Veisuut, M Jyrkkä, O Vilp-

pola, väliajalla kahvit seura-

kuntakodissa. Klo 14.30 suu-

ri juhlakonsertti, mukana 12 

kuoroa alueeltamme. Koleh-

dit Herättäjän työlle, ohjelmia 

jaetaan ovilla.

Kirkkoherranvirastossa myy-

tävänä Nivalan historiakirja, 

á 65 € ja adressit 8,50 €.

Huom! Odotettu urkulevy 

on tullut myyntiin!  ”Nivalan 

vanhat urut” – äänite  sisältää 

urkumusiikin helmiä, soitet-

tuna Nivalan kirkon uruilla, 

urkutaiteilija Ismo Hintsala, 

levyn hinta 20 €.

Perheasiain neuvottelu-

keskus Rautatienkatu 6 C 2 

(käynti pihan puolelta) 84100 

Ylivieska,

p. (08) 425 990.

Palveleva puhelin 010 190 

071 päivystää joka päivä, su-

to klo 18- 01, pe ja la klo 18-

03. Palvelevaan nettiin voit 

lähettää viestin (evl.fi /palve-

levanetti.fi ), johon vastataan 

viiden päivän kuluessa.

LOMALLA JA KOULU-

TUKSESSA: Sanna Jukkola 

7.-19.2.2009.

Kastettu

Senja Maria Camilla Hint-

sala 

Avioliittoon 
kuulutettu
Kristian Henri Heikkinen ja  

Niina Kaarina Pääkkö

Hautaan siunattu

Riika Jemiina Helander  

88 v.

Anna Sofi a Rautio 84 v.

Kia-Sofi a Elina Kiviniemi 

3 v.



Nivalan ensimmäinen talvi-

nen musiikki viikko tarjo-

si monipuolisen kattauksen 

musiikkia kaikenikäisille. 

Promoottoreina ja ideoijina 

ovat toimineet Nivalan seura-

kunnan vs. kanttori Anu Rau-

tio ja kulttuurisihteeri Anita 

Ohtamaa yhteistyökumppa-

neina Jokilaaksojen musiik-

kiopisto, Jokilatvan opisto, 

Jokilaaksojen musiikkisää-

tiö, Nivala-lehti ja Nivalan 

Nuorisoseura.

Kulttuurisihteeri Ohta-

maan mukaan tapahtuman 

lähtökohtana on ollut ha-

lu tuoda musiikki arkeen ja 

esitellä monipuolisesti paik-

kakunnan musiikkitoimin-

taa sekä innostaa toimintaan 

ja musiikin pariin uusia har-

rastajia. Pääosa esiintyjistä 

on paikkakunnan omaa vä-

keä, toimiihan Nivalassa esi-

merkiksi yhdeksän kuoroa, 

mutta esiintyjien joukkoon 

mahtui kyllä muutama vie-

railijakin.

Nivalan Musiikkiviikko 

alkoi varaslähdöllä virsita-

pahtumalla kirkossa 6.2., jol-

loin Jukka Kangas lauloi vir-

siä vaarinsa Kustaa Kivinie-

men muistolle säestäjänään 

Liisa Katajala.

Juhlaviikko alkoi varsinai-

sesti sunnuntaina juhlajuma-

lanpalveluksella, jossa oli mu-

siikkivieraana oopperalaulaja 

Esa Ruuttunen.

Kirkkoherra Martti Vil-

jasen saarnasta jäi mieleen 

osuvat sanat musiikin hyvää 

tekevästä vaikutuksesta mei-

hin ihmisiin. Musiikkiviikon 

aikana meillä kaikilla on ollut 

mahdollisuus tulla vaikuttu-

neeksi korkeatasoisesta mu-

siikista.

Oopperasta

Jumalanpalveluksen jälkeen 

oli seurakuntakodissa kirk-

kokahvitilaisuus, jossa oop-

peralaulaja Esa Ruuttunen 

esitteli ensi kesänä toteutetta-

van Joonas Kokkosen Viimei-

set kiusaukset –oopperan.

Kaksinäytöksinen ooppe-

ra kertoo maallikkosaarnaja 

Paavo Ruotsalaisen elämästä 

ja uskonkamppailusta unen-

omaisin näyin. Oopperan 

kohtaukset ovat historiallisia 

tositapahtumia, mutta unik-

si muutettuna. Ooppera päät-

tyy koskettavaan Paavon vir-

teen Sinuhun turvaan, Juma-

la (vuoden 1986 virsikirjassa 

382). Oopperan libretto on 

Lauri Kokkosen pohjautuen 

hänen  samannimiseen näy-

telmäänsä. Oopperan on sä-

veltänyt  Joonas Kokkonen.

Viimeiset kiusaukset -oop-

pera on Esa Ruuttuselle hen-

kilökohtaisesti läheinen. Kun 

hän esitti ensi kertaa Paavon 

roolin Kansallisoopperassa, 

hänen äitinsä oli kuollut kaksi 

viikkoa aikaisemmin, oli vai-

keaa laulaa liikuttumatta Paa-

von virttä.

 Ruuttunen on laulanut se-

pän roolin Nilsiän Aholan-

saaressa toteutetussa oop-

peraesityksessä 2000-luvun 

alussa. Ruuttunen kertoo, 

että oli vaikuttava kokemus 

saada esiintyä autenttisessa 

paikassa, vain parin metrin 

päässä Paavon oikeasta kuo-

linvuoteesta.

Uljasta  musiikkia 

Musiikkiviikon ensimmäisen 

päivän kruunasi hieno puhal-

linmusiikki, kun alueorkeste-

ri Quattro di Bothnian ( Nel-

jä Pohjanmaalta) ensiesiintyi 

Nivalan lukion salissa. Noin 

50 soittajan puhallinorkeste-

ri koostuu Kalajoen, Ylivies-

kan, Oulaisten ja Nivalan pi-

demmälle edenneistä har-

rastemuusikoista. Soittajien 

ikäjakauma on laaja. Orkes-

terissa kohtaavat nuoruus ja 

kokemus.

Illan konsertissa puhal-

tajia luotsasi kolme kapel-

limestaria Mika Kaijanen, 

Erkki Mankinen ja Pasi Oja-

la. Kaikilla kolmella on pasu-

nistitausta.

 Uusi alueorkesteri toimii 

projektiluontoisesti. Harjoi-

tukset alkoivat syksyllä ta-

voitteena neljä konserttia ys-

tävänpäivän tienoilla.

Illan konsertin ohjelma 

oli korkeatasoinen koostu-

en kevyestä ja klassisesta pu-

hallinmusiikista. Nivalalai-

nen trumpetisti Janne Nietu-

la soitti soolo-osuuden Ossi 

Runteen kappaleesta Kadon-

nut rakkaus.

Ison orkesterin vivahteikas 

ja hieno sointi ja soittamisen 

ilo välittyi yleisölle saakka. 

Laulava pupujussi

Leena Pyylampi on esiintynyt 

lapsille Laulavana Pupujussi-

na jo vuodesta 1989. Freelan-

ce-muusikkona hän on käy-

nyt esiintymässä päiväkodeis-

sa, kouluissa, perhejuhlissa ja 

lastentapahtumissa.

- Neljätoista vuotta olen 

esiintynyt kaikenikäisille. 

Vuodessa kertyy noin puo-

lentoista sataa esiintymistä. 

Pidän tällaisista pienimuotoi-

sista tapahtumista, joissa saa 

parhaiten kontaktin yleisöön. 

Ohjelmisto koostuu etupääs-

sä omista sävellyksistä ja Sari 

Kanalan ja Tuula Korolaisen 

sanoittamista  lastenlauluista, 

kertoo Pyylampi.

Ritva Oja

Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Musiikista sisäistä valoa

Perhepäivähoitajat lapsineen olivat tulleet Pupujussi-esi-

tykseen Tillarigalleriaan. Ihastuttava ja lämminhenkinen 

Pupujussi esitti hauskoja, lapsille soveltuvia lauluja. Esityk-

sestä huokui leppoisa tunnelma ja laulamisen ilo ja riemu.

Kirkkokahvivieraat saivat esimakua Viimeiset kiusaukset 

–oopperasta, kun Esa Ruuttunen tulkitsi oopperan loppu-

kohtauksesta Ukko- Paavon virren.

Uuden paloaseman raken-

tamishanke etenee. Valtuus-

to päätti  yksimielisesti kau-

punginhallituksen esityksen 

mukaisesti hakea investoin-

tiavustusta 350 000 euroa 

palosuojelurahastosta ja 30 

000 öljynsuojelurahastosta. 

Loppu rahoitetaan kaupun-

gin takaamalla lainalla. Kus-

tannusarvio on noin 2,2 mil-

joonaa euroa.

Uuden paloaseman paikka 

on Haapajärven tien varrella 

olevalla tontilla, jossa on ny-

kyisin moottoripyöräilijöiden 

kerhotalo. Kaksikerroksisen 

paloaseman julkisivu on kan-

tatie 27:n päin. Rakentami-

nen on tarkoitus tehdä tänä 

ja ensi vuonna Teollisuuskylä 

Oy:n toimesta. Teollisuuskylä 

vuokraa aseman kaupungil-

le, joka edelleen vuokraa sen 

Jokilaaksojen Pelastuslaitok-

selle. Paloasema korjaaminen 

on ollut suunnitelmissa hyvin 

pitkään. Nyt se oli budjetoi-

tu rakennettavaksi kaupun-

gin toimesta vuonna 2011. 

Teollisuuskylän rakentamana 

hanke aikaistuu ja kaupunki 

ostaa paloasemarakennuksen 

Nivalan Teollisuuskylä Oy:ltä 

vuonna 2011.

Nykyinen paloasema pa-

rakkeineen on ahtaalla ton-

tilla kaupungintalon ja van-

han meijerin välissä. Varsi-

naisesti se ei ole käyttökiel-

lossa, mutta rakennuksessa 

on mikrobikasvustoa. Tilat 

ovat myös liian pienet ja si-

jainti keskellä kaupunkia ai-

heuttaa liikenteellisiä vaaroja 

hälytystilanteissa. Keskeiselle 

paikalle jäävälle rakennuksel-

le ja tontille ei ole käyttösuun-

nitelmaa, mutta se sopisi mm. 

asuinkerrostalon tontiksi.

Päiväkodille uusi 
paikka
Uuden paloasemarakennuk-

sen tieltä siirtyy pois myös 

Korpihovin päiväkoti. Val-

tuusto hyväksyi yksimielisesti 

kiinteistökaupan, jolla se os-

ti Sivula-nimisen kiinteistön 

ensisijaisesti perustettavaa 

päiväkotia varten. Kiinteis-

tö sijaitsee ns. Nesteen riste-

yksessä Ylivieskaan menevän 

tien varressa ja sopii päiväko-

diksi erinomaisesti. Kiinteis-

tön pinta-ala on 3,1 hehtaa-

ria ja liittyy Tiilimaan aluee-

seen. Tilalla olevaan asuin-

rakennukseen on rakennet-

tu yläkerta viime vuonna. 

Huoneistoala on vajaat 190 

neliömetriä ja pihassa on iso 

autotalli. Kauppahinta on 295 

000 euroa.

Pakolaisten 
ottamisesta 
aloite

Valtuuston kokouksessa jätet-

tiin kaksi valtuustoaloitetta.

Kristillisdemokraatit jätti-

vät aloitteen, että päätöksiin ja 

päätösesityksiin erityisesti in-

vestointien osalta liitetään sel-

keät ja tarkat laskelmat siitä, 

miten ne vaikuttavat kaupun-

gin vuosittaisiin tilikauden tu-

loksiin toteuttamis- ja sitä seu-

raavina vuosina ja että näistä 

vaikutuksista tiedotetaan val-

tuuston lisäksi myös kaupun-

gin asukkaille hyvissä ajoin 

ennen lopullisia päätöksiä.

Sirpa Heiska ja Riitta Kivi-

niemi (SDP) jättivät aloitteen, 

että kaupunki selvittäisi Niva-

lan mahdollisuudet vastaan-

ottaa pakolaisia. Sirpa Heiska 

sanoi sosiaalidemokraattisen 

aatteen mukaista olevan, että 

hyvinvointia jaetaan tasaises-

ti, myös kaikkein hädänala-

simmille.

Kaupunginvaltuusto va-

litsi edustajat Nuorisoval-

tuustoon. Valituksi tulivat 

Kati Ainassaari (varalla Sir-

pa Heiska) ja Henna-Marja 

Sanaksenaho (Antti Hauta-

koski).

Maritta Raudaskoski

Valtuusto yksimielinen paloasemasta ja kiinteistökaupasta
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Ystävänpäivää vietettiin ei-

len 14.2. Ystävänpäiväviikolla 

Nivalan Pelastakaa Lapset ry 

järjesti Sininen ruusu -runo-

esityksen Nivalan yhdellätois-

ta alakoululla. Sirkka Järvi ja 

Eeva-Liisa Joenväärä kävivät 

kouluilla lausumassa runoa, 

joka kertoo erilaisuudesta ja 

opettaa meitä kaikkia kunni-

oittamaan toinen toisiamme 

erilaisina ja ainutlaatuisina 

ihmisinä.

- Runon avulla yhdis-

tys haluaa avata keskustelua 

koulukiusaamisesta ja sen eh-

käisemisestä kouluyhteisössä 

ja auttaa opettajia ja oppilai-

ta aloittamaan kiusaami-

sen työstämisen esimerkiksi 

piirtämisen, kirjoittamisen ja 

keskustelujen avulla, mainit-

see Sisko Kangas Nivalan yh-

distyksestä.

 - Runon teksti on aivan 

ihana ja puhutteleva sekä 

ajankohtainen. Esittämämme 

runo on osa Gerda Kleinin 

runoteoksesta, jonka olem-

me esittäneet kokonaisuu-

dessa vuonna 2000 silloisen 

Niku-Matin koulun hyväksi. 

Toisen kerran esitimme teok-

sen vuonna 2006, kertoi Ee-

va-Liisa Joenväärä

Sirkka Järvi ja Eeva-Lii-

sa Joenväärä olivat erittäin 

otettuja Karvoskylän koulun  

esityksen jälkeen saadusta 

aidosta ja oma-aloitteises-

ta  palautteesta. Eräs koulun 

oppilas juoksi heidän jälkeen-

sä ja kiitti esityksestä ja toi-

votti  esiintyjät tervetulleeksi 

uudelleen ja toivottaen vielä 

hyvää kevättä.

- Kyllä lämmitti meidän 

sydäntä. Esitys oli onnistu-

nut, kiittelevät lausujat. 

 Nivalan Pelastakaa Lap-

set ry on saanut paikallisia 

yrityksiä mukaan tukemaan 

yhdistyksen toimintaa. Lah-

joituksilla yhdistys voi aut-

taa vaikeissa elämätilanteis-

sa olevia lapsiperheitä.

- Nivalan yrittäjät ovat 

lähteneet erittäin positiivi-

sella asenteella mukaan tu-

kemaan yhdistyksemme toi-

mintaa tietäen, että varat käy-

tetään paikallisesti, kertoo 

Raija Eskola Nivalan Pelas-

takaa Lapset ry:stä. 

Jokainen koulu sai muis-

toksi esityksestä pienen tau-

lun, jossa on kuvattuna sini-

nen enkeli ja ruusu sekä roh-

kaisevia sanoja kiusaamisen 

ehkäisemiseksi.

Ritva Oja

Sininen ruusu Karvoskylän koululla

Ystävä-mummot, kuten he 

itsensä esittelivät oppilaille. 

Sirkka Järvi (vas.) ja Eeva-

Liisa Joenväärä lausuivat 

Gerda Kleinin runoteokses-

ta koskettavan runon Sini-

nen ruusu.

Karvoskylän koulun oppilaat hiljentyivät kuuntelemaan esitystä.

Kolmasluokkalainen Ma-

tias Mäntylä (vas.) ja vii-

desluokkalainen Saku Kes-

seli pitivät runoesitykses-

tä. Sininen ruusu puhutteli 

poikia.

Sijoitusmarkkinoiden epä-

varmuus näkyy myös Niva-

lassa. Viime vuonna Nordean 

asiakkaatkin siirsivät osake-, 

sijoitusrahasto- sekä vakuu-

tussäästöjään säästötileille, 

joihin tuli rahaa 23 prosent-

tia edellisvuotta enemmän.

- Nordean viesti on, et-

tä nyt sijoittamispäätöksiä 

kannattaa tehdä erittäin har-

kiten. Sijoitusneuvojallam-

me on kädet täynnä työtä, 

mutta häneltä voi tilata ajan 

ja miettiä yhdessä säästöasi-

oita. Perinteinen säästötili, 

johon tallettaa säännöllises-

ti varoja, on aina hyvä vaih-

toehto  ja erikoisesti se sopii 

tähän nopeasti muuttuvaan 

markkinatilanteeseen, ker-

too konttorinjohtaja Jaakko 

Lehtinen.

Uusia asuntoluottoja nos-

tettiin Nivalan konttorissa 

vuonna 2008 noin yhdeksän 

miljoonaa euroa. 

- Viime vuoden viimeinen 

neljännes oli todella hiljaista 

aikaa. Alkuvuoden voimakas 

korkotason lasku on jälleen 

vilkastuttanut luottojen ky-

syntää. Sekä entiset että uudet 

asuntolaina-asiakkaat voivat 

ottaa lainaansa korkosuoja-

uksen tai lainaturvan. Kor-

kosuojaus leikkaa pois kor-

kopiikit, mutta huomioi, jos 

korot alenevat, selostaa Leh-

tinen.

Nivalan konttorissa lähes 

joka neljäs asuntolaina-asi-

akas otti korkosuojauksen 

ja noin puolet turvasi lainan 

takaisinmaksua lainaturvan 

avulla. Lainaturvan ei tarvit-

se olla sataprosenttinen, vaan 

se voi kohdistua esimerkiksi 

takaajien osuuteen.

Maatila-
rahoituksen 
kysyntä vilkasta

Maaseuturahoitus on jatka-

nut ripeää kasvuaan Nivalan 

konttorissa, sillä kasvu oli vii-

me vuonna peräti 28,5 pro-

senttia. Nivalassa uskotaan 

maatalouden tulevaisuuteen 

ja investoidaan kovasti. 

- Pystymme tarjoamaan 

asiantuntevaa palvelua maa-

seutuyrittäjille. Asiakkaiden 

kannattaa kilpailuttaa lai-

nansa ja rahoituspalvelunsa, 

Lehtinen sanoo.

Viime vuonna tehostui 

myös vahinkovakuuttami-

nen, kun Jaana Bäckman 

aloitti tehtävässä helmikuus-

sa. Nivalassa vahinkovakuu-

tuskanta lähes kolminker-

taistui vuoden aikana. Nor-

dea lanseerasi viime vuonna 

myös pienille ja keskisuuril-

le yrittäjille oman Etuyrittäjä-

konseptin, jossa yrittäjä saa 

oman nimetyn yhteyshen-

kilön konttorista hoitamaan 

sekä yrityksen että yrittäjän 

henkilökohtaisia pankkiasi-

oita sekä saa hyviä kohden-

nettuja etuja käyttöön.

- Koko viime vuosi oli 

pankkimaailmassa hyvin 

poikkeuksellinen, eikä tule-

van vuoden näkymiä pysty 

tarkasti ennakoimaan, miet-

tii Lehtinen.

Lama tulee tänne 
viiveellä
- Nivalan yritysten tilanne on 

tähän saakka ollut vielä koh-

tuullisen hyvä, arvioi asia-

kasvastuullinen johtaja Arvi 

Niiranen.

- Nyt yritykset ovat paljon 

vahvempia kuin edellisen la-

man aikana. Tänä 15 vuoden 

aikana ne ovat saaneet oppia 

ja taloudellinen osaaminen 

on lisääntynyt. Ylisuuriin in-

vestointeihin ei lähdetä, vaan 

hankkeet ovat järkeviä ja tar-

kasti laskettuja.

Niiranen tietää, että viime 

vuoden alkuvuosi oli Nivalan 

yritysten tilauskannan osalta 

hyvä, mutta hiljeni syys-loka-

kuun jälkeen. Vuodenvaih-

teen jälkeen tilauskannan 

putoaminen on yhtäkkiä jyr-

kentynyt, joillakin jopa 20-40 

prosenttia. Tulevaa kehitystä 

ei voi ennustaa.

- Niin maataloudessa kuin 

muussakin yritystoiminnassa 

taloudellisen osaamisen on 

oltava vahvaa ja laskentajär-

jestelmät hyvässä kunnossa. 

Täytyy olla pelisilmää, että 

osaa hinnoitella myymänsä 

tuotteet oikein. Jos saa myy-

dessä vähän enemmän ja pys-

tyy ostoissaan saamaan alen-

nuksia, niin vuoden kuluttua 

viivan alla voi olla mukava 

summa, Niiranen pohtii.

Asiakasvastuullinen johtaja Arvi Niiranen (vas.) ja kont-

torinjohtaja Jaakko Lehtinen sanovat viime vuoden olleen 

pankkimaailmassa hyvin poikkeuksellinen. Alkuvuoden 

korkojen lasku on  vilkastuttanut jo asuntolainojen kysyn-

tää.

Nivalan Nordean säästötileille rahaa Abit
liikkeellä!

Epätodennäköinen kolmikko: Hard Rock-bändi KISS hen-

gailemassa palkkiometsästäjä Jango Fettin kanssa.

Abit matkalla, autoa koristavat hauskat karikatyyrit.

Abiturientit viettivät jälleen 

penkkaripäivää Nivalan kes-

kustassa sonnustautuneena 

mitä erilaisimpiin pukuihin.

Kuvat Ritva Oja
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LAATTAVIESKA 
Ratakatu 19, Ylivieska, puh. (08) 424 668, www.laattapiste.fi 
Palvelemme arkisin klo 9 - 17 ja lauantaisin klo 9 - 13

KEVÄÄN UUTUUDET SAAPUIVAT
Puukuvioisilla laatoilla luot luonnollisen tunnelman terassilta kylpyhuoneeseen. 
Uutuuksista löydät myös särmikkäät sisustuskivet ja romanttiset kukkakuosit. 
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www.nivalanviikko.fi 
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On se kunnan talous tiukal-

la kun yo-kokeiden kahvitar-

joilukin piti lopettaa. Sinänsä 

pientä, mutta heijastusta ar-

vostuksista kuitenkin... T. Mi-

tä seuraavaksi?

Haapaperällä joku mies koi-

ran kanssa jahtaa nuoria poi-

kia ja tyttöjä koiransa kans-

sa!

Kuka vastaa Kalliosaarentien 

ja Pidisjärventien kunnossa-

pidosta? Työt laimin lyöty jat-

kuvasti!!! Urakoitsija vaihdet-

tava välittömästi jos ei malli 

muutu!!!

Körryyttelijöiltä kortti pois 

ijäksi, muutama vuosi linnaa 

ja auto valtiolle! Kyllä alakas 

tientukot loppummaa!

Eihän parkkipaikalle voi jät-

tää kun joutuu muutaman 

metrin kävelemään tupaan, 

ajettais kun vaan ovesta so-

pis.

Eikä Kallijolla ole monistus-

konetta että vois monistaa 

kokousten päätökset joka 

kunnan ilmoitustaululle ettei 

tarvitse lähteä Ylivieskaan lu-

kemaan, tulee kalliiksi, ei kai-

killa ole omaa autoa, takxilla 

käydä.

Minäkään en taho keretä 

moneen paikkaan yhtä ai-

kaa vaikka joutusa oonkin 

niin että aurausurakoitsijoi-

ta hieman lisää vaikka onhan 

nuo tiet melkein yhtä hyväs-

sä kunnossa ku meijän pot-

tupelto!

Kuka mahtaa olla vastuussa 

taajama-alueen teiden kun-

nossapidosta ja kaupungin 

kiinteistöjen piha-alueiden 

aurauksista?!? Ei paljon sur-

keampaa vois ollakaan. Kok-

kola-Kajaanitie myös ver-

taansa vailla... Pakkohan se 

on ajaa keskitietä ja sekin vaa-

tii taitoa näissä olosuhteissa!

Ihana asia että kotona hoituu 

kaikki tehtävät ja toimenpi-

teet, jotka hoitajille kuuluvat, 

sillä hekin ovat kiireisiä, niin-

kuin kaikki terveydenhoidon 

työntekijät.

Onko kellään kytkinlevyä 

mazdaan?

Maanantai ilta oli tietotur-

vailta Niva-Kaijan oppilaid. 

vanhemmil. Paikalla 10 kun-

ta kuulijaa, koulussa silti 400 

oppil. Näin vähänkö van-

hemmat välittää mitä lapset 

netis tekee. Hävetkää jotka 

ette tulleet paikalle. Tv. pai-

kalla ollut.

Autoilijat, nyt järki kättee 

tuola liikenteesä! Ei oo kovin 

mukavvaa sielä mopolla ajel-

la ku aina saa autoilijoita ol-

la pelekäämäsä. Esim nesteen 

risteyksesä, ite tullee sievistä-

päi ja on menosa kajjaanii päi 

niin jokku ajjaa stopin takkaa 

tien yli vaikka olis jo melek-

kee risteyksesä, tai ohittaa ja 

kääntyy kylälle. On mukava 

siinä sitte ite alakkaa jarrut-

tellee ja väistellee vaikka oik-

keesti ei pitäs. Sitte tasa-ar-

vosisa kans on näitä läheltä 

piti ko porukka ei kato/väis-

tä. Arvonnasta ko ootte kort-

tinne saanu? Ei huvittas tol-

lasten takia sairaalaa joutua 

ja mopoa hajottaa. Nim. Mo-

poilija.

Avuttomia on ihimiset ku vä-

hän lunta pyryttää niin itku 

kurkussa jos ei lumien ajaja 

ehi heti kymmeneen paik-

kaan yhtä aikaa. Pysysköhän 

se lumikola terveitten ihimis-

ten käjessä kerran pari tala-

vessa? Olikohan ne ihimiset 

ennen motisa koko talaven 

kun ei kunnan raholla aurat-

tu teitä?

"Jo yläasteen käynyt" voin sa-

nua että kyllä sielä yläasteella 

vaan välillä näläsä joutuu ole-

maa! Ei ehkä sellatteet jokka 

syö ns. perusruokkaa, mutta 

erityisruokavalioporukka on-

ki toine asia. Ite kasvissyöjänä 

monesti tullu 2 ruokkailluu 

näläkäsenä ku koulluu 8ksi 

tullu, sitte ilimotettaa että ei 

ookasvisruokkaa ennää. Sii-

nä sitte miettii et mitä tekkee 

ku on näläkä ja pää kipiä ja 

neliää koulua. Siinä vaiheesa 

lähttee vaikka rillille istumi-

seuhalla ko että koulusa nälä-

käne, ja pää kippeenä. Omat 

evväätkö täsä pittää alakkaa 

ottaa mukkaa, vaikka pitäs se 

ruoka sielä koulusa saaha. T. 

näläkän ysiluokkalaine.

Koko sunnuntaipäivän 8.2. 

naukui tarhinpuhdossa pit-

käkarvainen kissa. Se oli vä-

riltään valkoinen, jossa har-

maata ja punaruskeaa. Vietiin 

illalla se raudaskylälle koira- 

ja kissahoitola Onnelaan, kun 

ei raaskittu yöksi lumipyryyn 

jättää. Sieltä voi käydä hake-

massa kissan, joka kaipailee 

: ) ja numero sinne on 044-

5103834.

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  myös internetistä 

osoitteesta www.nivala.org. Sivuilla 

voit myös kommentoida viestejä.

Nivalan ammattiopiston kä-

si- ja taideteollisuusosaston 

vaatetusartesaaneiksi ja kä-

dentaitojen ohjaajiksi opis-

kelevat oppilaat esittelivät tai-

dokkaita ja innovatiivisia kä-

sityötuotteitaan  Kuvia kan-

kaalla -näytöksessä Niva-Kai-

jan koulun auditoriossa.

Opiskelijat kertovat ha-

luavansa tuoda näytöksessä 

esille, kuinka heidän valmis-

tamansa tuotteet saavat al-

kunsa kuvasta eli suunnitel-

masta ja kuinka suunnitelmat 

toteutuvat valmiiksi tuotteik-

si, jotka käytössä muuttuvat 

liikkuviksi kuviksi.

Kuvia kankaalla -näytök-

sestä opiskelijat olivat luo-

neet yhtenäisen kokonai-

suuden musiikin, koreogra-

fi an ja valojen avulla. Näy-

töksessä esiteltiin  yksilöllisiä 

asuja, trikoovaatteita, kaunii-

ta juhlapukuja ja kekseliäitä 

nurinkurinvaatteita ja fan-

tasia-asuja, kudottuja ja pai-

nettuja tekstiilejä, mosaiikki-, 

tilkku- ja nahkatöitä.

Artesaaneiksi ja käden-

taitojen ohjaajiksi opiskele-

vat halusivat lisäksi kertoa 

tuotteittensa avulla  opiske-

lupaikkaa miettiville kahdek-

sas- ja yhdeksäsluokkalaisil-

le, millaisia tuotteita artesaa-

niopintojen aikana voi oppia 

valmistamaan.

Näytöksen suunnittelus-

ta ja toteutuksesta vastasivat 

NAO:n käsi- ja taideteolli-

suusosaton vaatetuksen kol-

mannen vuoden opiskelijat 

näyttelyrakennuksen kurs-

sityönä.

Ritva Oja

Tekstiilejä, juhla- ja fantasia-asuja

Fantasia-asussa on käytetty mielikuvitusta

Taft i kahisee kauniissa

 juhlapuvuissaKuvat on siirretty kankaalle painetuiksi tekstiileiksi
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Nivala-Pesis

Kineva

Lyhty r.y.

KOTISIVUJEMME

osoite on: www.tietotori.fi /nivalandemarit

PÄIVÄKAHVIT

tiistaisin klo 12-14 Pappilantiellä.

Huom! Jäsenille euron (1 €) alennus uikkoon kerta/viikko.

Nivalan Metallityöväen AO 353
YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja: Jari Mehtälä, Pidisjärventie 42 B 6, 85500 

Nivala, p. 040-3544711 (Huom. numero muuttunut). säh-

köposti nivalaluottamusmies@nordicaluminium.fi 

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

0440-550392 sähköposti sami.kourujarvi@luukku.com

Taloudenhoito, Jäsenasiat: Pertti Karppinen, Kytölänpuhto 

15, 85500 Nivala, p. 044-5241919.sähköposti taloudenhoi-

taja.ao353@omanetti.fi 

Kotisivut osoitteesta: www.nivalanmetalli353.net

Aittolan kyläseura ry

Jokilaaksojen Seuturyhmä järjestää päiväkurssin

lauantaina 21.2.2009 aiheena

TYÖTTÖMYYSTURVA

Kurssi on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille Metallin 

jäsenille. Tervetuloa!

Kurssi on maksuton sisältäen kahvit ja ruoan. Liitto korvaa 

matkakulut halvimman matkustustavan mukaan. Ammatti-

osasto 353 maksaa matkakorvauksen lisäksi opintorahan 30 

euroa.

Kouluttaja: Juha Vierimaa, Metallityöväen Liitto. Kurssiaika: 

Klo 9-15.00. Kurssipaikka: Ravintola Lounatuuli, Tulolantie 

23, Ylivieska.

Sitovat ilmoittautumiset klo 17.00 jälkeen pe. 13.2. mennes-

sä: Veli-Matti Hietaniemi 044 7815714 tai Jari Mehtälä 040 

3544711.

Nivalan Han Moo Do
NIVALAN HAN MOO DO

HAN MOO DON SENIORIKURSSI

Oletko joskus harrastanut Han moo doa tai ehkä suorittanut 

vyönkin? Jäitkö kaipaamaan tehokasta lihaskuntotreeniä ja 

venyttelyä yhdistettynä itsepuolustusharjoitteluun?

Nyt on tilaisuus palata mukavan harrastuksen pariin! Tule 

mukaan suunnittelemaan kurssin aloitusta TUISKULAAN 

torstaina 19.2. klo 19.00.

Lisätietoja: Sointu Karjalainen-Känsälä puh. 044 2660 461

TOIMIKUNTA 2009

Puheenjohtaja Jari Mehtälä   040-3544711 Nordic Aluminium Oyj

Sihteeri Sami Kourujärvi  0440-550392 Nordic Aluminium Oyj

Taloudenhoito/Jäsenasiat

                                                                                           

Pertti Karppinen 044-5241919 Scanfi l Ems

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

SPR Nivala

Anna hetki ajastasi ja vähennä toisen ihmisen yksinäisyyttä

 

Tule mukaan Punaisen Ristin ystävätoimintaan

 

Lisätietoja 0400-915 665/Elina tai nivala@punainenristi.fi 

FC-Ysikaks' Nivala

Pesäpalloharjoitukset keväällä 09

 ti klo 18.30 – 20.00 Tuiskula T 97-98

 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 F-jun. T+P 99-00

 pe klo 17.30 – 19.00 Amis T 93-96

 la klo  13.00 – 14.15 Amis T 93-95 + naiset

 la  klo  14.15 – 15.30 Amis P 93-94  + miehet

G-juniorit (T + P 01-03) Tuiskulassa la  klo 10.30 – 11.30

Sählymailat + varusteet mukaan!

Punttisali ammattikoululla ke klo 19.00 – 20.00   

Tervetuloa myös uudet pelaajat rohkeasti mukaan.

Tiedustelut: Satu Kontiola puh. 040 5311 713

LASKIAISRIEHA LIITTOLASSA 22.2.2009 KLO 11.00

* Hiihtokisat lapsille

 - Ilmottautuminen ennen kilpailua joka alkaa 11.30

 - sarjat tarpeen mukaan 

 - Kaikki palkitaan

 - Pakkasraja -15 astetta

* Mäenlaskua

* Makkaraa

* Puff etti

* Arpajaiset

* Moottorikelkka-ajelua

* Ruokailu: Hernekeitto, leipä ja juoma  Hinta: 5 €

 

Tule mukaan laskemaan mäkeä, hiihtämään kilpaa tai naut-

timaan hyvästä ruuasta ja aidosta laskiaistunnelmasta!

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

Maatilojen turvallisuuspäivä

Torstaina 19.2. klo 10. Nivalassa, Nitek Pajatie 5, 85500 Ni-

vala. Kahvit Sapuskassa 9.30 alkaen.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen edustajan koulutusosio:

• Maatilojen paloturvallisuus

• Riski- uhka- ja vaaratekijät tuotantorakennuksissa

• Pelastaja eläinsuojassa.

Markkinointipäällikkö Markku Pelto-Arvo Tapiolasta:

• Tapiolan maatila-asiakkaan huolenpito

  ja  riskienhallinta.

Lopuksi MTK-Nivalan jäsenille ilmainen ruokailu Sapuskas-

sa. Tilaisuus on kaikille avoin.

Tervetuloa koulutukseen!
MTK-Nivala

Matka kädentaitomessuille

Jyväskylään la  4.4.09. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Haapa-

järven Käsityökeskukseen p. (08) 763182

Haapajärven käsityökeskus

Pilkkikisa/Ulkoilu- ja liikuntapäivä Rantahovissa Kalajoen-

rannassa (Yliniemenkuja 35) la 28. 2. klo 12. Ilmoittautumi-

set pilkille alkaen klo 11. Sarjat: Nuoret, alle 15 v, Naiset ja 

Miehet. Osallistumismaksu pilkkikisaan 10€.

Ps. Syöminen sallittu. Buff et ja arvontaa sekä muuta ohjel-

maa, kuten leikkimielinen haasteparikisa. Tervetuloa joukol-

la kisailemaan!

Järjestää Karvoskylän kyläyhdistys / Laaksojen kipinä

Karvoskylän Kyläyhdistys

Akun keräys Essolassa, Järvikyläntie 838.

Tontteja myynnissä. Edullisia ja luonnonkauniilla paikalla.

Elinvoimaa Aittolasta. www.aittola.fi 

Nivalan Partio ry.
HEI SINÄ, JOKA OLET JOSKUS KANTANUT KAULAS-

SASI NIVALALAISEN LIPPUKUNNAN PARTIOHUIVIA!  

Löytyykö ullakolta tai piirongin laatikosta vanhoja partio-

muistoja? Lainaatko tulevaa Nivalan Partio ry:n juhlavuoden 

näyttelyä varten esineitä, valokuvia, varusteita yms.

p. 0503022977 /Riitta (iltaisin)

MTK-Nivala
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Parhaat palvelut  

Vastataan pois
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1. Kuopio.

2. Henna Virkkunen.

3. Kuusi.

4. Lapinlahdelta.

5. Kuparia.
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Kahvit Sapuskassa 9.30 alkaen.  
Jokilaaksojen pelastuslaitoksen edustajan koulutusosio:
•Maatilojen paloturvallisuus
•Riski- uhka- ja vaaratekijät tuotantorakennuksissa
•Pelastaja eläinsuojassa.
 Markkinointipäällikkö Markku Pelto-Arvo Tapiolasta:
•Tapiolan maatila-asiakkaan huolenpito ja riskienhallinta.
    

MTK-Nivala

MAATILOJEN
TURVALLISUUSPÄIVÄ

Torstaina 19.2. klo 10.00 Nivalassa,
Nitek, Pajatie 5, 85500 Nivala

Lopuksi MTK-Nivalan jäsenille
ilmainen ruokailu Sapuskassa.

Tilaisuus on kaikille avoin
Tervetuloa koulutukseen!

Myydään  

Suomenlampaan UU-
HI- ja PÄSSIKARITSOITA 
(mv3-katras) hinta 100 
€ kpl sis. alv 22%. Puh. 
040-5786434.

2 kpl kolaroimattomia 
TURVAKAUKALOITA. Siis-
tejä ja hyvänkuntoisia. 
vm. 2004. Olleet yhden 
lapsen käytössä.
Lisätietoja puh: 044-999 
6256 / H-vesi.

Soikea, erikoinen PUU-
PÖYTÄ. Puh. 440 867 / 
tarjous.

TIETOKONEPÖYTÄ pyök-
ki.HP. 50 e, kolmios. KIR-
JAHYLLY pyökki, 2 x 
lasivitriinit.HP. 80 e. Siis-
tejä ja hyväkuntoisia. P. 
040-7070539.

Vaaleanharmaa ISLANNIN 
LAMMASTURKKI, erikoi-
sesti tehty. Koko 40, siisti. 
Puh. 440 867 / tarjous.

Lasten SÄNGYT 2 kpl. DI-
GIBOXI (ei kaapeli). Puh. 
050-4924660.

MOOTTORIPYÖRÄ Suzu-
ki Gsx-r 1000m3 -04 puh. 
044-5805172.

JÄÄKIEKKOVARUSTEET 
varusteet junnulle ko-
ko n.100-115 cm ja 120-
140 cm molemmat koot 
sis.kaikki suojat. Poikien 
luistimia viisi paria eri ko-
koisia 32 ja siitä ylöspäin 
hyvä kuntoisia, kaksi jää-
kiekkokypärää ristikolla.. 
Iso jääkiekkovarustekas-
si, Stiga rattikelkka,
kolme suksipakettia 
Karhun 135cm sukset, 
sauvat + salomonin 35 
monot. Fisherin 157cm 
sukset, sauvat+jalaksen 
37 monot. Atomicin 163 
cm sukset, sauvat + ja-
laksen 38-39 monot. 
Puh.0503662292.

3 kpl siem.ikäisiä HIEHO-
JA, 1 Fr ja 2 Ay, nupoutet-
tuja. p. 040-5880155.

Yhdellä lapsella olleet, 
TURVAKAUKALO, pinna-
sänky, syöttötuoli, sitteri, 
VAUNUT ja matkarattaat. 
Kysy ja tarjoa puh. 050 
350 7416.

Ostetaan  

Kuivaa KOIVUHALKOA. 
0400-693057.

Ajettava RUOHONLEIKKU-
RI traktori tai etuleikkuri 
malli. Puh. 050-5596260

Lasten PIITTASÄNKY. Puh. 
040-5089638.

ASUNTOVAUNU soli-
fer, lmc, hobby tai vas-
taava max 2500 e puh. 
040-7061749.

Lasikuituinen SOUTU-
VENE / perämoottori 
puh:040-7061749

Halutaan vuokrata  

KOLMIO tai pieni omako-
titalo Nivalasta. Puh. 044-
043 9575.

Vuokralle tarjotaan  

Etsitään siistiä vuokra-
laista YKSIÖÖN keskus-
tassa. Vapautuu 1.3. Puh. 
046-8877223.

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

Kadonnut  

Tammi-helmikuun vaih-
teessa hopeinen RAN-
NELAATTA, jossa nimi ja 
päivämäärä. Soitot p. 040-
706 3854.

Annetaan  

Annetaan käytettyjä VIL-
LOJA. P. 040-540940.

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 6,30 / viikko
  Hinnat ilman arvonlisäveroa
 Nivala toimii -yhdistyspalsta 95 €/vuosi
 Kodin kirpputori
  yksityishenkilöille ilmainen
 Aikuisten onnittelukuvat,
 kihlaus-, vihkimis-, kiitos-
 ym. ilmoitukset 9 € kpl käteisellä
  Sisältävät arvonlisäveron.
 Laskutuslisä: 2,35 €

Mediakortti: www.nivalanviikko.fi 

Aineiston jättöaika: To klo 14.00 mennessä.

Kustantaja: Nivalan Paikallismediat Oy

Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino

Jakelu: Suorajakelu Korkiakoski
  puh. 040 541 9767

ESIOPETUKSEEN
ILMOITTAUTUMINEN 

LV 2009-2010
Kaikilla kunnassa asuvilla v. 2003 syntyneillä lapsilla on 
oikeus maksuttomaan esiopetukseen, joko koulussa tai 
päiväkodissa.
Ilmoittautuminen koulutoimen
järjestämään esiopetukseen
Ne esiopetusoppilaat, jotka eivät tarvitse päivähoitoa il-
moitetaan koulutoimen järjestämään esiopetukseen kor-
jaamalla ja täydentämällä postissa tullut esiopetusilmoi-
tus. Ilmoitus tulee palauttaa 28.2.2009 mennessä kou-
lutoimistoon, joko postitse tai henkilökohtaisesti. Kukin 
koulu järjestää erikseen kouluun tutustumispäivän myö-
hemmin keväällä.
Koulutoimen esiopetuspaikkaa voi hakea Aittolan, Haika-
ran, Junttilan, Kyösti Kallion ja Malilan kouluilta. 
Lisätietoja puh. 040-3447 312 tai 040-3447 313.
Ilmoittautuminen päivähoidon 
järjestämään esiopetukseen
Ne esiopetusoppilaat, jotka tarvitsevat päivähoitoa esi-
opetuksen lisäksi, jättävät päivähoitohakemuksen, joko 
päiväkoteihin tai päivähoitotoimistoon 28.2.2009. Päivä-
hoitohakemuksia saa päiväkodeista ja päivähoitotoimis-
tosta. Hakemuksia voi tulostaa ja sähköisen hakemuk-
sen voi jättää myös Peruspalvelukuntayhtymä Kallion in-
ternet-sivujen verkkopalvelujen kautta osoitteessa www. 
kalliopp.fi .
Esiopetuskuljetuksen hakeminen
Jos esiopetusta saavan lapsen matka kotoa esiope-
tukseen tai päivähoidosta esiopetukseen on yli kol-
me kilometriä, on lapselle mahdollista hakea kulje-
tusta.  Kuljetus tulee hakea ilmoittautumisen yhtey-
dessä. Lomakkeita saa koulu- ja päivähoitotoimistos-
ta sekä Nivalan kaupungin nettisivuilta www.nivala.fi . 

Nivalan kaupunki sivistyspalvelut
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

En voi olla vastaamatta uute-

na päättäjänä hetki sitten lehti-

kirjoituksessa esille nousseisiin 

asioihin. Kyseessä on vanhusten 

hoitoon liittyvät asiat. Toiseksi 

olen isovanhempiani hoitavana 

ja muita omaisia kuulleena huo-

lissani rakkaiden vanhusten ti-

lanteesta.

Meillä on hienoa henkilö-

kuntaa alalla töissä, he tekevät 

arvokasta työtä. Siitä iso kiitos. 

Mutta silti kysyisin, että kumpi 

ohjaa tämän päivän vanhusten 

hoitoa ja hoidon tasoa, kiire vai 

vanhus itse?

Henkilökunta tietää kuinka 

työntäyteisiä illat ja päivät ovat-

kaan? Vanhukselle/ikäihmiselle 

on edelleen enenevässä määrin 

tärkeää ihmisten aito välittämi-

nen. Tuntuu pahalta välillä ti-

lanteet, jossa vanhus itse kyse-

lee, että mitä pahaa minä olen 

sille tehnyt, kun se on aina niin 

vihainen... Kyse on vanhus-hoi-

taja -suhteesta.

Tai kun vanhukset nukkuvat 

istualtaan pöydän ääressä odot-

taen, että joku veisi hänet lepää-

mään. Tai että on pakko "opetel-

la" päästämään tarpeet housuun/

vaippaan, kun henkilökunta ei 

ehdi viemään vessaan.

Sosiaali- ja terveysministe-

riö on yhdessä Suomen kunta-

liiton kanssa antanut ikäihmis-

ten palveluiden laatusuositukset. 

Osa-alueita siinä ovat mm. Hy-

vinvoinnin ja terveyden edistä-

minen ja palvelurakenne, hen-

kilöstö ja johtaminen, asuin- ja 

hoitoympäristöt.

Vanhusten hoitoa ohjaavat 

myös monet lait. Lastensuoje-

lulaissakin aina tärkeimpänä on 

lapsen etu. Kuinka sitten turva-

taan vanhuksen etu?

Hyvä hoito edellyttää kunni-

oittavaa ja arvostavaa suhtautu-

mista asiakkaaseen, hänen toi-

veisiinsa ja läheisiinsä.

Myös se mietityttää, miten 

vanhuksille tarjotaan viriketoi-

mintaa tai muuta ns. piristystä 

arkeen? Voisivatko kotona olevat 

tai töitä etsivät/odottelevat tul-

la seurustelemaan, ulkoilemaan, 

lukemaan lehteä, olemaan seura-

na vanhuksille?

Vanhuksen elämä on arvokas 

loppuun asti. Toivoisin saavani 

asiasta keskustelua, koska ikäih-

misiä ja henkilökuntaa ajatellen 

olisi aika "nostaa kissa tuvan 

pöydälle".

Toiveenani olisi antaa van-

huksille oikeaa laatuaikaa, ih-

mistä arkeen kuuntelemaan ja 

vain olemaan läsnä.

Vanhan ihmisen puolesta

Hyvä vanhuus

Lukijoiden Ajatuksia
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- olemme Rakenna, sisusta
  ja asu-messuilla 
  Ylivieskassa 
  14.2 - 15.2.2009
  osastolla t 6.9 
  TERVETULOA!
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Maliskylän liittolassa aloite-

taan kerhotoiminta torstaina 

19.2.2009 kello 18.00. 

Kerho kokoontuu kaksi 

kertaa kuukaudessa eli joka 

kuukauden ensimmäinen tor-

stai päivällä klo 11.00 ja kol-

mas torstai illalla klo 18.00. 

Kerhotoiminnan järjestäjänä 

toimii Kala- ja Pyhäjokilaak-

son Epilepsiayhdistys ja ker-

hoa vetävät Helena Ylitalo ja 

Ritva Puusaari. 

Paikalle toivotaan run-

saasti osanottajia heti al-

kuun, sillä ensimmäisen ko-

koontumisen yhteydessä pää-

see vaikuttamaan toiminnan 

sisältöön kun suunnittelem-

me toimintaa. Kahvipannu 

pidetään kuumana joka ker-

ta ja kahvimaksu on vapaaeh-

toinen. Kerhoon ovat kaikki 

halukkaat tervetulleita. Pide-

tään hauskaa yhdessä!!!

Kerho-
toiminta 

alkaa 
Liittolassa

Nivalan Viikon voi nyt myös

TILATA
jakelualueen ulkopuolelle

Vuodeksi eteenpäin vain

42€
Soita heti, puh. 443 133

Joka viikko.
Jokaiseen kotiin.


