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Sunnuntai  
8.3.2009

Albumi

Nimipäivät 

Ajassa

Ajatus 

Sunnuntaiksi

Kysytään pois

Vanhojen valokuvien kertomaa

Tällä palstalla julkaistaan lukijoiden perhetapahtumia.

Alle 12-vuotiaitten lasten syntymäpäiväonnittelukuvat ovat ilmai-

sia, samoin kuin nimitysuutiset,  valmistuneita ja syntyneitä vauvo-

ja koskevat tiedotteet. 

Muut ilmoitukset  - esimerkiksi kuvalliset kasteilmoitukset, vihit-

tyjä, kihloissa, syntymäpäivä- ja kiitosilmoitukset maksavat vain 

9 euroa käteisellä, laskutettaessa lisätään 1,90. 

Tiedot osoitteeseen Kalliontie 25 tai sähköpostilla:

toimitus@nivalanviikko.fi . Puhelin 443 133

Ateriapalvelu

Sunnuntai 8.3.: Riistakäris-

tys, muusi, puolukkasose, 

mangorahka.

Maanantai: Makkarakastike, 

perunat, jäävuori-porkka-

na-punaherukkasalaatti, ra-

parperikiisseli.

Tiistai: Kalapihvit, perunat, 

lemonkastike, rosolli, puna-

herukkakiisseli.

Keskiviikko: Kinkku-peruna-

vuoka, kaali-tomaatti-anan-

assalaatti, mansikkakiisseli.

Torstai: Jauhelihapihvit, pe-

runat, kastike, jäävuori-per-

sikkasalaatti, jogurtti.

Perjantai: Kirjolohikiusaus, 

punajuuriviipaleet, kesämar-

jahyytelö.

Lauantai: Kaalipata, puoluk-

kasose, mandariinikiisseli.

Sunnuntai: Ananas-possupa-

ta, perunat, kaisersalaatti, bo-

ysenmarja.

Peruskoulu ja 
lukio
Maanantai: Suikalepaisti, pe-

runat, porkkanaraaste.

Tiistai: Kanakeitto, tuore-/

herkkukurkku, rouheleipä.

Keskiviikko: Nakkipata, tuo-

resalaatti.

Torstai: Porkkanapihvit, 

muusi, makaroni-kinkkusa-

laatti.

Perjantai: Hernekeitto, juus-

to, rieska.

Sinun puoleesi, Herra, minä kään-

nyn. Jumalani, sinun apuusi minä 

luotan.

Enhän luota turhaan, ethän anna vi-

hollisilleni sitä riemua, että he voit-

tavat minut!

Ei kukaan, joka luottaa sinuun,

jää vaille apuasi.

Vain luopiot joutuvat häpeään.

Herra, osoita minulle tiesi, opeta mi-

nua kulkemaan polkujasi.

Ohjaa minut totuuteesi ja opeta mi-

nua, sinä Jumalani, auttajani!

Sinuun minä luotan aina.

Herra, sinä olet laupias, muista mi-

nua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi.

Älä muista nuoruuteni syntejä,

älä pahoja tekojani!

Sinä, joka olet uskollinen ja hyvä, älä 

unohda minua!

Hyvä ja oikeamielinen on Herra, hän 

neuvoo syntisille tien.

Hän hankkii sorretuille oikeuden, 

hän opettaa köyhille tiensä.

Herran tie on hyvä, hän on uskol-

linen niille,

jotka pitävät hänen liittonsa ja la-

kinsa.

Ps. 25:1-10

Sunnuntai: Vilppu

Maanantai: Auvo

Tiistai: Aurora, Aura, Auri

Keskiviikko: Kalervo

Torstai: Reijo, Reko

Perjantai: Erno, Ernesti, Tar-

vo

Lauantai: Matilda, Tilda

8.3.   2. paastonajan sunnun-

tai, Kansainvälinen naisten 

päivä.

Monen aikuisen on vaikea us-

koa siksi, että Jeesus oli hei-

dän lapsuudessaan aina van-

hempien puolella.

Jouni Apajalahti

1. Mikä oli ensimmäinen 

vuosi, jona Nobel-palkinnot 

jätettiin jakamatta?

2. Mikä teos ilmestyi ensin 

kerran suomeksi nimellä Ei-

kä yksikään pelastunut?

3. Missä pidettiin Etykin 1. 

seurantakokous?

4. Minä vuonna naisyleisur-

heilijat pääsivät ensimmäisen 

kerran olympialaisiin?

5. Kuka kirjallisuutemme 

suurista nimistä syntyi Im-

pilahdella?

Vastaukset sivulla 11.

Ruokalista Työpaikat
Englannin kielen kouluttaja, 

terveyskeskuslääkärin viran-

sijaisuus, terveyskeskuslääkä-

rin virka, sairaankuljettaja, 

hankevetäjä.

Työvoima-
koulutus
Yrittäjän ammattitutkinto, 

metallialan valmentava jak-

so, tulityökorttikoulutus, työ-

turvallisuuskoulutus, kone- 

ja metallialan perustutkinto, 

hitsaajan pätevöitymiskou-

lutus, hitsaajan ammattitut-

kinto, teollisuusrobotin oh-

jelmointi ja käyttötaito, puu-

sepänalan ammattitutkinto, 

puualan perustutkinto, teol-

linen pintakäsittelijä.

Tälle palstalle toivomme lu-

kijoilta vanhoja valokuvia, 

mielellään  50-luvulta uu-

dempaan päin. Kuvat voi 

tuoda Nivalan Viikon toi-

mistoon os. Kalliontie 25 tai 

lähettää sähköpostilla osoit-

teeseen toimitus@nivalan-

viikko.fi . Palkitsemme jul-

kaistut kuvat kahvipaketilla.

Helmikuu 2005 2006 2007 2008 2009

arvo pv klo arvo pv klo arvo pv klo arvo pv klo arvo pv klo

ylin lämpötila Cº 1,3 5 21:33 0,9 22 11:46 0,1 2 20:17 2,4 22 14:38 0,7 9 1:23

alin lämpötila Cº -25,5 16 7:22 -30,0 5 6:24 -33,8 7 5:21 -18,4 16 4:53 -24,6 18 8:24

keskilämpötila C° -8,3 -11,8 -14,9 -3,4 -8,2

jääpäivät 24 25 27 17 26

pakkaspäivät 27 28 28 27 28

ylin ilmanpaine mb 1037 23 9:51 1027 5 4:56 1033 22 14:30 1033 16 2:53 1025 21 12:36

alin ilmanpaine mb 982 11 3:15 997 9 8:11 989 3 3:44 959 22 11:32 979 8 23:36

ylin tuulenpuuska m/s 12,9 5 2:35 7,7 17 12:51 8,2 17 7:11 16,0 13 11:35 12,4 9 12:05

Jääpäivänä vuorokauden ylin lämpötila on alle nollan.

Pakkaspäivänä vuorokauden alin lämpötila on ale 0:n.

www.kotinet.com/jamsat © Jouko Jämsä

Sotiemme 
Veteraanit-keräys 

ensi torstaina

Sotiemme veteraanit 2009 

keräys toteutetaan valtakun-

nallisesti vuosittain. Viime 

vuonna koko Keski-Pohjan-

maan keräyksen tuotto oli 70 

087.72. Tämän vuoden tavoi-

te on 75 000 euroa.

Varainhankinnan tuot-

to käytetään sotainvalidien, 

muiden sotiemme veteraa-

nien ja sotaleskien hyväksi. 

Tuottoa käytetään mm. apu-

välineiden esim. silmälasien 

ja lääkkeiden hankintaan se-

kä kotiavun järjestämiseen. 

Kainuun Prikaati aset-

taa 260 varusmiestä suorit-

tamaan keräystä Kalajoki-

laakson kuntien alueelle. Ni-

valaan varusmiehiä tulee 50. 

Keräys on Nivalassa 12.3. kel-

lo 16-20 välisenä aikana.

KUTSU
Kutsumme teidät osallistumaan

HUKASSA – TAPAHTUMAAN
Ylivieskan Akustiikkaan perjantaina 13.3.

klo 13.00 - n. 15.30 (400 paikkaa)

Tilaisuus käsittelee etsivää nuorisotyötä ja syrjäytymistä

Puhujina ovat kansanedustaja Inkeri Kerola, vuorovaiku-

tus- ja luovuusalan yrittäjä, henkinen valmentaja Helena 

Tornberg, paikallinen Etsivän nuorisotyön hanke Sari Vie-

rimaa

Räppäri ”Stilisti”

Tilaisuuden järjestää:

YSO:n Mielenterveys- ja päihdetyön opiskelijat

Nietula Riina, Hirvasoja Aki Ja Pesämaa Jouko

Tervetuloa!

Helmikuun säätilastoja

Tämä kuva on otettu Padingin urheilukentän vihkiäisjuhlasta vuonna 1959. Juhlaa kun-

nioitti läsnäolollaan eturivissä istuva silloinen kauppa- ja teollisuusministeri Kauno Klee-

mola. Kuvan omistaa Artturi Padinki.
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Ilona Saviluoto on valmistu-

nut jalkojenhoitajaksi Oulais-

ten ammattiopistosta joulu-

kuussa vuonna 2005. Työtä 

on siitä lähtien riittänyt. Ilo-

na työskentelee lähihoitajana 

Ylivieskan terveyskeskukses-

sa nykyisin periaatteessa puo-

lipäiväisesti, mutta koko ajan 

kysytään lisätöihin, kun tar-

vitaan sijaista.

Aiemmin hän työskenteli 

osasto kolmosella puolet työ-

ajasta ja toisen puolen hän te-

ki jalkahoitoja potilaille.

- Lopetin sen, koska mi-

nusta se on erityisosaamista, 

josta ei kuitenkaan maksettu 

ylimääräistä korvausta. Tein 

työtä neljä vuotta ja minulla 

oli 7-8 asiakastakin päiväs-

sä. Ja kaikki todella vaikei-

ta hoidettavia ja riskijalkoja. 

Olen tuosta ajasta kuitenkin 

kiitollinen, sillä hirveän pal-

jon sain uutta oppia ja tietoa. 

Kun lääkäri oli oven takana, 

saattoi todella hankalassa asi-

assa pyytää hänet katsomaan 

jalkoja ja häneltä saattoi ky-

syä neuvoa.

Nivalassa Ilona Savi-

luodon yritys Jalkojesi Ilona 

toimii kodin yhteydessä Kal-

liosaarentien ja Kalliosivun 

tien risteyksessä. Yksi kama-

reista on rakennettu jalka-

hoitolaksi ja hyvin asiakkaat 

ovat sinne osanneetkin. Yli-

vieskan sotainvalidit ja -vete-

raanitkin haluavat käydä Ni-

valassa tutun hoitajan luona 

jalkahoidossa. Ilona käy teke-

mässä jalkahoitoja myös asi-

akkaan kotona.

Ilona Saviluoto sanoo, et-

tä hän tykkää jalkojenhoita-

jan työstä niin hirveästi, ettei 

hän sitä työksi hoksaakaan. 

Heti aluksi hankittiin kunnon 

välineet, esimerkiksi vesipo-

ra, jolla on hyvä hoitaa kyn-

siä ja poistaa kovettumia ja-

loista. Näin jalkoja ei tarvitse 

liotella. Terveydenhuoltoalal-

ta valmistuneet jalkahoitajat 

keskittyvät jalkojen terveys-

puoleen. Jalat tarkastetaan ja 

tarvittaessa neuvotaan eteen-

päin vaikkapa teettämään ja-

lalle sopivia pohjallisia. Sili-

konitukia Ilona tekee itse-

kin.

- Ei me kovin paljon lak-

kailla kynsiä, mutta jos asia-

kas niin haluaa, niin kyllä mi-

nä lakkaankin, hän sanoo.

Ilona Saviluoto arvelee, 

että erilaisten luontaishoi-

tojen suosio on nousussa. 

Hän käyttää muun muassa 

kuusenpihkasalvaa, millä on 

saatu hyviä tuloksia aikaan. 

Aiemmin Ilonan täti valmis-

ti hänelle tätä salvaa, mutta 

nyt sitä saa apteekista.

Näytelmä-
harrastus vei 
mukanaan

Ilona Saviluoto on halunnut 

osallistua näyttelemiseen 

lapsesta asti. Aluksi hän oli 

"kuunteluoppilaana" Haapa-

järvellä Kopolan teatteris-

sa. Nyt hän näyttelee Sirkan 

roolin hauskassa komediassa 

Maamiehen vaimolaari. Esi-

tystä on myyty huikea määrä 

eteenpäin.

Ajomatkaa Ilonalle tulee, 

kun työssä käy Ylivieskas-

sa ja sitten Kopolan kyläl-

le näytelmäharjoituksiin tai 

esityksiin.

- En antaisi tätä harras-

tusta pois, vaikka aikataulu-

jen kanssa täytyykin paino-

tella. Nautin näyttelemisestä 

valtavasti, vaikka välillä se on 

kovasti jännittävää ja raasta-

vaa, kertoo tämä lähihoitaja/

jalkahoitaja/näyttelijä -per-

soona.

Maritta Raudaskoski

Miehet hiihti joelle Rutkun 

korven kohdalle, joka oli jo-

en toisella puolen. Miehet 

menivät eräälle niittyladol-

le passiin, mutta siitä vaih-

dettiin paikkaa jatkoladolle. 

Tuumasivat miehet, että ei 

taida susi tulla, kun Rutkun-

korvessa tuntui olevan joku 

hakkuumies ja siinä metsän 

vasemmalla puolella olivat 

Kankaanpään miehet hevo-

sella heiniä hakemassa.

Tuli siihen Someron Ten-

hokin, oli menossa heinään. 

Ajeli jokijäätä pitkin ja sanoi 

miehille hänelläkin olevan 

pyssyn matkassa, jos susi tu-

lee näkyviin. Siitä lähti sitten 

ajelemaan hevosella jokea pit-

kin vasemmalle.

Kohta alkoi tapahtumaan. 

Rutkunkorven takaa kuului 

kiväärin laukauksia. Kan-

kaanpään miehet olivat läh-

teneet pois päin. Hannes näki 

vilaukselta suden metsän va-

semmalla puolen ja heinämie-

het sattuivat suden eteen.

Kohta susi pullahti näky-

viin paljon lähempänä, ja ison 

näköisenä. Miehet seurasivat 

sutta pyssyn piipulla. Hannes 

sanoi, että hän viheltää, kun 

susi tulee jokiahteelle, että se 

pysähtyy siihen. Susi tuli suh-

teellisen hitaasti, käänsi kul-

kunsa vasemmalle. Silloin Ei-

no laukaisi. Susi teki kuper-

keikan, nousi etujaloilleen ja 

raahautui siitä joen jäälle, jo-

hon Hannes lopetti sen pää-

hän ammutulla laukauksella. 

”Et oottanu että vihellän”, sa-

noi Hannes. ”No ku se oli nii 

hyvällä hollilla”.

Siinä se vaeltajasusi maka-

si Kalajoen jäällä ja oli ison 

näköinen. Pääkin oli tosi iso 

ja kun sutta tarkasteltiin, oli 

Einon ampuma laukaus osu-

nut selkärankaan ja Hannek-

sen päähän ampuma laukaus. 

Sinne luihin oli luodit jääneet. 

Puolivaippaluodit oli aseissa 

ja aseina oli Einolla maasep-

pä Ylikangas Artun tekemä 

ase ja sen kaliiperi oli 7x33. 

Hanneksella puolestaan soti-

laskivääri. 

Matkaa oli noin  130-140 

metriä, miltä matkalta miehet 

suden saivat. 

Onhan  se niin iso saalis, 

ettei reppuun mahu. Ten-

ho Tölli oli ajellut joen jäätä 

jonkin matkaa ja noussut jo-

kiahteelle, kun kuuli laukauk-

sia. Oli huutomatkan päässä 

ampujista, käänsi rekensä ja 

niin jäi Someron heinät siltä 

päivältä hakematta. Susi nos-

tettiin parireen päälle, ja oli 

se kumma, miten äkkiä siihen 

väkiä kertyi. Kohta kymmen-

kunta ukkoa siinä oli. Pian-

han siinä menisi vaikka koko 

loppu päivä, ”pois tästä on lä-

hettävä”.

Jokitietä ajeltiin kylää koh-

ti. Ensimmäinen talo oli Uusi-

talo, mihin pysähdyttiin. Rau-

daskosken veljekset Mikko ja 

Toivo asuivat siinä. Koululai-

set olivat jo päässeet koulusta 

ja muutakin väkeä kertyi sii-

hen heti sutta ihmettelemään. 

Siinä parireen päällä makasi 

iso susi. Se höyrysi vielä ja oli 

lämmin, kieli riippui suusta, 

verta tippui maahan, josta 

Rauni otti sitä tulitikkulaa-

tikkoon.

Someron pystykorva koi-

ra kierteli siinä häntä koipi-

en välissä, sitä pelotti ja kiin-

nosti susi. Mikko soitti suden 

kaadosta ainakin Alatölliin 

ja Rustinkiin, mahdollisesti 

muuallekin.

Uudestatalosta lähdettiin 

sutta viemään Somerolle ja 

väkeä kertyi aina vain lisää. 

Einon emäntä Sylvi katseli 

Välipellon kartanolla sitä vä-

en paljoutta Somerolla, siitä 

kun lähtivät kujaa pitkin. ”Se 

oli niinku ruumissaatto”.

Jatkuu seuraavassa 
numerossa

Nivalan suden tarina 1949

Vuonna 1949 Töllinperäl-

lä ammutuksi saatu susi 

sai valtavan kiinnostuksen 

kansalaisten, lehdistön ja 

radionkin piirissä. Tapah-

tumasta tulee maaliskuus-

sa kuluneeksi 60 vuotta.

Nyt julkaistun sarjan 

kuvat ja teksti ovat Irene 

Poikkimäen tekemästä ja 

Järvikylän kylätoimikun-

nan taustavoimin valmis-

tetusta painotuotteesta. 

Kannen kuvan on tehnyt 

Tapio Poikkimäki. Samas-

ta aiheesta on tehty kerto-

mus myös videolle, mikä 

on saatavissa mm. Niva-

lan kirjastosta.

Aiheeseen liittyviä ku-

via on nähtävänä Nivalan 

Viikon näyteikkunassa.

Näyttelevä jalkojenhoitaja

Ilona Saviluodolla on jalkahoitola kodin yhteydessä, mut-

ta hän tekee myös kotikäyntejä.

Neli- ja kaksipyöräisiä rällääjiä juuri lanatulla moottori-

kelkkauralla 27.2.

Rällääjiä reitillä

Kilpasarjalaiset ja kuntohiihtäjät starttasivat yhteisläh-

döllä laduille kirpeässä ja aurinkoisessa talvisäässä. Kuva 

Ritva Oja

51. Kyöstin hiihto
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Nivalan Seurakunta

Sotainvalidien Nivalan osas-

ton vuosikokous pidettiin to-

rastaina 26.2.2009 Nuoriso-

seuran talolla.

Kokouksen alussa vietet-

tiin pieni juhlahetki. Yhteis-

laulujen lisäksi Nivalan elä-

keläisten kuoro lauloi ja in-

validien vapaaehtoistukityös-

sä mukana olleita muistettiin 

ansiomerkein ja pöytästanda-

rein.

Sotainvalidiliiton kultai-

set ansiomerkit luovutettiin 

osaston johtokunnan jäse-

nelle Einari Eskolalle ja puu-

hanaisille Tyyne Leppikan-

kaalle ja Maila Nikulle. Pöytä-

standarit oli myönnetty Aino 

Konttilalle, Hilja Kumpulai-

selle, Kerttu Nurmesniemelle 

ja Kerttu Paavolalle. Standa-

ri luovutettiin myös Nivalan 

Nuorisoseuralle, jonka tilois-

sa osasto saa korvauksetta pi-

tää kokouksensa.

Sotainvalidipiirin toimin-

nanjohtaja Anna-Liisa Sa-

lo piti ansiokkaan esitelmän 

invalidien, puolisoiden ja les-

kien perheisiin suunnattavis-

ta uusista tukitoimista ja kun-

toutusmahdollisuuksista.

Varsinaisen vuosikokouk-

sen avasi osaston puheenjoh-

taja Veikko Junttila. Aluksi 

kunnioitettiin viime vuoden 

aikana poisnukkuneiden so-

tainvalidi Onni Tuomelan ja 

aktiivisesti sotainvalidityös-

sä vuosikymmeniä mukana 

olleen Elsa Kiviojan muistoa 

hetken hiljaisuudella.

Toimintakertomus tilin-

päätöksineen vahvistettiin ja 

tilivelvollisille myönnettiin 

tili- ja vastuuvapaus vuoden 

2008 tileistä ja hallinnosta. 

Kokous valitsi osaston pu-

heenjohtajaksi uudelleen 

Veikko Junttilan ja johto-

kunnassa jatkavat sotainva-

lidit Kalevi Aitto-oja, Veikko 

Mehtälä ja Reino Ypyä. Var-

sinaisina tilintarkastajina jat-

kavat Martti Heikkilä ja Esko 

Kujala.

Kokouksessa puhetta joh-

ti Tapio Pihlajamaa ja pöytä-

kirjaa piti yhdistyksen sihtee-

ri Roope Alpua.

V.J.

Seurakunnan kotisivujen 

osoite: www.nivalansrk.fi 

Sähköpostiosoite: nivalan.

seurakunta@evl.fi 

Kirkkoherranvirasto p. (08) 

440 025, avoinna ma, to, pe klo  

9-15, ti klo 9-17 ja ke 9-13.

Jumalanpalvelus Su 8.3. 

2.paastonajan sunnuntai  klo 

10 sanajumalanpalvelus kir-

kossa, Jukkola, Katajala. Ko-

lehti: Perheitten toimeentulon 

vahvistamiseen kehitysmaissa, 

Kirkon Ulkomaanapu.

Seurakunnan viikko

Su 8.3. klo 13 seurat Nivalan 

ry:llä (J Lukkari). Klo 13.30 

Haikaran ry:n Kotikeskusvie-

railu (O Tölli).

Klo 18 seurat  Nivalan ry:llä 

(J Lukkari, O Tölli). Kolehti 

Ylöjärven ry:lle. Klo 19 seu-

rat seuratuvalla (Hurskainen, 

Jukkola), kahvitarjoilu, koleh-

ti Yhteisvastuulle, järj. Pelto-

lan diakoniapiiri ja seuratu-

payhdistys.

Ma 9.3. klo 11 näkövammais-

ten kerho seurakuntakodissa. 

Klo 12 päiväveisuut seuratuval-

la. Klo 19 SRK:n lähetysseurat 

kirkossa (A Vuolteenaho, T 

Huotari).

Ti 10.3. klo  11 kohtaamispaik-

ka Ranni Peltolan pappilassa.  

Klo 11 ompeluseurat Aira ja 

Matti Hautalalla, Hietalassa, 

järj. Katajasaaren diakoniatoi-

mikunta. Klo 18.30 sisarkerhon 

resepti-ilta Nivalan ry:llä.

Ke 11.3. klo 11 varttuneiden 

kerho Nivalan ry:llä (E Ho-

sionaho). Klo 11 hopeaiän ker-

ho  seurakuntakodissa. Klo 17 

virsipiiri seurakuntakodissa. 

Klo 18 gospelkuoron harjoi-

tukset seurakuntakodissa. Klo 

19 Paavalin jalan jäljissä- raa-

mattupiiri seurakuntakodissa, 

mukana Jukkola.

To 12.3. klo 19 opistomyyjäi-

set Marjo ja Tarmo Sikalalla 

(S Haaponiemi). Klo 17 lapsi-

kuoron harjoitukset seurakun-

takodissa.

Pe 13.3. klo 18.30 raamattu-

luokka Nivalan ry:llä.

Diakoniatyö: 24-26.4. rovasti-

kunnallinen kevätleiri perheil-

le Kalajoen kristillisellä opistol-

la. Tied. ja ilm. 12.3. mennessä 

diakoniatoimistoon p. (08) 442 

063 tai 040 532 5570. 

Su 22.3.  messu ja Naistenpäi-

vän tilaisuus seurakuntakodis-

sa.  Aiheena:  Naisen elämän 

risteyskohtia, mukana  perhe-

neuvoja Aino Latikka Seinä-

joelta. 

Perhekerhotyö: Viikolla 11 

perhekerhot kokoontuvat Vin-

nurvan leirikeskuksessa ulkoi-

lun merkeissä. Ti 10.3. klo 9.30 

perhekerho leirikeskuksessa, 

To 12.3. klo 9.30 perhekerho 

leirikeskuksessa, Pe 13.3. klo 

9.30 perhekerho leirikeskuk-

sessa. Ti 10.3. klo 18 Yhden 

vanhemman perheiden olk-

kari seurakuntakodin päivä-

kerhotiloissa.

Päiväkerhotyö: Viikolla 11 

päiväkerhot jatkuvat normaa-

listi kerhopisteissä.

Pyhäkoulutyö: Su 8.3. klo 12 

Vilkunan alueen pyhäkoulu  

Savolaisella, Vilkunantie 41, 

klo 12 pyhäkoulu seurakunta-

kodissa. To 12.3. klo 10 Kynt-

tiläkirkko Nivalan kirkossa 

päivähoidossa oleville lapsille, 

heidän hoitajilleen sekä  lapsi-

perheille.

Rippikoulutyö: Kolehdinkan-

tajat: Su 8.3. Ville Sikala, Eve-

liina Saarimaa, Miika Toivola. 

Su 23.3. Saija Vierimaa, Juho 

Vuorela, Niko Hyyppä

Su 29.3. Viljami Tölli, Mika Vä-

häsöyrinki, Lauri Mäki. Su 5.4. 

Aki Ahola, Milla Alpua, Nitta 

Korkiakoski. Huom! Ole pai-

kalla sakastissa viim. 20 min. 

ennen tilaisuuden alkua! Lisä-

tietoja p. 040 532 5578/Reet-

ta.

Lähetystyö: Lähetyksen kirp-

putori Kanttorilassa on avoin-

na ke ja la klo 9-13.

Radiotyö: Etappi Radio Poo-

kissa (100,5mHz) maanantai-

sin klo 17, uusinnat sunnun-

taisin radiojumalanpalveluk-

sen jälkeen. Ohjelmassa kä-

sitellään inhimillisen elämän 

kysymyksiä kristilliseltä arvo-

pohjalta.

Tulossa: Valoa kohti! –Kevät-

tapahtuma ja toveripäivät Ka-

lajoen Kr. Opistolla. Samaan 

aikaan 7-14 vuotiaiden leiri. Il-

moittautumiset 9.3.2009 men-

nessä p. (08) 463 9200.

Muut: ”Nivalan vanhat urut” 

– äänite  sisältää urkumusiikin 

helmiä, soitettuna Nivalan kir-

kon uruilla, urkutaiteilija Ismo 

Hintsala, levyn hinta 20 €.

Perheasiain neuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pi-

han 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. Pal-

velevaan nettiin voit lähettää 

viestin (evl.fi /palvelevanetti.fi ), 

johon vastataan viiden päivän 

kuluessa.

Lomalla ja vapaalla

Sirkku Junttila  9.-24.3.2009

Kastettu

Lilja Tuuli Jokitalo, Jimi Tuuk-

ka Micael Karvosenoja,  Jami 

Joonatan Tiirikka, Anniina 

Kaija Katariina Kantelinen, 

Ruska Malviina Savolainen

Hautaan siunattu

Erkki Junttila  77 v.

Nivalan sotainvalidit 
kokoustivat

Nivalan sotainvalidien kokouksessa muistettiin vapaaeh-

toistukityössä mukana olleita.

Yleismalliset Sport-vaimentimet
Ruostumatonta terästä. Näköä, kokoa

ja mureat soundit järkihintaan

MUFFLEX SPORT -vaimentimilla.

Erikois-
hinnoin!

Ylei
Ruo

03/09

www.fixus.fi
Tarjoukset voimassa 31.3.2009 asti

tai niin kauan kuin erää riittää.

BELLELLI-turvaistuimet
LEONARDO  0–18 kg, ikäryhmät 0+/1.

Erittäin laadukkaat, hyväksytty ECE

R44/04 säännöksen mukaan. Istuimia

käytetään ajoneuvon hyväksyttyjen 3-piste

turvavöiden kanssa. Asennusmahdollisuus

sekä selkä että kasvot menosuuntaan. Eri

kuoseja, kuvassa  tuote 913-01LEO017

Erittäin
laadukas!

Alkaen

Lasinpesuspray
GlassCleaner
Vaahtoava lasinpesuspray 

puhdistaa ikkunat erittäin 

tehokkaasti. Aerosoli 400 ml. 

Tuote 118-730

Sisäpesu
InsideCleaner
Liuotinvapaa tehokas puhdis-

tusspray muovi-, vinyyli- 

yms. sisäpinnoille. Raikas 

sitrustuoksu. Aerosoli 300 ml.

Tuote 118-829

1990

179006500

350

390Täyssynteettinen
XL Premium 5W-40
Pakkaus 5 L

Tuote 114-9540-5

13,-/L

3,98/L

8,75/L

UUTUUS!



Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Riia Helander laihdutti itsensä 

97 kiloisesta 56 kiloon ja sa-

noo, että koskaan hän ei aio 

enää olla lihava. Jos tulee yli-

määräinen kilo, kannattaa se 

heti ottaa kiinni, koska se on 

helpompaa kuin viisi kiloa. 

Ruokavalion pohjana on ter-

veellisyys.

Riian lihominen alkoi kuu-

sivuotiaana, kun hän sairastui 

aivokuumeeseen. Hän oli sai-

raalassa ja sai hoidoksi mm. 

kortisonia. Se teki hänelle hir-

veän nälän.

- Tyypillinen iltapalani oli 

viisi mukia kaakaota ja seit-

semän meetvurstileipää ja sit-

ten pyysin vielä hoitajilta li-

säksi jotain pientä. Minulle 

jäi syöminen päälle. En osan-

nut pitää itseäni kauhean liha-

vana enkä omistanut vaakaa, 

hän muistelee.

Riia Helander sanoo, et-

tä laihduttamisessa on olen-

naista oman kehon tarpeiden 

kuunteleminen, itsetunto, it-

sensä hyväksyminen. 

- Raaka tosiasia on, että 

ihminen ei liho muuta kuin 

syömällä. Ei ole raskaita lui-

ta tai lihavuusgeeniä. Kyse on 

ruokailutottumuksista. Usein 

ylipainoisilla vanhemmilla on 

ylipainoisia lapsiakin, sillä ky-

se on opituista tavoista. Riia 

Helanderia kiusattiin koko 

ala-asteen ajan, minkä hän 

arvelee olevan yksi syy itse-

tunto-ongelmiin ja syömällä 

lohduttautumiseen.

Siihen aikaan ei lihavia lap-

sia paljon ollut ja Riiakin oli 

koulunsa ainoa lihava. Yläas-

teelle siirryttäessä kiusaami-

nen hellitti kun koulussa oli 

muitakin isoja.

- Kirjoitin ylioppilaaksi 

vuonna -91 ja tuolloin nou-

sin vaa´alle. Olin sulkenut sil-

mäni omalta painoltani, mut-

ta nyt totesin sitä olevan 97 ki-

loa ja olen 165 senttiä pitkä. 

Herkkuani oli kaksi sinistä, 

eli toisessa kädessä oli HK:n 

Sinistä lenkkiä ja toisessa Fa-

zerin sinistä suklaata. Säikäh-

din ja halusin muuttaa elinta-

pojani.

Terveellisyys 
pohjana
Riia Helander sanoo kokeil-

leensa kaikki mahdolliset 

laihdutuskeinot. Niistä yksi 

on mm. rasvanpolttokeitto, 

johon tulee kaalia ja tomaat-

tia. Sitä hän söi niin, ettei pa-

riin vuoteen pystynyt enää 

kaalia syömään. Atkinsin di-

eettiä hän pitää jenkkihömpö-

tyksenä, sillä ilman hiilihyd-

raatteja ei jaksa. Pelkällä sa-

laatilla ei elä ja elimistö tarvit-

see ehdottomasti myös rasvaa. 

Kun paino alkoi pudota, Riia 

paleli hirveästi.

Elintapojen muuttami-

seen hän löysi apua Painon-

vartijoista.

- Siellä oppii kuuntele-

maan, mitä keho tarvitsee. 

Syödä saa kaikkea, mutta voi 

itse tehdä valinnat. Jokaiselle 

lasketaan henkilökohtainen 

energiantarve, joka ilmoite-

taan pisteinä. Voi itse valita 

syökö kahdeksan pisteen suk-

laapatukan vai yhden pisteen 

ruisleivän.

Riia Helander kertoo ole-

vansa kova syömään ruislei-

pää. Tuoteselosteet kannattaa 

lukea, sillä usein ruisleiväksi 

ilmoitetussa tuotteessa on 

ruista vain vähän väriksi. 

- En syö mitään mikä ei ole 

luonnostaan valkeaa, esimer-

kiksi valkeaa riisiä, makaro-

nia, sokeria tai vehnäjauho-

ja, koska terveellinen tumma 

vaihtoehtokin on olemassa.

Riia asuu kahdestaan vii-

sivuotiaan tyttärensä kanssa. 

Heillä noudatetaan perinteistä 

karkkipäivää, joka on lauan-

taisin. Hän sanoo, että luomu-

ruoka ja yleensäkin terveelli-

nen ruoka ei ole kallista, kos-

ka silloin jää pois lihottavat 

valmisruoat, limsat, karkit 

ja sipsit. Mitään ylimääräis-

tä naposteltavaa kaappeihin 

ei osteta. Uudeksi vuodeksi 

ostettu ”mega-super-jätti-hy-

per” -sipsipussikin vietiin lä-

hes koskemattomana helmi-

kuussa roskiin. Häntä huvit-

taa, kun ihmiset ostavat kau-

pasta rasvaisia valmispitsoja, 

hampurilaisia, valmisruokia 

ja valkoisista jauhoista tehty-

jä pullamössöjä ja sitten luu-

levat että niiden päälle lasil-

linen rasvatonta maitoa tekee 

ateriasta kevyen.

- Ei pidä pettää itseään, 

vaan syödä kunnollisesti. En 

syö ruokia, joissa on lisäainei-

na neljä E:tä tai aineita, joiden 

nimiä en osaa lausua. Kuun-

telen, onko minulla oikeasti 

nälkä ennen kuin syön. Leipää 

syön paljon ja jos panen pääl-

le voita en lisää enää juustoa 

ja päinvastoin. Muttia meillä 

syödään joka sunnuntaiaamu 

ja siihen lipsahtaa voita reilus-

ti. Loppupäivä syödään sitten 

kevyemmin.

Laihduttaminen 
oli karata käsistä
Jossakin vaiheessa laihdutta-

minen meni liiallisuuksiin. 

Riia oli useita päiviäkin syö-

mättä. Jos sitten sortui syö-

mään liikaa, seurauksena oli 

kovasti jumppaa, paha olo ja 

oksentaminen. Hän neuvoo 

teini-ikäisten vanhempia pi-

tämään silmät auki, sillä laih-

duttaminen voi olla kuin huu-

metta.

- Onneksi suvussamme on 

vahvoja naisia, jotka kantoi-

vat huolta asiasta. Joskus jo-

pa ensin syötiin ja sitten istut-

tiin yhdessä riittävän pitkä ai-

ka, etten voinut oksentaa, Riia 

nauraa.

Nyt Riia on tasapainos-

sa itsensä ja painonsa kans-

sa. Hän varoittaa, että aliravi-

tuista malleista ei kannata ot-

taa mallia, koska heille mak-

setaan siitä että he näkevät 

nälkää ja joskus sairastuvat. 

Jokainen on oman mallisen-

sa. Riia sanoo, että hän tietää 

olevansa reitevä ja leveä ta-

kapuolesta eikä  pitkät jalat 

kasva eikä kehon malli siitä 

muuksi muutu vaikka kuin-

ka laihduttaisi.

- Kyllä se vanha Riia vie-

läkin joskus kurkistaa eteisen 

peilistä, mutta onneksi aina 

vain harvemmin, hän iloit-

see.

- Tuo läskisota ei ole oikein 

hyvä sana, sillä silloinhan so-

ditaan itseään vastaan. Täytyy 

hyväksyä itsensä ja löytää oma 

tapansa saavuttaa tasapaino 

niin fyysiseen kuin psyykki-

seenkin puoleen. Onnellisuus 

ei tule laihuudesta. Minulle 

onni tulee siitä, että minulla 

on oma koti, työ ja ihana lapsi. 

Olen opetellut uudestaan syö-

mään ja ruoan suhteen täytyy 

tehdä valintoja. Helppoa laih-

duttaminen ei ole, mutta jos-

kus helpompaa kuin luulisi.

Maritta Raudaskoski

Nivalan keskustassa ja Ainas-

talossa toimiva Nivalan Järvi-

kylän Osuuspankki paransi 

tulostaan 34,5 prosenttia ja 

liikevoitto ylsi 517 tuhanteen 

euroon. Myönteiseen tulos-

kehitykseen vaikuttivat vuo-

den aikana vallinnut koh-

tuullinen markkinakorkota-

so ja liiketoimintavolyymien 

kasvu, toteaa toimitusjohtaja 

Eija Rajaniemi

Onnistuimme jälleen asia-

kashankinnassa hyvin, pank-

kimme sai uusia asiakkai-

ta  vuoden 2008 aikana 132 

henkilöä. Vuoden päättyessä 

asiakkaita oli  kaikkiaan 2882. 

Jäsenmäärä kasvoi 113 hen-

kilöllä ollen vuoden  lopus-

sa 1 102 henkilöä, Rajaniemi 

kertoo. 

Luottokanta kasvoi 23,3 

prosenttia 28,3 miljoonaan 

euroon ja talletuskanta 16,0 

prosenttia 21 miljoonaan eu-

roon. Uusia luottoja nostettiin 

vuoden aikana 11,6 miljoonaa 

euroa. Vuoden 2008 lopussa 

pankillamme ei ollut järjestä-

mättömiä luottoja.  Pankim-

me tase oli vuoden lopussa 

25,8 miljoonaa euroa ja vaka-

varaisuus oli 23,49 prosenttia 

, jossa nousua edellisvuodesta 

oli 0,65 %-yksikköä. 

Toimitus-
johtajalla 
edelleen täysi 
luottamus
Julkisuuteen on annettu osin 

vääriä tietoja ja selvyyden 

vuoksi todetaan, että halli-

tuksen ja toimitusjohtan vä-

lillä on ollut näkemysero.

Hallintoneuvosto on rat-

kaissut asian niin, että toimi-

tusjohtaja Eija Rajaniemellä 

on täysi luottamus ja hallin-

toneuvosto olisi halunnut pi-

tää myös entisen hallituksen, 

mutta se halusi erota.

Nivalan Järvikylän Osuus-

pankin hallintoneuvos on 

27.2.2009 kokouksessaan va-

linnut uusiksi hallituksen jä-

seniksi seuraavat henkilöt: Al-

po Ruostetsaari, Ellevi Laulu-

maa, Sakari Poikkimäki, Juha 

Niemelä ja Heli Saarimaa.

Pankin taloudelliset lähtö-

kohdat ovat erittäin hyvät ja 

uusi hallitus yhdessä toimi-

tusjohtajan kanssa jatkavat 

selkeillä tavoitteilla hyvässä 

vauhdissa olevan pankin ke-

hittämistä, toteaa uuden hal-

lituksen kaikki jäsenet.

Ylivieskatalo Akustiikassa on 

ensi perjantaina tilaisuus, jossa 

käsitellään ajankohtaista asi-

aa, eli syrjäytymistä ja etsivää 

nuorisotyötä. Tällä hetkellä lii-

an moni nuori jää kokonaan 

vaille ammatillista koulutusta 

tai keskeyttää koulunkäynnin 

ja on siksi ilman työpaikkaa. 

Tällä sektorilla sosiaalimenot 

kasvavat ns. isältä pojalle.

Puhujina on valtakunnalli-

sia vaikuttajia: kansanedusta-

ja Inkeri Kerola ja EU-parla-

menttiehdokas Helena Torn-

berg.

Kerola tuo valtakunnallis-

ta näkemystä em. asioihin ja 

Tornberg tuo laajempaa eu-

rooppalaista näkemystä ja 

tietoa aiheesta. Sari Vierimaa 

esittelee oman alueemme työn 

tuloksia ja tuo ruohonjuurita-

son tietoa.

Tilaisuus on asiatietopai-

notteinen ja yleisöllä on mah-

dollisuus esittää kysymyksiä. 

Tapahtuma on ilmainen ja 

avoin kaikille.

Loppupuolen kevennykse-

nä esiintyy Stilisti. Stilisti on 

nuori lupaus ja hän on kir-

joittanut kappaleensa tätä ti-

laisuutta varten.

Terveellisellä ruoalla 40 kiloa kevyemmäksi

Riia Helanderin vaatekaapissa on yksi vaatekappale muistuttamassa pulskasta ajasta. Pusero 

on kokonumeroa 48, ja kaksikin Riiaa sisään nyt mahtuisi. Päällä oleva pusero on kokoa 34. 

Ennen päälle mahtuvia vaatteita ei tahtonut löytyä kaupoista, vaan ne teetettiin ompelijalla.

Nivalan Järvikylän Osuuspankilla erinomainen tulosNuorison asioita
pohditaan Akustiikassa
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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

se ollenkaan.
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On mukavaa nähdä, kuinka 

innokkaita kierrättäjiä Niva-

lan alueelta löytyy! Lähes ai-

na on joku kierrätyspisteellä. 

Monesti on keskustan kierrä-

tyspisteet täynnä, joten pari 

uutta ei olisi pahitteeksi :  - )

Hevoshiihtoa Junttilan kun-

toladulla. Latumestari on ko-

villa, kun kuntoladulla näyt-

tää hiihtävän sekä perintei-

sen ja luistelutyylin taitajia 

että hevosia, viime mainitut 

tosin ilman suksia. Olisiko 

hyvä sääntö ladun käyttäjil-

le, että sinne mennään vain 

suksilla, olipa kulkija kuka 

hyvänsä. Ilman suksia ladul-

la kulkeminen pilaa ladun, tä-

mä vain tiedoksi niille, jotka 

eivät ole sitä ymmärtäneet. 

Nim. Hiihtäjä.

Tohtori kiiminkinen on pa-

rasta pitkään aikaan.

Toivottavasti joku muuki nä-

ki (toissa) lauantaina 23.00 

aikoihin pari hitaasti liikku-

vaa valojutskaa maliskylän 

kohalla menossa idästä län-

teen, etten vaan kuvitellu. T. 

Sanna.

Läskikapina on tosi hyvä jut-

tu. Olen samaa mieltä Olavi 

Pääkön kanssa että terveys-

keskukseen pitäis palkata 

työntekijä painon pudotusta 

tarvitseville. Lihavuushan on 

uusi kansantauti. Nivala vois 

olla edelläkävijä tässä asiassa. 

Lihavuushan altistaa monille 

sairauksille, tulis säästöä kun 

ihmiset olis laihempia. 

Äkkiä Lidl auki. Ostan kaik-

ki ruoat sieltä, pitäkööt muut 

ylihintaiset ruokansa itse ja 

paremman makuisia ovat, ei 

ole vedellä jatkettua jugurt-

tia.

Hyvä entinen yrittäjä käsitte-

li hiljattain arkaa asiaa kylä-

kauppojen loppumisia ja to-

tesi ei kauppias ole hyvänte-

kijä että joutuu toisten lasku-

ja maksaan. Kerronpa tosi ju-

tun. Eräs isäntä tilasi vaimol-

leen joululahjaksi turkin. Kun 

hän meni sitä hakemaan, hän 

sanoi vaan "ei minulla ole nyt 

rahaa maksaa". Johon kaup-

pias tuiskahti "Minunko se 

pitää maksaa". Minun totea-

mus on. Ei kauppiaskaan il-

man mitään saa.

Iskä. Ole ihan rauhallisella 

mielellä; koska kyllä ne perät-

tömät ilmiannot sitten tutki-

taan. Hitaasti ja varmasti ne 

sossus tutkii, mut kyl lopus-

sa sit oikeus voittaa. On esi-

merkkejä et "äiti riehuu kän-

nis, käy lasten ja jopa ukon-

ki kimppuun ja putkaan vie-

dään valtion kyydis!" Elämää 

pitää jatkaa, mut nimettö-

mätkin ilmotukset joudu-

taan tänä aikana ottamaan 

tosissaan! Nim. Kokemusta 

on! T: Alkkis Äippä (syyttö-

mäks todettu).

Tulipa mieleen et... miksine 

on aina pikkuhousut miehil-

lä ja naisilla! Vois olla vaikka 

isot housut. Kehitys eteen-

päin tässäkin asiassa.

Halutessa irti jostain paheesta 

kerron nyt et kuinka itse pää-

sin irti tupakasta. Ennen tätä 

kokeilin vähän kaikkea, kun-

nes ymmärsin et olen opetta-

nut itseni sille tavalle, niinpä 

aina kun tuli mieleen tupak-

kaa aloin ajattelemaan muita 

asioita tai aloin tekee jotain 

asiaa ja se unohtu, ja usko-

kaa tai älkää yllättävän pie-

nellä vaivalla pääsin tavasta 

lähteä tupakalle. Kokeilkaa 

jos haluatte lopettaa, siis en-

sin tapa se on pahin, sitten ai-

ka korjaa riippuvuuden

Olipa se hyvä ettei järvikylän 

osuuspankin johtaja eronnut. 

Minäkin olisin vaihtanut 

pankkia jos johtaja olis lähte-

nyt... vaikka minul ei säästöjä 

senttiäkään. Olen enempi ot-

to ja lainapuolen ylpeä asia-

kas. Nim. Tuhlaajapoika.

Kommentoi netissä
Tekstarit löydät  myös internetistä 

osoitteesta www.nivala.org. Sivuilla 

voit myös kommentoida viestejä.
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Tutustu kaikkiin Economy-malleihin www.kastelli.fi
ja soita heti Kastelli-kauppiaallesi!

O M A K O T I M A L L I S T O

– muuttovalmiina 
minihintaan

KASTELLI-TALOT Pajalankatu 3 L, Ylivieska
Kastelli-kauppias Jussi Turunen 
puh. 043 824 1378
jussi.turunen@kastelli.fi

+ toimituskulut109.860 €
100 m2:n omakotitalo

muuttovalmiina alkaen

Markkinajohtaja Kastelli 
kehitti pienen budjetin 
Economy-omakoti-
malliston jokaisen laadukasta oma-
kotiasumista haaveilevan perheen ulottuville. 
Nyt saat tutkitusti parasta omakotilaatua muuttovalmiina – 
perustuksista viimeiseen listaan valmiiksi tehtynä –  
ennenkuulumattoman edulliseen hintaan. 
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Etpä arvannut, Eero, vuosi-

kymmeniä sitten Haapavedellä 

asuessasi, että lähellä silloista 

kotiasi viettäisit 70-vuotispäi-

vääsi Nivalassa. Silloin ei tul-

lut mieleenkään Paakinahon 

Sepon kanssa partiopoikana 

touhutessasi, että joskus voisi 

olla sairas tai tulla vanhaksi. 

Nyt sinua on riisuttu varsinkin 

tänä vuonna, kun neljä vuot-

ta sitten sairastamasi syöpä ra-

justi uusiutui.

Jos elämääsi ajattelee, kovin 

harvalla on niin paljon värik-

käitä muistoja kuin sinulla. 

Vanhempasi muuttivat usein 

paikkakuntaa ja samoin on ol-

lut meidänkin kohdalla.

Olet syntynyt Sonkajärvellä 

10. päivänä helmikuuta 1939. 

Hyvin pienenä kuitenkin ko-

tisi oli jo Vieremän Salahmil-

la, josta on ensimmäiset kou-

lumuistosi. Vieremän jälkeen 

asuit Kiuruvedellä, jossa olet 

asustellut myöhemminkin. 

Haapavesi oli kotikuntasi 50-

luvulla. 

Tulipa sitten armeija-aika. 

Kotiväkesi oli muuttanut jo 

aiemmin Varpaisjärvelle, isä-

si perusti sinne tekstiililiik-

keen. Minä olin väliaikaisena 

opettajana Varpaisjärvellä ja 

tutustuimme juuri ennen ar-

meijaan lähtöäsi. Ennätit olla 

isäsi apuna vähän aikaa, kun-

nes lähdit Niinisaloon armei-

jaan - ja minä Ouluun opiske-

lemaan. Mutta niinpä vain sit-

ten Kaijan päivänä 1959 ostet-

tiin Oulussa sormukset. Mei-

dät vihittiin elokuussa 1960 

Nilsiän kirkossa, ja kotonani 

Vuotjärven Hyykeessä, salol-

la, oli komeat hääjuhlat. 

Olin vielä vuoden Oulus-

sa, sinä isäsi kaupassa myyjä-

nä. Sitten minulla alkoi mo-

nien vuosien työ opettajana 

Varpaisjärven kirkonkylällä. 

Siellä syntyivät 1960-luvulla 

lapsemme Reijo ja Merja. Var-

paisjärvellä oli hyvä kasvattaa 

lapset pienellä kylällä.

Vuosina 1975 - 76 opiskelin 

erityisopettajaksi Joensuussa. 

Sen jälkeen oli edessä muutto 

Varpaisjärveltä Juvalle. Sinulle 

tarjottiin sieltä Savon Sanomi-

en toimistonhoitajan paikkaa. 

Juvalla olit Savon Sanomissa 

neljä vuotta ja Juvan Lehdessä 

viisi vuotta. Uusi lehti kääntyi 

elämässämme jo Juvalla olles-

samme. Reijo-poikamme tuli 

uskoon rippikoulussa, ja vä-

hitellen koko perheenä saim-

me tulla tuntemaan Jeesuk-

sen henkilökohtaisesti. Hän 

on ollut uskollinen ja siunan-

nut perhettämme monissa vai-

heissamme.

Vuonna 1985 muutim-

me Suonenjoelle. Minä sain 

Suonenjoelta erityisopetta-

jan paikan ja sinä jaksoit käy-

dä Kuopiossa asti Savon Sa-

nomissa töissä. Kunnes sit-

ten viisikymppisinä lähdim-

me noin vuodeksi Boliviaan. 

Aloitin koulun suomalaisten 

lähetystyöntekijöiden lapsil-

le. Sinä teit paljon lehtijuttuja 

eri maista: Boliviasta, Paragu-

aysta, Argentiinasta, Brasilias-

ta. Siellä alkoi myös kauttam-

me kerho nimeltään "Hora Fe-

liz" eli "Onnellinen tunti", joka 

pyörii vieläkin. 

Bolivia-vuodestamme olisi 

ainekset vaikka kirjaksi: An-

deilla maanvyörymissä, tro-

piikissa tulvissa, ambulanssi-

lentäjän mukana Andien ylä-

puolella hakemassa synnyttä-

vää vaimoa sairaalaan, Para-

guayssa sotilasjuntan edessä. 

Aamulehdessä juttusi Para-

guayn vallankaappauksesta 

v. 1989 taitaakin olla "tähti-

juttusi". Harvinaisin toimit-

tajakorttisi on jesuiittaradion 

erikoistoimittajakortti Bolivi-

assa. Annoit lausuntoja jesuiit-

taradio-Loyolaan presidentin-

vaalien aikaan. 

Bolivian jälkeen olimme 

vähän aikaa Suonenjoella ja 

sen jälkeen muutimme kol-

meksi vuodeksi Kaaville. Kävit 

edelleen Kuopiossa asti töissä. 

Pyöräilit myös ahkerasti, ja 

monesti ennen töihin meno-

asi olit jo tehnyt 50 - 70 km:n 

pyörälenkin. Suonenjoen jäl-

keen asuimme vielä Mikkelis-

sä sekä Karttulassa poikamme 

perheen lähettyvillä.

Mutta sitten elämäntilan-

teet muuttuivat täällä Niva-

lassa, ja halusimme muuttaa 

lähemmäksi Merja-tytärtäm-

me. Koimme, että täällä meitä 

tarvitaan. Niinpä olemme nyt 

saaneet asustella täällä eläke-

päiviämme jo yli 10 vuoden 

ajan. Tulimme ensin Nivalaan 

Kuokkatien kaksioon ja sitten 

Maliskylälle Katajasaarelle. Si-

nulla on ollut hyvät mahdol-

lisuudet toteuttaa luovuuttasi 

talvisin verstaalla ja kesällä ki-

vilammikollasi, jota olet jak-

sanut sinnikkäästi rakentaa 5 

- 6 vuotta. Monet vieraamme 

ovat saaneet ihastella kaunista 

kivilammikkoasi upeine kivi-

rakennelmineen. 

Lehtijuttujakin olet vielä 

jaksanut tehdä. Olet rohkeas-

ti tuonut esille, mikä elämässä 

on tärkeintä: Jeesuksen Kris-

tuksen sisäinen tunteminen. 

Se tie vie meidät Taivaan ko-

tiin, jolloin maalliset taipaleet 

ovat pahaisia pyrähdyksiä sen 

elon rinnalla, mikä siellä odot-

taa.  

Meistä on pidetty täällä 

Nivalassa hyvää huolta. Kii-

tos kuuluu ennen kaikkea Ju-

malalle, miten Hän on johdat-

tanut meitä. Olemme yhdes-

sä, Eero, saaneet kokea rikas-

ta elämää, kun olemme olleet 

aina siellä, missä meitä tarvi-

taan. Elämä ei ole jäänyt elä-

mättä.

Onnea ja Siunausta Sinulle 

merkkipäivänäsi!  

Puolisosi Kaija

Kymppi Plus Katajaojankatu 11
84100 Ylivieska

Janne Tolonen 040 723 4416
Antti Viljamaa 0400 427 400

Volvo V70 2.4 140hv Kinetic -05
97tkm, h-kirja, met.musta, aut.ilmastointi,

vak.nop, puolinahat, vetok, 2xalut,

spoileri, yms. 19.700€

Volvo V70 D5 163hv -02/01
193tkm, met.hopea, h-kirja, aut.ilmastointi, 

DSTC, puolinahat, kellowebasto, cd, 2xalut, Siis-

ti! 16.900€

Volvo V70 D5 163hv -02
218tkm, Met.Hopea, H-Kirja, Aut.Ilmastointi, 

DSTC, Navigointi, Puolinahat, Webasto kellolla 

yms. 15.900€

Volvo V70 2.4T 200hv Aut. -01
225tkm, Met.Beige, H-Kirja, Aut.Ilmastointi, 

STC, Nahkaverhoilu, 2xrenk, Vak.nop.säädin, 

vetok, yms. 12.900€

Volvo V70 2.4T 200hv Aut. 75V -02
229tkm, met.hopea, h-kirja, aut.ilmast, 

vak.nop, sport-nahkaverhoilu, 2xrenk, takaspoi-

leri, yms. 14.900€

Volvo S60 2.4i 140hv Aut. -04
138tkm, Musta, H-Kirja, Aut.Ilmastointi,

vak.nop, puolinahat, alut, 2xrenk, volvo-cd, 

yms. 13.900€

Volvo S60 2.4i 140hv Aut. -03
138tkm, Met.hopea, Suomiauto, H-kirja, Aut.ilmas-

tointi, monitoimiratti, vak.nop, Volvo-CD, puolinahat, 

lohkol, 2xrenk, aluvanteet yms. 13.900€

Volvo S40 2.4i Kinetic -06
151tkm, Met.Sininen, H-Kirja, 

Aut.Ilmastointi, 2xAlut, Vak.nop.säädin, Veto-

koukku yms. 14.900€

Volvo S70 2.5TDI 140hv -97
300tkm, met.pun, 2-om, suomiauto, 

ilmastointi, nahkasisusta, kellowebasto, 2xrenk, 

siisti! 5.900€

Volvo V40 1.9 TD -97
234tkm, Met.Musta, H-Kirja, Ilmastointi, 

2xRenkaat, Puolinahat, Cd-Soitin, Keskuslukitus 

yms. 5.400€

Volvo V40 1.8i -97
127tkm, Met.Vihreä, H-Kirja, kaukolukitus, 

2xRenk, ABS, Airbag, Cd-Soitin, Vähänajettu 

V40! 5.900€

Volvo 940 2.3i -93
460tkm, sininen, huoltokirja, 2xrenk, stereot, 

aluvanteet, Siisti ja juuri katsastettu! 2.300€

VW Passat Variant 1.9TDI Luxline -07
127tkm, met.harmaa, 1-om, h-kirja, aut.

ilmast, kellowebasto, vak.nop, 2xalut, 

takuu voimassa! 22.900€

VW Passat Variant 2.0TDI Trendline -06
98tkm, Met.hopea, H-kirja, Aut.ilmastointi, ESP, 

VW-cd, Vak.nop, vetok, alut, 2xrenk, 1 Omista-

ja! 21.900€

VW Golf GTI 1.8Turbo 150hv 5d -99
161tkm, met.sin, h-kirja, aut.ilmast.

VW-navi-cd, lasikattoluukku, Recaro, 2xalut, 

Huippuhieno! 9.900€

VW Passat 1.9 TDI Pwd Aut. -03
229tkm, Met.Sininen, H-Kirja, Ilmastointi,

ESP, 2xRenkaat, Cd-Soitin, S-lasit yms. 

Siisti! 9.900€

VW Bora 1.9 SDI Firstline  -00
246tkm, met.hopea, huoltokirja, ilmastoi-

tu, ABS, k-lukitus, s-lasit, 2xrenk, stereot,  

Siisti ja hyvä! 5.900€

Mercedes-Benz E270CDi AG Aut. -04
201tkm, h-kirja, Suomi-auto, met.beige, Aut.ilmast, 

nahkaverh, panoraama-katto, vak.nop, MB-audio, 

Xenon, parkkitutka, ESP, 2xrenk yms. 25.900€

Mercedes-Benz E 220 Diesel  -96
312tkm, huoltokirja, suomiauto,

musta, s-lasit, k-lukitus, 2xrenk, alut, Huippusiisti 

E-malli 6.900€

Honda Accord 2.0 Sport Tourer -03
132tkm, met.hopea, h-kirja,aut.ilmastointi, puo-

linahat, vak.nop, 2xrenk, cd, yms. 13.900€

Opel Vectra 2.0i Caravan -97
260tkm, Punainen, Huoltokirja, 

2xRenkaat, Stereot, Vetokoukku yms. 

Edullinen! 2.900€

Nissan Terrano II 2.7 TDIC 4x4 -00
207tkm, met.vihreä, huoltokirja, 

ilmastointi, 2xrenk, alut, astinlaudat, 

rek. 7:lle! 15.700€

Mitsubishi L-200 2.5D 4wd  -90
332tkm, musta, h-kirja, lavakaukalo,

ohjaustehostin, stereot, 

Siisti Lava-auto! 5.700€

Toyota Rav4 2.0 D4D 4wd -05
123tkm, met.hopea, huoltokirja, ilmastointi, k-

lukitus, 2xrenkaat, lämmitin, yms. 21.900€

Toyota Avensis 1.6VVT-i Terra -01
155tkm, met.sininen, huoltokirja, ilmastointi, k-

lukitus, ajotietokone, 2xrenk, yms. 9.400€

Peugeot 307 1.6 SW Wagon -04
109tkm, met.harmaa, h-kirja, ilmastointi, cd, 

2xrenk, k-lukitus, lasikatto, rek. 7:lle 9.900€

Eero Kettusen 70-vuotisjuhlat vietettiin lähipiirin kesken, missä oheinen teksti luettiin. 

Julkaistu versio on lyhennetty alkuperäisestä.

70-vuotisonnittelut Eerolle!

Olet elänyt rikkaan elämän
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Nivalan Vesaiset

Nivalan Metallityöväen AO 332

Karvoskylän Kyläyhdistys

Keskusta

Kineva

Liittola / Maliskylän Ns.

KEVÄTKOKOUS

Työväentalo Kineva ke 25.3.2009 klo 18.30

Esillä sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa!

Toimikunta

Keskustan Välikylän paikallisyhdistyksen

VUOSIKOKOUS 

Välikylän koululla ke 11.3. klo 19.00. Tervetuloa!

Nivalan Partio ry.

Nivala-Pesis

Lyhty r.y.
PÄIVÄKAHVIT

tiistaisin klo 12-14 Pappilantiellä.

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

Nyt myös Uikon kuntosaliin jäsenillä alennus 1 euro ker-

ta/viikko.

Nivalan Metallityöväen AO 353
Nivalan Metallityöväen Ammattiosasto 353

KEVÄTKOKOUS

Työväentalo Kineva ke. 25.3.2009 klo 18.30. Esillä sääntöjen 

määräämät asiat. Tervetuloa!

Toimikunta

Nivalan Metallityöväen Ammattiosasto 353

järjestää kurssin lauantaina 14.3. aiheena

PALKKARAKENNE

Kurssi on tarkoitettu kaikille Metallin jäsenille. Osallistumi-

nen on maksuton sisältäen kahvit ja ruoan. Tervetuloa!

Paikka: Hotelli Ravintola Puustelli, Nivala. Aika: 9.00-

15.00.

Kouluttaja: Jukka Meriläinen, Metallin Oulun Aluetoimisto. 

Sitovat ilmoittautumiset su. 8.3. mennessä Jari Mehtälä 040-

3544711 tai jari353@gmail.com.

Toimikunta

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

Matka Kädentaitomessuille Jyväskylään la 4.4.2009. Lisätie-

toja ja ilmoittautumiset Haapajärven Käsityökeskukseen p. 

(08) 763182

Haapajärven Käsityökeskus

Aittolan kyläseura ry

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

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

Akun keräys Essolassa, Järvikyläntie 838.

Tontteja myynnissä. Edullisia ja luonnonkauniilla paikalla.

Elinvoimaa Aittolasta. www.aittola.fi 

Nivalan Partio ry:n sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

pidetään tiistaina 10.3.2009 klo 19.00 kololla. Kaikki jäsenet 

tervetuloa!

Hallitus.

Karvoskylän kyläyhdistys

KIITTÄÄ

pilkkikilpailun palkinnon lahjoittajia: Agrimarket, SEO, Ni-

valan Konevaruste, Nivalan Osuuspankki, Nivalan kaupunki, 

Uikko/Liikuntakeskus Oy.

Nivalan Metalli- ja kaivostyöväen ao. 332:n

KEVÄTKOKOUS

perjantaina 20.3.2009 klo 18.30 Ravintola Kuutamossa.

Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Nivalan Metalli- ja kaivostyöväen AO 332 yhteystiedot:

Puheenjohtaja: Ari Kukkurainen, Niittytie 9 as. 1, 85500 Ni-

vala, p. 040-5827751, sähköposti: ari.kukkurainen@nivala.fi 

Sihteeri: Saija Ylikotila, Peräläntie 94, 85500 Nivala, p. 0400-

876649, sähköposti: ylisaija@gmail.com.

Taloudenhoitaja: Heikki Poikkimäki, Haapaperäntie 54, 85500 

Nivala, p. 0400-340847.

 

KUUTAMOHIIHTO KUKONAHOON pe. 13.3.2009

Lähtöpaikka Kokkola-Kajaanitien levähdyspaikalta. Perillä 

kahvi ja mehu tarjoilu, sekä mahdollisuus ostaa ja paistaa 

makkaraa. Hiihtomatka yhteen suuntaan n. 3,5km, perille on 

myös tie auki.  Pannu kuumana Kukonahossa klo: 17-20.30.

Sähköpostiimme otamme mielellään vastaan sekä risut että 

ruusut! liittola@suomi24.fi 

LASTENTARVIKEKIRPPIS

Lauantaina 4.4. Nuorisoseuralla klo 10-14.00. Pöytävaraukset 

puh. 050 552 5477. Sähköpostilla: laura.kuki@kotinet.com. 

Pöytämaksu 5 euroa.

Perinteinen koko perheen ulkoilupäivä Pyssymäellä lauan-

taina 14.3. klo 11 alkaen. Ohjelmassa lasten hiihtokilpailu, 

kisailua osastojen kesken ym. ohjelmaa. Mahdollisuus tava-

ta kaupungin luottamushenkilöitä. Ladut kaikkien käytössä. 

Arvontaa, makkaraa ja buff etti. Tervetuloa!

järj. Nivalan Keskusta ja Vesaiset

Lähde mukaan Vesaisten järjestämälle

laskettelureissulle Ylläkselle ja Leville 17. -19.4.

Hinta alle 12v. 125 € ja yli 12v. 140 €. Hinnat sis.linja-auto kyy-

din Nivalasta, majoituksen Puurokaukosen kylätalolla, ruo-

kailut, hissiliput ja vakuutuksen. Kysy lisää ja ilmoittaudu 17.3. 

mennessä  p. 08-5711730 tai 040 5338160, Pirjo Pyörälä. 

Tulossa myös Äideille oma shoppailuviikonloppu

Haaparantaan 2.-3.5.

Ohjelmassa Haaparannan kiertoajelu, Ikea ja Rajalla-kauppa-

keskus. Matkan hinta 55€, sis. kuljetuksen, majoituksen lei-

rikeskuksessa Torniossa ja aamiaisen. Ilmoittautumiset 16.3. 

mennessä p. 08-5711730 tai 040 5338160, Pirjo Pyörälä.

MLL:n Nivalan  yhdistys

Vastataan pois

1. Vuosi 1940.

2. Kymmenen pientä neeke-

ripoikaa.

3. Belgradissa.

4. Vuonna 1928.

5. Pentti Saarikoski.
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Parhaat palvelut  



11Sunnuntaina 8. maaliskuuta 2009

Myydään  

(Myydään)

LEVYSAHA, valurauta-
runko, piirtoterä, saksa-
lainen. Hp. 700 euroa. P. 
040 5442880.

IKKUNAT, PARVEKEOVET, 
puutaiteovet tehtaan 
hintaan. Sälekaihtimet 
myös puiset. Pystylamel-
likaihtimet hajakokoja -90 
%. Verovähennysoikeus 
nyt 3000 euroa. Mittaus 
ja asennuspalvelu. Puh. 
08-41569085.

PAKASTIN. UPO Usp255 
Energy. Leveys 98 cm, 
korkeus 87 cm, syvyys 60 
cm. Hinta 100 euroa. Puh. 
040-8269965.

ULKO-OVI 10x21 uusi, 
paketissa oleva, tarpeet-
tomana. Hinta 450 euroa. 
P. 044-2828241.

VUODESOHVA. Kangas 
pölyämätöntä mikrokui-
tua. Lev. 145 cm, syvyys 
80 cm. Hp. 70 euroa. Puh. 
440 968.

Tukeva isohko RAUTARE-
KI traktoriin. Hinta 500 eu-
roa. Puh. 040 7051023.

Kahdelle PELIOIKEUS 
golfi in vuodelle -09. Puh. 
0500 890 563.

Scandic 28" laajakuva 
PUTKITELEVISIO, vaikka 
pelikoneen näytöksi. Siisti 
asiallinen TV. Hp. 40 euroa 
/ tarj. 045-1260140

Antiikkinen KRUUNUVA-
LAISIN iso. Antiikkinen 
yksijalkainen pyöreä / 
jatkettava keittiönpöytä, 
ruskea. Vanha hevosreki 
kaksiosainen puunve-
toon. 050 5552729.

Käytetyt käyttöullakko 
PORTAAT. Karmin mitat 
1200 x 690 käy huone-
korkeuteen 0-260. 60 
mm eriste. Hp.180 euroa. 
Puh.044-2924525.

2 kpl kolaroimattomia 
TURVAKAUKALOITA. Siis-
tejä ja hyvänkuntoisia. 
Vm. 2004. Olleet yhden 
lapsen käytössä. Ja las-
ten VAUNUT vaikka mum-
molaan, toiseksi rattaiksi 
tai vaikka ihan käyttöön. 
Tarjouksia voi laitella ja 
Lisätietoja saa puh/viesti: 
044-999 6256 / H-vesi.

Högfors ÖLJYKATTILA, Oi-
lon Junior-poltin, 1500 l:
n öljysäiliö ja teräspiippu. 
Puh. 044-07 66 481. 

Ostetaan  

Polttopuu RANKAA, mie-
lellään tuotuna. P. 0404 
124703 .

Vuokralle tarjotaan  

MÖKKI Pudasjärvellä Pu-
hosjärven rannalla. P. 
044-0743602.

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:

Nivalan toimisto: Kalliontie 25,
 85500 Nivala. 

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

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

Internet: www.nivalanviikko.fi 

Puhelin/telefax: (08) 443 133

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

Päätoimittaja: Maritta Raudaskoski
 040 841 9213

Ilmoitusmyynti:
 Myyntipäällikkö Mika Moilanen
 040 416 8958
 Kaarina Puusaari-Niemelä
 050 4392 900
 Nivala toimisto (08) 443 133

Taitto/ilm.valmistus: Marko Virkkula
 050 554 9040

Ilmestymispäivä: Su (jakelu la)

Hinnat:
Etusivu  1,00 €/pmm*
Takasivu 0,95 €/pmm*
Sisäsivut 0,85 €/pmm*
Parhaat palvelut 6,30 €/viikko*
Nivala toimii -yhd.palsta 95 €/vuosi 
Laskutuslisä 2,35 €
 *) hinnat ilman arvonlisäveroa

Kodin kirpputori ilmainen yksityisille
 5 €/kpl yrityksille
Aikuisten onnittelukuvat,
kihlaus-, vihki-, kiitos-
ym. ilmoitukset 9 €/kpl (kät.)

Lehden tilaus kotimaahan 42 €/vuosi

Mediakortti: www.nivalanviikko.fi 

Aineiston jättöaika: To klo 14.00

Kustantaja:
 Nivalan Paikallismediat Oy, Nivala

Painopaikka:
 Suomalainen Lehtipaino  Oy, Kajaani

Jakelu: Suorajakelu Korkiakoski
 040 541 9767

Lukijoiden Ajatuksia

Nivalan uusi valtuusto ja kaikki 

puolueet lupasivat avoimmuutta 

ja kuntalaisten kuulemista. Nyt 

kuntalaiset ovat odottaneet, että 

uusi kaupunginhallitus kutsui-

si kuntalaisia avoimeen keskus-

telutilaisuuteen kaikista kunnan 

hallintoon ja erityisesti kunnallis-

talouteen liittyvistä asioista.

Jo nyt tiedetään, että viime 

syksynä laadittu tämän vuoden 

talousarvio ei pidä lainkaan paik-

kaansa. Olosuhteet ovat muuttu-

neet rajusti ja tilanne käy entistä 

huonommaksi mm. työllisyyden 

osalta..

Nyt kunta joutuu tekemään 

vaikeita ratkaisuja, joten eikö 

päättäjillekin olisi helpompaa 

kun vaikeiden päätösten teke-

miseen olisi laajempi kuntalais-

ten tukihankkia laajempi kunta-

laisten tuki. Päätökset ovat nyt 

vaikeita, koska niitä on lykätty 

jo kymmenen vuotta. Kuntata-

loutta ei pelasta enää, vaikka ko-

ko teknillinen toimi lopetettai-

siin, väkeä karsittaisiin keskus-

toimistosta, lomarahat poistet-

taisiin tai kaikki kunnan työn-

tekijät lomautettaisiin kahdeksi 

kuukaudeksi.

Koulujen lakkauttamiset ja 

opetusryhmien kasvattamiset 

olivat ainoita mukamas säästö-

toimia, mutta mitä ne toivat? Ei 

säästöjä, vaan Nivalan koulunuo-

riso on todettu tutkimuksissa ja 

selvityksissä koko Pohjois-Suo-

men osalta moniongelmaisiksi. 

Tämä lasku tulee yhteiskunnal-

le kalliiksi.

Kuntalaiset olivat pettyneitä 

siitä, että vaikka uusi valtuusto 

ilmoitti tammikuussa kokouksen 

jälkeen, että nyt Nivalan kaupun-

ki pistää lainanotolle lopun, niin 

siitä huolimatta heti helmikuun 

kokouksessa ilmoitettiin uudes-

ta lainanotosta. Kuntalaiset odot-

tavat nyt myös kaupunginjohtaja 

Kari Valtasen lupaamaa ilmoitus-

ta maaliskuun aikana niistä "puo-

lestakymmenestä” merkittävästä 

valtakunnallisesta yrityksestä, 

jotka sijoittuvat Tiilimaan alu-

eelle. Rakennustöiden piti alkaa 

keväällä. Vai kuittaako uuden pa-

loaseman rakentaminen asian?

Toivomme, että Nivalan kau-

punginhallitus kutsuisi lähim-

män kahden viikon aikana kun-

talaiset avoimeen keskusteluti-

laisuuteen tilanteen kartoittami-

seksi. Tähän tilaisuuteen ei saisi 

asettaa keskustelurajoituksia, ku-

ten aikaisemmin on tapahtunut, 

ja kaikkien puolueiden edustaji-

en pitäisi olla paikalla kaupungin 

johdon ohella. 

Lisäksi haluttaisiin kuul-

la Kaukolämmön ja muidenkin 

kuntakonsernin yhtiöiden tilas-

ta. Uuden paloaseman rakenta-

minen tulee ottaa uudelleen kä-

sittelyyn ja tarkastella koko palo- 

ja pelastustoimen kilpailuttamis-

ta. Saavutettiinhan sairaankulje-

tuksen kilpailuttamisella huomat-

tavia säästöjä ja se on kuitenkin 

kuntalaisten turvallisuuden kan-

nalta paljon merkittävämpi asia 

kuin palo- ja pelastustoimi.

Pro-Nivala = Nivalan puolesta

Mannerheimin lastensuojeluliit-

to tukee vanhemmuutta ja per-

heiden hyvinvointia. Yhtenä tu-

en muotona on lastenhoitoapu, 

joka on tarkoitettu tilapäiseen ja 

lyhytaikaiseen lastenhoidon tar-

peeseen. 

Lastenhoitoapua on mah-

dollista saada kaikkina vuoro-

kaudenaikoina, myös viikon-

loppuisin. Hoitajina työskente-

lee eri-ikäisiä henkilöitä, jotka 

ovat suorittaneet MLL:n lasten-

hoitokurssin. Perhe toimiin las-

tenhoitajan työnantajana, joten 

perheen tulee huolehtia hoita-

jan palkasta, työeläkemaksusta, 

vakuutuksesta ja muista työn-

antajavelvoitteista. MLL:n suo-

situs lastenhoitajan palkkios-

ta on tällä hetkellä 6,20€/tun-

ti. Minimiveloitus on kuitenkin 

kahden tunnin palkka (12,40€). 

Tänä keväänä Nivalassa järjes-

tetään lastenhoitokurssi, koska 

koulutetuille lastenhoitajille on 

kysyntää alueellamme. 

Tarkempaa ohjeistusta lasten-

hoitoavusta saat MLL:n Nivalan 

paikallisyhdistyksen hoitajavas-

taavalta numerosta 0407452028 

tai MLL:n Internet sivuilta www.

mll.fi . Aikaisempina vuosina Ni-

valassa on toiminut oma lasten-

hoitajien välityspuhelin, mutta 

se tulee tämän vuoden aikana 

sulkeutumaan. Lastenhoitotoi-

minta ei kuitenkaan lopu Niva-

lasta vaan hoitajien välitys siir-

tyy MLL:n Pohjois-Pohjanmaan 

piiriin Ouluun. Sieltä voit tilata 

lastenhoitajan ma-pe klo 8-12 

numerosta 0451215562 tai säh-

köpostilla oulu@mll.fi . 

MLL:n Nivalan 
paikallisyhdistys

Kaupunginhallitukselle

Tarvitsetko 
lastenhoitoapua?



TIETOKONEAMMATTILAINEN
TORIN LAIDALLA OULAISISSA

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

©Macomtech www.macomtech.fi

Kartellikäki munii ja kynii!
Koneiden huollossa on kaksi 
vaihtoehtoa: Kunnossa pito, 
tai epäkunnossa pito. 

Tietokoneen rikkominen on kallista 
ja hermoja raastavaa hommaa. Tauti 
etenee vaivihkaa kuin sepelvaltimon 
ahtauma. Viheliäiseen hitauteen ja 
temppuiluun tahtoo tottua.
Kiintolevy ja ohjelmat korruptoitu-
vat kaikesta käytöstä. Tietomäärän 
kasvaessa DDR-muistikin 
jää pieneksi. 
Yli minuutin käynnistys on 
vaaran merkki ! ). Kaikki 
ei ole kunnossa ja kone paistelee 
komponenttejaan.
! ) Raskas virusohjelma on ruma 
hidaste. Sen poisto kannattaa aina.
Pitkän paiston jälkeen ja savun
hälvettyä kopioi tärkeät tiedostot. 
Älä yritä ensin Windowsin uudelleen 
asennusta. Se sotkee pelastettavis-
sa olevat tiedot. ☎ 0451261177, 
me pelastamme rikkokiintolevyn 
tiedot. Erikoislaboratorios-
sa pelastustyö vinguttaa 
Visaa tonneilla €. 

Ainoa vahingonesto on SUUR-
SIIVOUS. Meillä puhdistuksen, 
päivityksen ja optimoinnin saavat 
kiintolevy, ohjelmat, ohjelmarekiste-
rit, Bios, ajurit ja käyttöjärjestelmä.

”Koneen korjaus” on piensiivous ja 
”kiintolevyn eheytys” on maton alle 
lakaisu. Ne eivät tarkoita huoltoa, 
eivätkä tuota kunnossa oloa tai 
ostoaikaista nopeutta!

•Ajurit ovat laitteita ja komponent-
teja ohjaavia pikku ohjelmia.

Tietokoneen virallinen kyky-
mittari on PiFast-testi. Siinä kone 
laskee piin 3,1459 likiarvoa (ympyrän 
kehä/halkaisija). Lyhin matka on mil-
joonan numeron jono. 
Mitattu työnopeus on  
tarkempi kuin selitykset, 
kuten: Uusi, tehokas, 
viihdekeskus, suorituskyky, 
laadukas, huippu, multime-
dia, pelikone ja yrityskone. Seli-selin 
todenperä selviää Googlesta: cpu-
world.com/ @ notebookcheck.net/ @
macomtech.fi /mainokset.

Nopeat syövät hitaan.
Yrityksille työnopeus on kilpailijoihin 
nähden etu, tai rökäletappio. Työkone
on työhön räätälöity, kuten:
✚Cad-suunnitteluun lomittamaton 
2560 x 1600 resoluutio, 1333MHz 
DDR3 nopeus ja 333- 400MHz työ-
nopeus. 
✚Monen tietokannan yhteiskäyttöön 
erillinen näytönohjain ja kaksi näyttöä. 
Yht’aikainen näkeminen helpottaa 
kummasti.

Koneissamme ei ole
kartellikäen munimia
riesoja ja elatusmaksuja: 
•5 minuutin käynnistys. 
•Microsoft jälkilasku. 
•Vanha 533- 800 MHz emolevy. •Ala-
mittainen DDR muisti. •Palomuurin ja 
virusohjelman vuosimaksut. 

Pöytäkoneissa on: •Asennustyöt. 
•FSB 1600MHz nopeuden emolevy. 
•Hyperx DDR 1066MHz nopeus. 
•Adsl- laajakaistatyöt. •Jätetiedon 
poistoautomaatti. 
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i Hakuaika 2.3. - 30.6.2009
suoraan oppilaitokseen

Lisätietoja

Rauskin kymppi 050 3622 273
Lukio 050 3049 575
Soita niin kerromme lisää!

HAKU NYT

Uudet kaverit

Mukavat opettajat

Hyvä ruoka

Pienet ryhmät
Hyvä yhteishenki

Opiskelun

joustavuus

Opistontie 4-6, 84880 YLIVIESKA, p. (08) 4276 200, info@rko.fi

Raudaskylän Lukio
päivälukio ja iltalukio nuorille ja aikuisille 

aikuislukion perustein

Rauskin 10
peruskoulun kymppiluokalta lisäopetusta, arvosanakorotuksia, 

työelämään tutustumista  ja urasuunnittelua

rko.fi


