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Kuvassa tyytyväinen
metsänomistaja.
Ammattilaisten hoitama metsä pysyy
terveenä ja tuottavana. Kysy lisää metsänomistajapalveluistamme puunostajiltamme.
Juha Tossavainen, p. 040 653 3358,
Nivala, Ylivieska ja Alavieska
Timo Hietala, p. 040 192 1411,
Kannus, Sievi, Toholampi ja Kalajoki
Erkki Knuutila, p. 040 089 1468,
Haapajärvi, Kärsämäki ja Reisjärvi
Aulis Kilpeläinen, p. 040 036 3347,
Haapavesi ja Pulkkila
Nivalassa otetaan kaikki irti tulevasta viikonlopusta. Kulttuuri-nuorisosihteeri Anita Ohtamaa, Nivala-lehden
myyntipäällikkö Armi Vähä-Pudas ja kaupunginpuutarhuri Liisa Junttila kertovat, että viikonloppuna järjestetään Konekapina, joulunavaus, joulupolku, uusien siltojen avajaiset sekä Päivä paloasemalla -tapahtuma.

Stora Enso Metsä
p. 02046 1478
www.storaensometsa.ﬁ

Raittiina
pikkujoululiikenteessä
Poliisi valvoo kuljettajien raittiutta puhallusratsioin pikkujouluviikonloppuina 23.–25.11. ja 30.11.–2.12.
Jokilaaksojen poliisi korostaa pikkujouluaikaan yhteistä vastuuta.
– Humalassa ei lähdetä ajamaan, kaveria ei päästetä
päihtyneenä auton rattiin, eikä päihtyneen kuljettajan
kyytiin nousta. Tyhmä saa olla mutta ei rattijuoppo, poliisi toteaa.

IDEAT JA TARVIKKEET
JOULUN PARHAISIIN LAHJOIHIN!
esim. neulo tai virkkaa helppo tuubihuivi
Lauantaina 24.11. käyneiden kesken
ARVOMME NEULELANKAPAKETTEJA
Lauantaina 24.11. avoinna klo 9–15, TERVETULOA!

Laatuluhti, Kalliontie 36, Nivala, p. (08) 443 177

Lahja-Aitan
JOULUNAVAUS!
TÄHDET

KAISA

RUUSU

pyörivä lyhty
tumma/valk.

huopa
sininen/roosa

kynttilät

41,00 53,00 9,40

ROTTINKISYDÄN
koriste

5,20

Joulupolku ja konekapina
avaavat juhlakauden
Hanna Vierumäki

Joulukausi käynnistyy Nivalassa
lauantaina. Koko kaupungin joulunavausta vietetään useiden eri
tapahtumien merkeissä.
Kulttuuri-nuorisosihteeri Anita Ohtamaa ja Nivala-lehden
myyntipäällikkö Armi Vähä-Pudas ovat ideoineet avajaisten lisukkeeksi tunnelmallisen joulupolun uusien siltojen alueelle.
– Polku kiertää sillalta sillalle,
Ohtamaa kertoo.
Polun varrella on eri toimijoiden jouluisia pisteitä. Mukana
ovat esimerkiksi 4H, seurakunta,
lapsiparlamentti, nuorten työpaja
ja Kapinatalli.
– Tontut jakavat kaikille polun
kiertäneille lapsille yrittäjäyhdistyksen tarjoamia suklaakalentereita, Vähä-Pudas sanoo.
Joulupolku avataan kello 15,
kun uudet sillat vihitään käyttöön.
– Sillat vihkivät kaupunginjoh-

taja sekä valtuuston ja hallituksen
puheenjohtajat, kaupunginpuutarhuri Liisa Junttila mainitsee.
– Kun nauha napsahtaa poikki,
kaikki valot syttyvät, hän jatkaa.
Perinteinen partiolaisten kulkue
saapuu torille puoli kuudelta illalla. Ajatuksena on, että torille puuron maisteluun ja joulupukkia tapaamaan saapuneet ihmiset voivat
liittyä kulkueen jatkoksi.
– Kulkue jatkaa joulupolulle seuraamaan kuudelta alkavaa
näyttävää ilotulitusta, Vähä-Pudas
kertoo.
Suurin osa keskustan yrityksistä on avoinna iltakuuteen saakka
joulun avauspäivänä.
Lauantaina järjestetään myös
Päivä paloasemalla -tapahtuma.

Konekapina houkuttelee
Aseman seudulle
Tapahtumarikas viikonloppu alkaa jo perjantaina perinteisellä

Konekapinalla, joka kerää väen
Aseman seudulle. Vuosi sitten tapahtuma toi alueelle monituhatpäisen yleisön.
– Nyt odotetaan ainakin saman
verran väkeä, arviolta 3 000-4 000,
Nivalan Yrittäjien puheenjohtaja
Urpo Korkiakoski kertoo.
Tällä kertaa Konekapinassa on
luvassa esimerkiksi tuote-esittelyä.
– Liikkeet tuovat esille omia uutuuksiaan, MTK ja Konekapina
järjestävät poniratsastusta, ja tämän tyylistä ohjelmaa on luvassa.
Alueelle pystytetään myös
myyntitelttoja tuomaan toritunnelmaa.
– Niissä on myytävää laidasta
laitaan, Korkiakoski sanoo.
Hän lupaa, että alueelta löytyy
ohjelmaa koko perheelle.
– Ja monenlaista tarjontaa on tietysti. Vatsat eivät jää tyhjiksi, Korkiakoski lupaa.
Konekapina jatkuu myös joulunavauspäivänä lauantaina.

Pimeille liikkujille 40 huomautusta
Jokilaaksojen poliisi ja Haapajärven liikkuva poliisi antoi viime viikolla 41 kirjallista ja suullista huomautusta jalankulkijoille ja kevyen
liikenteen väylillä liikkuneille huo-

nosta näkymisestä pimeässä.
Rangaistusvaatimus kirjoitettiin
henkilöauton ja traktorin valottomuudesta ja rikesakko mopon valottomuudesta. Poliisi jakoi valvonnan

yhteydessä runsaasti heijastimia pimeillä tiellä kulkijoille ja valisti heijastimien ja valojen tärkeydestä.
Erityisesti poliisia ilahdutti heijastinliivien lisääntynyt käyttö.
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Autonnaarmuttaja liikkeellä
Nivalassa on viime aikoina liikkunut autojen naarmuttaja. Autoja on
naarmutettu ilmeisesti kivillä ympäriinsä.
Jokilaaksojen poliisille on ilmoi-

tettu ainakin yksi tapaus Säikkätieltä, jossa autoa oli naarmutettu
maanantaita vasten yöllä. Myös Kyläojantiellä on yleisöltä saatujen tietojen mukaan henkilöauto naarmit-

tu ympäriinsä, kyljet ja konepelti,
niin että ihan halvalla ei korjauksesta selviä.
Mahdolliset havainnot voi soittaa
poliisille numeroon 071 876 5538.

