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HYVÄÄ ILMOITUSTILAA JUURI TÄSSÄ!

NIVALAN JÄRVIKYLÄN OSUUSPANKKI
-AIDOSTI ITSENÄINEN-

Paikallisosuuspankin VISAlla maksat
kätevästi sekä pienet että suuret
ostokset. Nyt voit myös nostaa käteistä
tilanteisiin, jolloin tarvitset käteistä
rahaa. VISAlla saat jopa 2 kk korotonta
maksuaikaa. Tule käymään niin
kerromme lisää,



Sunnuntai 23. lokakuuta

Nimipäivät

Sunnuntaina: Severi
Maanantaina: Rasmus, Asmo
Tiistaina: Sointu
Keskiviikkona: Niina, Nina,
Amanda, Manta
Torstaina: Helli, Hellin, Hellä,
Helle
Perjantaina: Simo
Lauantaina: Alfred, Urmas

Ajatus

Älä pelkää uusia asioita niin pal-
joa, että se estää sinua kokeile-
masta niitä. Pelokkaasti eläen
lopussa ajattelemme: olisi pitä-
nyt, olisin voinut, olisin osannut.
   Louis E. Boone

Ajassa

Maanantaina YK:n päivä.
Kesäaika päättyy 30.10.

Neljäs rukouspäivä

Room. 12:16-21
Olkaa keskenänne yksimielisiä.
Älkää pitäkö itseänne muita pa-
rempina, vaan asettukaa vähä-
osaisten rinnalle. Älkää olko
omasta mielestänne viisaita. Äl-
kää maksako kenellekään pahaa
pahalla, vaan pyrkikää siihen,
mikä on hyvää kaikkien silmis-
sä. Jos on mahdollista ja jos teistä
riippuu, eläkää rauhassa kaikki-
en kanssa. Älkää ottako oikeutta
omiin käsiinne, rakkaat ystävät,
vaan antakaa Jumalan osoittaa
vihansa. Onhan kirjoitettu: ”Mi-
nun on tuomio, minä maksan te-
kojen mukaan” – näin sanoo
Herra. Edelleen sanotaan: ”Jos
vihamiehelläsi on nälkä, anna
hänelle ruokaa, jos hänellä on
jano, anna juotavaa. Näin keräät
tulisia hiiliä hänen päänsä pääl-
le.” Älä anna pahan voittaa itse-
äsi, vaan voita sinä paha hyväl-
lä.

Kysytään pois

1. Kenen säveltäjän ainoa oop-
pera on vuonna 1850 kantaesi-
tetty Genoveva?
2. Mikä on Ruotsin yleisin suku-
nimi?
3. Mihin ammattiin kirjailija
Anton Tsehov valmistui Mosko-
van yliopistosta?
4. Millä tavalla ansioituneita ur-
heiluseuroja ns. sinettiseurat
ovat?
5. Millä vuosisadalla Pietarin
kaupunki perustettiin?

Vastaukset sivulla 9.

JOUSTAVAA LVI-KAUPPAA JA
URAKOINTIA YLI 20 VUOTTA

VTK-LVI MYYNTI
PARKKINEN OY

e.mail: vtklvi@saunalahti.fi, www.vtk-lvimyyntiparkkinen.fi

Kalliontie 3
85500 Nivala

Puh 440 644
fax 440 674
040 5606 581
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Verotustiedot
ovat julkisia

Vuoden 2004 verotus-
tiedot tulevat julkisiksi
marraskuun ensimmäises-
tä päivästä alkaen.
Nivalalaisten verotus-
tiedot löytyvät Ylivieskan
verotoimistosta ja niitä
voi selailla kuka tahansa.
Toimitukselliseen tarkoi-
tukseen verotustietoja on
saatavana myös sähköises-
sä muodossa. Sähköisessä
muodossa olevat tiedot
täytyy tilata etukäteen ja
ne ovat maksullisia.

Syksyn kuvasatoa

Kuvat: Tero Ylioja



Kaupunkilehti on nykyaikaa
Tässä sitä taas ollaan, vaik-
ka ei ollut tarkoitus. Olin
nimittäin ajatellut jättää leh-
tihommat ja ryhtyä mieli-
puuhaani myyjäksi, vaik-
kapa johonkin kahvilaan.
Yhtenä iltana minä maka-
sin sohvalla jalat sohvan-
karmilla ja mietin mille al-
kaisi, kun puhelin soi. Van-
ha ystäväni soitti ja pyysi
minua vetämään tätä Niva-
lan uutta lehteä. Koska ys-
tävä on minun ikäinen, ei
hän toki ole vanha – eihän?
Tietysti asiaa oli tutkailtu
ja suunniteltu jo laajemmis-
sakin piireissä.
Ja minä suostuin, vaikka
tiesin että helpompiakin
konsteja jokapäiväisen lei-
vän hankkimiseksi on kek-
sitty.
Viime aikoina kaupunki-
lehtiä on syntynyt kuin sie-
niä sateella. Kun tilattujen

Niin tässäkin tapauksessa.
Raon täyttämistä suunnit-
teli jo muutama muukin.
Siitä tämä kiire.
Nivalan Viikko jaetaan vii-
konloppuisin jokaiseen ko-
tiin Nivalassa. Näin lehden
saavat nekin, jotka eivät mi-
tään lehteä ole tilanneet. Il-
moittajien kannattaa tämä
huomioida ja varsinkin jul-
kisyhteisöjen, joiden sano-
ma on tarkoitettu kaikille
kuntalaisille.
Toimitilamme ja viestilii-
kenneyhteyksiemme raken-
taminen on vielä kesken.
Tilat on hankittu Linja-au-
toasemalta, toimisto on to-
rin puolella Hilman kios-
kin paikalla. Avajaiskahvit
tarjoamme sitten, kun pai-
kat on saatu valmiiksi. Pos-
tilaatikko löytyy jo toimis-
ton ovenpielestä, jos sinne
haluaa jotain tipauttaa. Toi-

miston postiosoite on Tori-
tie 16, 85500 Nivala. Puhe-
limella minuun saa yhtey-
den toistaiseksi numerolla
040-8419213 ja sähköpos-
tiosoite on maritta.raudas-
koski@dnainternet.net.
Lankapuhelimen numero
löytyy luettelosta.
Se on tuntunut mukavalta,
että ilmoittajat ovat suhtau-
tuneet uuden lehden il-
maantumiseen hyvin myön-
teisesti. Kyllähän tässä vii-
me aikoina on ollut vipinää
yli oman tarpeen. Ensim-
mäinen lehti on aikamoi-
nen koettelemus, varsinkin
kun kirkonkylän alueella jo
parin viikon aikana on ollut
katkoksia internet- ja säh-
köpostiliikenteessä. Osa
materiaalista on mennyt
bittien taivaaseen. Hermo-
ja on kysytty, onneksi niitä
ei ole, niin ei tarvitse pelätä

lehtien levikki laskee, leh-
titalot ovat perustaneet il-
maisjakeluna jokaiseen ko-
tiin jaettavia kaupunkileh-
tiä. Jos ajatellaan lähialuei-
ta, niin Kokkolaan on juuri
perustettu toinen kaupun-
kilehti, Iisalmessa on myös
kaksi plus tilattava paikal-
lislehti, Ylivieskassakin il-
maisjakelulehtiä on kaksin
kappalein. Oulaisissa ja Ka-
lajoella, joissa molemmis-
sa on asukkaita vähemmän
kuin Nivalassa, on tilatta-
vien lisäksi myös omat il-
maisjakelulehdet. Miksi siis
Nivalaankin ei sellainen
mahtuisi?
Sekin oli tiedossa, että täs-
sä asiassa Nivalassa oli sel-
vä markkinarako. Eikä pidä
kuvitella itseään niin tietä-
väksi, että kun markkinara-
ko on jossakin olemassa,
vain minä siitä tietäisin.

niitä menettävänsä.
Tässä tämä nyt joka tapa-
uksessa on, sellaisena kuin
sen viikossa ehtii aikaan
saada. Aikataulu oli sovittu

ja siinä pysyttiin. Moni asia
jäi viime tippaan, mutta jos
viime tippaa ei olisi, niin
moni asia jäisi kokonaan
tekemättä.

Maritta Raudaskoski
päätoimittaja
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oimittajan tarinoita
� toimittajan nimi• Maritta Raudaskoski

 Kannettavat tietokoneet
merkittävä riski organisaatioiden
tietoturvalle Vuoden 2005 kol-
mannella vuosineljänneksellä
todettiin Suomessa muutamia
huomattavia haittaohjelmatar-
tuntoja organisaatioiden sisäver-
koissa. Yksittäisessä tartunnassa
saastui jopa satoja tietojärjestel-
miä. Kaikissa CERT-FI:n tietoon
tulleissa tapauksissa tartuntareitti
organisaation sisäverkkoon oli
kannettava tietokone, joka saas-

tui organisaation ulkopuolella  ja
kytkettiin saastuneena sisäverk-
koon.  Vuoden ensimmäinen
merkittävä matotyyppinen   hait-
taohjelmaepidemia koettiin elo-
kuussa. Windows Plug and Play
-toiminnallisuuden haavoittu-
vuutta hyväksikäyttäneet  haitta-
ohjelmat saastuttivat satoja työ-
asemia muutamissa suomalaisis-
sa organisaatioissa. Phishing-toi-
minta eli käyttäjien identiteetti-
ja  maksuvälinetietojen hankki-

minen laittomiin käyttötarkoi-
tuksiin sähköpostiviestejä ja hait-
taohjelmia hyväksikäyttäen on

voimistuva kansainvälinen
ilmiö. Vaikutukset Suomessa
ovat toistaiseksi vähäisiä. Toi-
minta on kuitenkin laajentunut

englanninkielisistä maista
kohti pieniä kielialueita.

WLAN-verkkojen yleisty-
minen koti- ja yrityskäytössä on
lisännyt riskiä suojaamattomien
WLAN-yhteyksien väärinkäyt-

Kannettavat tietokoneet merkittävä riski
organisaatioiden tietoturvalle

töön ja WLAN-yhteyksien sala-
kuunteluun. Huolimattomasti to-
teutettu WLAN-verkko, jossa
verkkoliikennettä ei ole salattu
eikä verkkoon liittymistä ole ra-
joitettu, on merkittävä tietoturva-
riski. CERT-FI on päivittänyt
WLAN-tietoturvaohjettaan vas-
taamaan nykyhetken tilannetta
käytettävien suojausmenetelmi-
en ja riskien osalta.

Ripsi-
permanentti

-kestotaivutus
ripsiin

Hius ja kauneuskeskus

Kalliontie 20 NIVALA
puh. 442 500

www.cici.fi

• leikkaukset
• värjäykset
• permanentit
• kampaukset
• meikit
• hoidot
• intialainen
  päähieronta
• hammaskoru
• ripsien ja
  kulmien
  käsittelyt

Hjeronymus
syväpuhdistus

Kosteuttavat
kasvohoidot
             alk.

Acu-shiatrupöytä
5 x sarja

Kuumakivihoito

Liuku-
hieronta alk.

Intialainen
päänhieronta

Int.ph + liukuh.
1 h yht.

Aromaterapia alk.

Biodrogan Moisturizin
Formula ja Oxygen
Formula voiteet

Korvakynttilähoito

-25%

62

35 25

40

62
18

20

35

Vartalo- ja Kauneushoitola

Anna-Liisa Mäenpää
puh. (08) 443 391
mirantos@hoidonvoimaa.fi

Riitta Alatalo
puh. (08) 440 366
riitanputiikki@hoidonvoimaa.fi

Palvelemme osoitteessa: Kalliontie 20, 85500 NIVALA

32

Tule ja nauti
hoidoista
Tule ja nauti
hoidoista
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Nivala on saanut uuden yrityk-
sen, kun Kipa kirjakauppa avasi
perjantaina ovensa entisessä postin
talossa. Yrityksen omistavat sisa-
rukset Anu ja Janne Koskenmaa.
Kotoisin he ovat Kokkolassa, mut-
ta Anu on asustellut Nivalassa jo
toistakymmentä vuotta. Hän on tul-
lut tutuksi muun muassa torin jäts-
kikioskin pitäjänä.

Kirjat on aina kiinnostaneet
meitä ja jos emme olisi perustneet
kirjakauppaa Nivalaan olisimme
perustaneet sen joka tapauksessa
jonnekin. Koska Nivalassa kirja-
kaupalle tuntui olevan kysyntää,
päädyimme perustamaan sen tän-
ne, Anu kertoo.

Yrittäjät halusivat pysyä nimen-
omaan Kipa-ketjussa senkin vuok-
si, että ketju on tunnettu ja sillä on
paljon artikkeleita. Kirjojen lisäksi
uudessa yrityksessä on runsas vali-
koima toimistotarvikkeita ja lelu-
ja.

- Tavaraa löytyy kaikille vau-
vasta vaariin. Opiskelijoita toivom-
me myös asiakkaaksi ja meillä on
käytössä opintotilisysteemi. Sekin
on Kipa-ketjussa hyvä asia, että
uutuuskirjat tulevat meille auto-
maattisesti myyntiin. Millään ei
aivan kaikkea sillä saralla tapahtu-
vaa ehdi seurata, Anu miettii.

Uudella yrityksellä on tilaa noin
sata neliömetriä. Suuren tavaramää-
rän tilaaminen, ostaminen ja pai-
koilleen asettelu on vaatinut paljon
työtä.

Onneksi me kuitenkin ehdimme
syysmarkkinoille. Avaaminen isän-
päivänaikoihin olikin tavoitteenam-
me, yrittäjät sanovat.

Kirjakauppa avasi ovensa

Janne ja Anu Koskenmaa pyörittävät Nivalan uutta Kipa-kirjakauppaa.

Reilun kaupan tuotteita on
myyty tammi-syyskuussa
80 % enemmän kuin
vuosi sitten. Valtakunnal-
lista Reilun kaupan viik-
koa vietetään parhaillaan.
Reilun kaupan tuotteiden
suosio on Suomessa
nopeassa kasvussa. Tuot-
teita on myyty kuluneen
vuoden tammi-syyskuussa
80 prosenttia enemmän
kuin vuosi sitten vastaa-
vaan aikaan. Esimerkiksi
banaanien menekki on
kasvanut 75 prosenttia
viimevuotisesta,
ananaksen 67 prosenttia,
teen ja sokerin 13 prosent-

tia. Reilun kaupan kahvia
suomalaiset ovat ostaneet
kuluneen vuoden aikana
noin 8 prosenttia enemän
kuin vuosi sitten.
“Suomalaisten kuluttajien
kasvava kiinnostus Reilua
kauppaa kohtaan on ollut
havaittavissa jo pidem-
pään. Nyt myös kauppa-
ryhmät ovat alkaneet
aktivoitua ja Reilun
kaupan tuotteet ovat
aikaisempaa paremmin
esillä kaupoissa”, Reilun
kaupan
edistämisyhdistyksen
toiminnanjohtaja Janne
Ronkainen kommentoi

Reilun kaupan suosion
kasvua.
Myös Reilun kaupan
tuotevalikoima on kasva-
nut nopeasti. Tätä nykyä
Suomessa on myynnissä
lähes sata erilaista Reilun
kaupan tuotetta. Yksi
odotetuimmista on ollut
syyskuussa myyntiin
saatu, ensimmäinen
ruokakaupoissa puolen
kilon paketeissa myytävä
Reilun kaupan kahvi.
Muita kuluneen vuoden
tuoteuutuuksia ovat esi-
merkiksi sitruuna, avoka-
do, useat uudet teelaadut
sekä viinirypäleet, jotka

palaavat kauppoihin
jälleen tammikuussa.
Myös ensimmäiset Reilun
kaupan viinit ovat tulleet
tukkuihin, joista ravinto-
loissa on mahdollisuus
tilata niitä.
“Kaupparyhmien ja
muiden kaupallisten
tahojen aktivoituminen
Reilun kaupan suhteen on
ollut erittäin merkityksel-
listä. Nyt Reilun kaupan
tuotteita, erityisesti
banaania ja kahvia, löytyy
myös kilpailukykyiseen
hintaan. Näillä asioilla on
suuri merkitys kehitys-
maissa asuvien viljelijöi-

Reilun kaupan tuotteiden
menekki nopeassa kasvussa

den kannalta”, toiminnan-
johtaja Janne Ronkainen
toteaa.
Reilun kaupan viikkoa on
vietetty kaksi kertaa
vuodessa syksystä 1999
alkaen. Teemaviikkojen
aikana Reilun kaupan
vapaaehtoiset tarjoavat
kauppojen asiakkaille
tuotemaistatuksia
marketeissa ja erilaisissa
tapahtumissa; tänä syksy-
nä maistatuksia on yli sata
23 eri paikkakunnalla.
Maistatettavina tuotteina
ovat Reilun kaupan
appelsiinit, ananakset ja
banaanit. Reilun kaupan

viikko loppuu lauantaina
29. lokakuuta.
Kansainvälinen Reilun
kaupan järjestelmä on
ainoa
sertifiointijärjestelmä,
joka takaa kehitysmaiden
tuottajille tuotteista takuu-
hinnan.



Kiinteistö Oy Nivalan Vuok-
rakotien toimitusjohtajana on elo-
kuun alusta alkaen ollut Johanna
Laitala AIT,ISA. Tähän saakka
saatujen kokemusten perusteella
hän luonnehtii tehtävää mielen-
kiintoiseksi  ja  haasteelliseksi.
Vuokrakodit Oy on kokonaan
kaupungin omistama yhtiö.

Laki yhteishallinnosta vuok-
rataloissa on ollut voimassa vuo-
desta 1991 alkaen. Laki antaa
asukkaille mahdollisuuden saa-
da tietoa talon asioista ja vaikut-
taa asumiseensa. Se edellyttää,
että vuokranantaja kutsuu vuok-
ralaiset asukkaiden kokoukseen
vähintään kerran vuodessa, jos
mitään muuta yhteistoimintaa ei
ole olemassa.

Nivalassa asukaskokouksia ei
ole pidetty vuosikausiin. Johan-
na Laitala kutsui kokouksen kool-
le syyskuun lopulla ja valtuusto-
salissa pidetty tilaisuus kokosi
paikalle runsaasti väkeä. Vuok-
ralaisten keskuudessa yhteistoi-
minnan puuttuminen oli kerryt-
tänyt paineita, joten keskustelun
pitäminen itse asukasdemokrati-
an kehittämisessä oli vaikeaa.

Asukkaiden kokous olisi voi-
nut perustaa asukastoimikunnan,
jolla on mahdollisuus vaikuttaa
esimerkiksi asuntojen korjauk-
siin, huoltoon, järjestyssääntöi-
hin, vuokriin ja asuntojen jako-
perusteisiin. Asukastoimikunta
olisi voinut myös valita ehdok-
kaita valittavaksi Vuokrakotien
hallituksen jäseneksi. Asukastoi-
mikuntaa ei kuitenkaan synty-
nyt. Jatkossa pidetään vuosittain
asukkaiden kokous, jossa käsi-
tellään pääkysymyksiä ja käy-
dään molemminpuolista palau-
tekeskustelua.

Vuokranmääräytymisyksi-
köitä, eli vuokratalorykelmiä on
22.

- On sovittu, että minä menen
yhtiön piha-alueelle ja asukkai-
den kanssa katsastamme paikat,

keskustelemme tarpeista ja toi-
veista. Vuokralaisten ja vuokra-
nantajan välillä ei saa olla kyn-
nystä, vaan on pyrittävä aktiivi-
seen yhteistyöhön. Vuokra-asun-
to on vuokralaisen koti ja kodista
pitää huolehtia. Vuokralaisilla on
loistava mahdollisuus omissa
käsissään lisätä asuinympäristön-
sä viihtyvyyttä. Vuokralaiset
maksavat yhtiön ylläpidon, he
ovat meidän asiakkaitamme,
Laitala sanoo.

Vuokrakotien taloissa ei ole
pitkiin aikoihin tehty peruspa-
rannuksia, vuosikorjauksia kyl-
lä. Laitala toivoo, että vuokralai-
set ilmoittaisivat vioista pian. Jos
ränni tulvii yli, tai katolta on pu-
donnut tiili, jäljet pitäisi korjata
heti, jolloin korjauskustannukset
jäävät pienemmiksi kuin jos asi-
an antaa olla ja jättää ongelman
kasvamaan.

Uusia ei enää
rakenneta

Vuokrakodeilla on asuntoja
445 kappaletta. Uusia taloja ei
tässä tilanteessa rakenneta.

- Nivalassa rakennetaan pal-
jon omakotitaloja ja omistusasun-
toja hankitaan rivi- ja kerrosta-
loista. Useimmille vuokralla-asu-
minen on väliaikainen asumis-
muoto. Uusia asukkaita ei haki-
joiden joukossa juuri ole. Asun-
non hakijat ovat joko asunnon
vaihtajia tai nuoria, jotka muut-
tavat pois kotoa, Laitala kertoo.

Asunnoista huonoimmin me-
nevät kaupaksi isot ja saunatto-
mat asunnot. Pienet asunnot ja
saunalliset sen sijaan menevät
hyvin kaupaksi.

Vuokrakodit hoitaa vielä vuo-
den vaihteeseen asti Vanhainko-
tiyhdistyksen omistaman Matti-
lan palvelutalon isännöintiä. Pai-
ne vanhusten asuntoasioissa on
hellittänyt, kun uusi viihtyisä pal-

velutalo valmistui ja samassa pi-
hapiirissä valmistuu peruskorjat-
tu Mattilan rivitalo, jonka 18
asuntoon tulee asukkaat marras-
kuun alussa. Ikäihmiset haluavat
ympärilleen turvaa ja palveluita.

Vuokrataloja
myyntiin?

Nivalassa valmistellaan
vuokra-asuntojen osalta strate-

giaa. Siinä mietitään visiot ja ta-
voitteet tuleville vuosille ja kan-
taa joudutaan ottamaan kovasti-
kin.

- Minkään yhtiön talous ei
kestä pitää asuntoja tätä määrää
tyhjillään. Strategiassa selvite-
tään, puretaanko, perusparanne-
taanko vai myydäänkö. En jaksa
uskoa, että tilanne tästä itsekseen
kohenee. Kysyntä ja tarjonta ei-
vät ole tällä kertaa tasapainossa.

Johanna Laitala arvelee, että

Asukasdemokratiaa herätellään

Vuokrataloissa paljon tyhjiä asuntoja

Johanna Laitala on ollut Nivalan Vuokrakodit Oy:n toimitusjohtajana elokuun alusta alkaen.
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Tyhjistä asunnoista koituu kuluja ja nyt pohditaan, mitä asialle pitäisi tehdä.

eteen tulee vielä aika, että taloja
tarjotaan ostettavaksi kokonaisi-
na rivitaloyhtiöinä. Ostaja voisi
muuttaa ne asunto-osakeyhtiöiksi
ja myydä niistä asunnon kerral-
laan.

- Ongelma on se, että myytä-
vät ryhmät ovat niin suuria, että
ne ovat ostajalle aika iso inves-
tointi.

Asuntojen kuntotutkimukset
on aloitettu ja niitä edelleen jat-
ketaan.

Nivalan kaupunki on päässyt
mukaan 40 muun kunnan kanssa
Valtion asuntorahaston käyttö-
asteprojektiin. Siinä tarkastellaan
kaupungin koko asuntokantaa ja
kunta tekee konkreettisia toimen-
piteitä muun muassa tyhjien asun-
tojen määrän vähentämiseksi. Jo
nyt asuntorahastolta on voinut
saada helpotusta lainojen viiväs-
tyskorkoihin sekä uusia maksu-
suunnitelmia. Jatkossa on mah-
dollista saada myös osittainen lai-
nojen anteeksianto sekä purku-
avustuksia.

Leimautuneelle
alueelle ei haluta

Nivalan Vuokrakodit Oy et-
sii asiakkaalle sopivaa asuntoa
yhteistyössä. Johanna Laitala
kertoo, että he tarjoavat hakijalle
asuntoa montakin kertaa. Muu-
alla, etenkin suurilla paikkakun-
nilla, jos asunnosta kieltäytyy,
joutuu hakijajonon hännille. Lait-
alan mielestä on kurjaa, jos jokin
alue leimautuu vaikkapa rauhat-
tomaksi. Maineen korjaaminen
on milteipä mahdotonta, vaikka
tilanne olisi muuttunut täysin
päinvastaiseksi.

- Alueella jo asuvien vuokra-
laisten kannattaisi miettiä asiaa.
Uusi asukas valitsee asuntonsa
tietysti mahdollisimman hyvältä
alueelta. Nytkin tyhjillään olevat

asunnot ovat lähes kaikki siistejä
ja fiksuja, edellisen asukkaan jäl-
jiltä siivottuja ja maalattuja, mutta
ne eivät kelpaa tavallisille asun-
nonhakijoille. Siellä asuvien pi-
täisi miettiä, mikä sen huonon
maineen saa aikaiseksi, Laitala
miettii.

Strategiaan kuuluu myös eri-
tyisryhmien asumisen järjestely.
Sitä pitää tuumata yhdessä mm.
sosiaalitoimen kanssa. Yksi suu-
ri ongelma on päihdeongelmais-
ten asuminen. Pav-asuntola voi-
si olla ratkaisu ongelmaan.

- Jos pav-asukkaat keskite-
tään, ongelma keskittyy, jos ha-
jotetaan, ongelma hajoaa entistä
laajemmalle, Laitala summaa.

Vuokria ei
voi alentaa

Vaikka vuokra-asuntoja on
tyhjillään, niiden vuokria ei voi
alentaa käyttöasteen parantami-
seksi. Jokaisella vuokrataloyhti-
öllä on oma talousarvio. Makset-
tavat vuokrat ovat omakustan-
nusvuokria ja talon ainoa tulo,
jolla kustannetaan hoitomenot ja
pääomamenot. Kun asuntoja on
tyhjillään, se tarkoittaa sitä, että
rahaa ei tule niin paljon kuin pi-
täisi.

- Tässä tilanteessa vuokrien
alentaminen ei helpota. Silloin
omakustannusvuokran määrä oli-
si entistä vaikeampi saavuttaa,
Laitala sanoo.

Sen sijaan asukkaiden aktii-
visuudella, huolellisuudella ja tal-
kootyöllä kustannuksia voisi
alentaa. Vuokrakoti on koti yhtä-
lailla kuin omistusasuntokin ja
molemmista täytyy huolehtia.

- Yhteistoimintaa on nyky-
ään aika vähän. Ihmiset tulevat
ja menevät eivätkä pääse juurtu-
maan vuokra-asuntoon. Talkoo-
aikakin tuntuu olevan mennyttä,
Johanna Laitala pohtii.
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Tällä sivulla julkaisemme lukijoiden lähettämiä kirjoi-
tuksia. Toivomme kantaaottavia, yleistä keskustelua
ja mielenkiintoa herättäviä tekstejä.

Voit käyttää myös nimimerkkiä, mutta oikea nimesi
on oltava päätoimittajan tiedossa. Kukaan muu ei
henkilöllisyyttäsi tiedä.

Nivalan viikon työntekijät tai heidän läheisensä ei-
vät saa kirjoittaa tälle palstalle nimimerkillä.

Toimituksella on oikeus lyhentää tekstiä ja päättää
sen julkaisemisesta.

Puutarhassa riittää puuhaa, vaik-
ka illat pimenevät ja maa on koste-
aa. Syksy on paras aika istuttaa
useimpia kasvilajeja, koska aurin-
gon paahde ja kuumuus eivät rasita
kasveja. Syksyllä istutetut taimet
lähtevät keväällä nopeasti kasvuun
ja kasvavat kesän aikana selvästi
keväällä istutettuja taimia parem-
min. Mansikan taimet ja keväällä
kukkivat perennat tulisi istuttaa
syyskuun puoliväliin mennessä,
jotta ne ehtivät juurtua ennen maan
routaantumista. Puuvartisia kasve-
ja voi istuttaa syyskuun puolivälin
jälkeenkin, mutta silloin istutus teh-
dään vasta lehtien karisemisen jäl-
keen.

Sipulikukkia
kevään iloksi

Useimmille syyskukkasipuleil-
le sopivin istutusaika on syys-loka-
kuu. Maan pitää olla viilennyt,
mutta sipulien on ehdittävä vielä
juurtua ennen maan jäätymistä. Is-
tutuspaikka kuohkeutetaan vähin-
tään 30 cm:n syvyydeltä ja tarvitta-
essa sitä parannetaan hiekalla ja
mullalla. Tähän tarkoitukseen so-
veltuu kompostilannoitettu Puutar-
han Musta Multa tai Turvemulta.
Jos tehdään aivan uusi istutusalue,
maa kalkitaan kuohkeutusvaihees-
sa rakeisella puutarhakalkilla. Si-
pulit istutetaan kärjet ylöspäin.
Sopiva istutussyvyys on kolme ker-
taa sipulin oma korkeus. Koska
kukkasipulit ovat myyrien herkkua,

Emme julkaise kirjoituksia, jotka ovat:
* hyvän lehtimiestavan tai lain vastaisia
* pitkiä
* jotka on jo aiemmin julkaistu toisaalla

Lähetä tekstisi osoitteella
Nivalan Viikko, Toritie 16, 85500 Nivala tai
suoraan päätoimittajan sähköpostiin osoitteella:
maritta.raudaskoski@dnainternet.fi

kannattaa sinne tänne istutettujen
sipulien väliin tehdä reikiä, joihin
laitetaan kanankakkarakeita. Ka-
nankakkarakeilla on myyriä kar-

kottava vaikutus.
Syyskukkasipuleita voi istuttaa

myös ruukkuihin. Sipulit istutetaan
hyvin vettä läpäisevään hiekanse-

Puutarhan valmistelu talveen

kaiseen multaan. Piharuukkuja kas-
tellaan säännöllisesti koko juurtu-
misen ajan. Kukkiakseen kukkasi-
pulit vaativat kylmäkauden, joten

istutetut ruukut viedään kellariin
tai ne haudataan puutarhaan. Tal-
vehtimispaikan tulee olla pimeä ja
lämpötilan alle kymmenen astetta.

Syyslannoitteen
vahvistava vaikutus

Monivuotisille puutarhakasveil-
le syyslennoite levitetään viimeis-
tään elo-syyskuussa, kasvien ol-
lessa vielä vihreitä. Mansikalle
syyslannoite annetaan heti satokau-
den jälkeen Biolan Syyslannoite
on luonnonmukainen erikoislannoi-
te kaikkien hyöty- ja koristekasvi-
en syyslannoitukseen. Syyslannoit-
teen kalium parantaa kasvien pak-
kasenkestävyyttä ja fosfori lisää
seuraavan vuoden kukka-aiheiden
muodostumista.

Kasvimaan
syyskunnostus

Sadonkorjuun jälkeen kasvi-
maalle tehdään syysmuokkaus.
Muokkauksen yhteydessä maahan
levitetään maanparannusaineita tar-
peen mukaan. Laihoille hiekka- ja
hietamaille sekä savisille maille
käytetään maanparannukseen lan-
noitettua ja kalkittua kasvuturvetta
300-500 litraa/10 neliömetriä.

Puolivalmis komposti muoka-
taan maahan jo syksyllä. Maan hu-
musvaroja voidaan lisätä myös
säännöllisellä luonnonlannoittei-
den käytöllä. Jäykät savi- ja hiesu-
maat tarvitsevat humuksen lisäksi
hiekkaa ilmavuuden parantamisek-
si. Hiekkaa levitetään 2-5 cm_n
kerros kasvimaan pinnalle ennen
maan muokkausta.



saadaan aikaan kerroksellista
särmikkyyttä. Väreissä näkyy
jännittäviä vihreän sävyjä, hou-
kuttelevaa aprikoosia, hehku-
vaa violettia, paahteista ruske-
aa, tyylikästä harmaata, aavis-
tus turkoosia sekä häivähdys
pinkkiä. Rajaukset ovat utuisia
ja antavat näin silmämeikille
salaperäisen vivahteen.

Muu meikki antaa tilaa vah-
voille silmille ja antaa valon
leikitellä raikkailla, kirkkailla
kasvoilla. Huulet ovat neutraa-
lin väriset. Niissä näkyy häi-
vähdys roosaa, pinkkiä, kaner-
vaa ja ruskeaa. Iho on kuulas ja
raikas.

Meikki antaa eloa kasvoil-
le. Huolehdi kulmakarvoista,
niiden siisteydestä ja väristä.
Meikki myös suojaa ihoa. Mitä
iäkkäämpi olet, sitä kevyempi
ja mattaisempi meikki. Vältä
helmiäisluomivärejä, ne koros-
tavat ryppyjä. Nuorille ne käy-
vät.

Kuivaihoisen kannattaa
välttää liiallista tai kokonaan
puuteria, koska silmien alla ja
iholla taas kerran rypyt koros-
tuu. Myös meikkivoide saa olla
kevyempi. Voidemainen pos-
kipuna on myös parempi kui-
vaihoiselle.

Iäkkäämmän ihmisen ja

muutenkin hyviä luomivärejä
ovat siniharmaa, harmaanrus-
kea ja oliivinvihreä. Ne ovat
turvallisia käyttää ja esimer-
kiksi raskaille luomille riittää
yksi mattaväri.

Seka/rasvaisella iholla taas
puuteri sitoo meikin, vie kiil-
lon ja saa näyttämään huokoset
pienemmiltä. Rajaa huolet ja
levitä huulipuna, hoida myös
huulia ja sitä ympäröivää ihoa.

Tuuleen ja pakkaseen oi-
keiden hoitoaineiden lisäksi
meikki antaa lisäsuojan ja pie-
nentää pakkasen purevuutta
iholla, Kirsi Jämsä ja Anna-
Liisa Mäenpää neuvovat.

Iho kaipaa
syyshuoltoa

Anna-Liisa Mäenpää omis-
taa Vartalo- ja Kauneushoitola
Mirantoksen. Hän antaa vih-
jeitä ihon hoitoon.

Miksi kosteus karkaa ihos-
ta? Ikävuosien karttuessa kaik-
kien ihotyyppien kosteuspitoi-
suus alenee. Ihon vedensito-
miskyky ja talirauhasten toi-
minta heikkenee. Samoin solu-
jen ravinnon saanti heikkenee,
kun verenkierto ja aineenvaih-
dunta laiskistuu, Anna-Liisa
Mäenpää selostaa.

Ihon kosteudensitomiskyky
heikkenee pakkasessa, tuules-
sa, kuumuudessa ja kuivassa
huoneilmassa. Nämä vaikutta-
vat negatiivisesti ihoon, joten
näin syksyllä on syytä tarkis-
taa omat puhdistustuotteet ja
voiteet. Nyt on ihon syyshuol-
lon aika.

Vaikka ihosi olisi kuiva ja
reagoisi herkästi, kannattaa silti
etsiä sille sopiva voide. Hoi-
don laiminlyönti kuivattaa ihoa
ennen pitkää. Varo liian voi-
makkaita puhdistustuotteita, ne
vaurioittavat ihoa ja sitä suo-
jaavaa kalvoa.

Markkinoilla on tänä päi-
vänä hyviä, laadukkaita her-

kän ihon tuotteita, ja kosmeto-
logilta voi aina kysyä neuvoa
sopivien löytämiseksi.

Rasvaisen ihon ongelma on
taas liiallinen talin tuottami-
nen. Ihon laatuun vaikuttavat
perintötekijät, ravinto, veden
juonti, vitamiinit ja hivenai-
neet. Rasvainen/sekaiho voi
olla myös pintakuiva, herkkä
ja näitä kaikkia. Iho kaipaa
myös kosteutta, oikeita hoito-
tuotteita ja  syväpuhdistuksia.
Hormonaaliset tekijät  ovat var-
sinkin murrosiässä olennaise-
na osana tämän ihotyypin on-
gelmiin. Kosmetologin tekemät
hoidot ja oikeat hoitotuotteet-
kaan eivät aina riitä, silloin
apua saa lisäksi ihotautilääkä-
riltä joka hoitaa lääkinnällisen
puolen, jos siihen on tarvetta.

Normaali iho on ihotyypeis-
tä helpoin hoitaa. Tässäkin iho-

tyypissä kosteus on tärkeä te-
kijä. Eri ikäkaudet vaikuttavat
ihon kuntoon ja laatuun. Kol-
mekymppisenä ihossa alkavat
ikävuodet selvemmin näkyä.
Silloin viimeistään kannattaa
ottaa käyttöön elvyttävät voi-
teet joko jatkuvaan käyttöön
tai kuurina. Silmänympärys-
voiteet kannattaa ottaa käyttöön
jo 25 vuotiaana. Ensimmäiset
rypyt alkavat tulla 30 vuoden
tietämillä.

- Kukaan ei selviä ilman
ryppyjä. Ensimmäiset rypyt il-
mestyvät usein yhdessä yössä
ja sitä tuijottaa – ja siinä se on
ryppy, pieni järkytys Anna-Lii-
sa Mäenpää kertoo.

Voiteiden tarkoitus

Päivävoiteen tarkoituksena
on suojata ja kosteuttaa ihoa.
Voiteissa on nykyään myös
valonsuojafilttereitä, jotka suo-
jaavat ihoa ulkona auringolta.

Yö- ja hoitovoiteet taas si-
sältävät enemmän vaikuttavia
aineita. Yöllä iho ottaa parem-
min ne vastaan, jolloin solujen
uusiutuminen on vilkasta. Ero
nykypäivänä kylläkin hämär-
tyy, koska usein asiakas haluaa
yhden voiteen ja markkinoille
on tullut niin sanottuja 24 h

voitteita.
Hoito- ja yövoiteiden käyt-

tö talvella aamuisin varsinkin
kuivaihoisella on myös mah-
dollista, tosin silloin näistä
puuttuu suoja ihon vaurioit-
umista vastaan. Tuskin tästä
varsinaista vahinkoa syntyy.
Vaihtoehtona voi käyttää see-
rumia tehostamaan päivävoi-
teen tehoa.

Kuorinnalla saadaan tehok-
kaasti poistettua kuollutta pin-
tasolukkoa. Iho kirkastuu, pie-
net pintarypyt silenevät ja ihon
väri paranee. Käytä kuorintaa
kotona 1-2 kertaa viikossa aluk-
si ja jatkossa pari kertaa kuu-
kaudessa.

Nykyaikana on helppoja
naamioita kotikäyttöön. Kos-
teuttavia, kiinteyttäviä ja puh-
distavia, joita voi käyttää 1-2

kertaa viikossa.
Tehokkaasti elvyttävät ja

erikoisnaamiot on tarkoitettu
hoitolassa tehtäviksi samoin
kuin kaikki puhdistuksetkin.
Näitä voi ottaa kuuriluontei-
sesti ihon kunnon ja tarpeen
mukaan.

Kiinteyttävät hoidot, jos
halutaan kunnon tulos, tehdään
aina sarjahoitona. Yksittäin
tehtävät hoidot ovat nopea apu
silloin kun on jokin meno ja
ihon pitää olla kunnossa. Hoi-
toloissa löytyy erilaisia puh-
distuksia myös ongelmaihoisil-
le, Anna-Liisa Mäenpää lupaa.

Kuppaus on
vanha hoitomuoto

Riitan Putiikissa on saata-
villa monenlaisia hoitoja:
kuiva-/liukukuppausta, kuu-
makivihierontaa, korvakynt-
tilähoitoa ja akuhierontaa.
Yrityksen omistaa Riitta Ala-
talo.

Kuppaus on ikivanha hoi-
tomuoto niin meillä Suomessa,
kuin muuallakin maailmassa,
mutta sillä on vain erilaiset
perinteet. Suomessa on harjoi-
tettu kuppausta saunassa ja sitä
kutsutaan märkäkuppaukseksi.
Kuivakuppaus tunnetaan pa-

remmin Kiinassa.
Kuivakuppaus on hyvin

yksinkertainen, mutta tehokas
hoitomuoto. Ensiksi iho öljy-
tään, kupin sisälle aiheutetaan
alipaine ja lämpöefekti ja kupit
asetetaan hoidettavalle ihoalu-
eelle. Alipaine kuppiin sääde-
tään hoidettavan kohteen mu-
kaisesti. Kuppia liu’utetaan
hoitoalueella tai pidetään pai-
kallaan. Kuppi hieroo syvältä
lihaksista, minne ei käsihieron-
nalla pääse.

Kuppauksen jälkeen on ren-
to, raukea, väsynyt olotila.
Wc:ssä käynnit vilkastuvat het-
keksi, koska kuona-aineet läh-
tevät liikkeelle. Kuppauksesta
saattaa jäädä ihoon punoittavia
jälkiä, jotka häviävät.

Kuivakuppaus lämmittää ja
edistää energian virtausta sekä
verenkiertoa. Se poistaa kehos-

Kalliontiellä ns. Osuuspan-
kin talossa toimii kolmen nai-
sen yritykset, jotka tarjoavat
kokonaisvaltaista palvelua kau-
neuden ja hyvinvoinnin saral-
la. Saman käytävän varrelta
löytyy Hius- ja kauneuskeskus
Cici, Vartalo- ja Kauneushoi-
tola Mirantos ja Riitan Putiik-
ki.

Yrittäjät kertovat, että yh-
teistyö sujuu hyvin. Palvelut
täydentävät toisiaan, mutta ei-
vät kilpaile keskenään.

On myös tietyllä tavalla tur-
vallista, kun ei tarvitse työs-
kennellä yksin. Ja sekin on
mukava, että meillä on työyh-
teisö, jossa viihtyy hyvin, nai-
set sanovat.

Yrittäjillä on avaimet tois-
tensa liikkeisiin, joten ajanva-
raukset ja tuotemyynti onnis-
tuu, vaikka yrittäjä itse olisi
piipahtanut asioille.

- Toistemme hoitoja emme
silti ole tehneet, yrittäjät nau-
ravat.

Talven hiukset
taitavasti leikattuja

Talven hiukset ovat taita-
vasti leikattuja sekä liikkuvia
ja ne mahdollistavat lukuisat
muotoiluvariaatiot,  kertoo
Hius- ja kauneuskeskuksen
yrittäjä Kirsi Jämsä.

Hiuksissa näkyy sekä sile-
ää että rakenteellista pintaa
moderneina yhdistelminä. Pit-
kät hiukset ovat sileitä, hienos-
tuneesti kerrostettuja ja luon-
nollisesti laskeutuvia tai ville-
jä, voimakkaasti rikottuja ja
pörröisiä. Lyhyemmissä hiuk-
sissa on leikitelty rikkonaisuu-
della, pörröisyydellä ja kont-
rastisuudella. Hiuksissa on pal-
jon rakennetta ja liikkuvuutta
sekä persoonallisia yksityis-
kohtia, esimerkiksi hauskoja
otsahiuksia tai tehostevärjäyk-
siä. Sileän ja kiiltävän hiustyy-
lin lisäksi toinen päälinja on
volyymi. Hiuksissa on tuuhe-
utta ja täyteläisyyttä sekä kiha-
raa erilaisina variaatioina.

Värit ovat vahvoja, puhtai-
ta ja kiiltäviä. Tummat talvisä-
vyt, kuten kirsikka, viikuna,
pähkinä ja punaviini sekä mus-
ta ovat tämän talven suosikki-
värejä. Vaaleista väreistä suo-
sitellaan viileitä skandinaavi-
sia sävyjä. Myös liu’utettuja
värjäyksiä sekä persoonallisia
väripiristeitä näkee paljon tä-
män kauden hiuksissa.

Pääpaino on terveissä, hy-
vin hoidetuissa hiuksissa. Hius-
tenleikaukset ovat pehmeitä ja
viimeistelyt kevyitä. Naiselli-
suus on kunniassaan, siispä
muotiin haetaankin inspiraatio-
ta myös Hollywoodin kultakau-
den elokuvista. Klassiset muo-
dot yhdistetään moderniin ra-
kenteeseen ja viimeistelyyn.

Miesten hiukset ovat puoli-
pitkiä, kerrostettuja, rikottuja
sekä modernisti viimeisteltyjä.
Erityisesti veitsileikkaukset
ovat nyt in. Hiukset näyttävät
huolettomilta ja vallattomilta.

Meikin tredit

Tämän kauden meikeissä
painopiste on tummissa silmis-
sä. Silmämeikit ovat viettelevä
sekoitus utuisuutta ja hohdet-
ta. Himmeät, mattaiset värit
ovat pohjana kilmalteelle. Näin

Kalliontien pirteät yrittäjänaiset
ta kylmyyttä ja kosteutta sekä
vähentää turvotusta ja kipua.
Se auttaa niska-, hartia-, selkä
ja olkapääkipuihin sekä ast-
maan, kasvohalvaukseen, reu-
maan ja fibromyalgiaan ja se
poistaa selluliittia.

- Intialaisessa päähieron-
nassa hierotaan pää, hartiat,
niska ja kasvot akupisteitä pai-
nellen. Hieronta rentouttaa ki-
reitä lihaksia, helpottaa stres-
siä, laskee verenpainetta ja aut-
taa migreeniin. Hoidon jälkeen
olo on rentoutunut ja raukea,
Riitta Alatalo kertoo.

Ayurveda hot stone massa-
ge – koko kehon kuumakivi-
hieronta on vaikutuksiltaan li-
hasjännitystä laukaiseva, syvä-
rentouttava ja aineenvaihdun-
taa aktivoiva.

Rosa Graf hot stone -kivet
ovat tulivuoriperäisiä ja näin
ollen ne pystyvät sitomaan läm-
pöä itseensä pitkäksi aikaa.
Kreikkalaiset käsin hiotut ki-
vet ovat kauniin sileitä ja liu-
kuvat kevyesti hierottaessa.
Ayurveda kuumakivihieronta
on erittäin rauhoittava ja ren-
touttava tervetullut uutuus kii-
reiseen elämänrytmiimme.

Hieronta tapahtuu lämpäi-
sillä kivillä ja hierontaöljynä
on Ayurveda -aromaattiset öl-
jyt. Kehon energiapisteissä vai-
kuttavat hoidon ajan kuumat
kivet. Jokaiselle vartalon alu-
eelle on omat sopivankokoiset
hoitokivensä.

Kuumakiv ih ie ronnassa
koko  vartalon käsittelyssä käy-
dään läpi seuraavat hoitoalu-
eet: jalkapohjat, varpaiden vä-
lit, jalat, lantio, selkä, kädet ja
kasvot. Erityiset ongelma-alu-
eet kuten niska ja olkapäät ote-
taan erikseen huomioon hoi-
dossa.

Yrityksestä löytyy myös
Acu-shiatsupöytä. Shiatsu tu-
lee japaninkielestä, shi = sormi
ja atsu = paina. Pöytä matkii
tätä sormipainelua ja mukaan
tulee lisäksi venytys.

Pöydällä maataan selällään,
patjan alla kulkee kaksi nysty-
rärullaa. Rullat seuraavat luon-
nollisella tavalla vartalon kaa-
ria hieroen päästä varpaisiin,
unohtamatta selkää, reisiä ja
pohjelihaksia. Hieronnan aika-
na selkää hivelee lämpö.

Hoito saa aikaan rentoutuk-
sen, helpottaa lihaskireyttä ja
vähentää jännitystä kehollasi.
Hoidossa voi rentoutua täysin,
koska siinä voi olla koko ajan
makuuasennossa ja oma paino
säätelee hieronnan sopivaksi.

- Meillä voi suunnitella ko-
konaisvaltaisia hoitopaketteja,
joissa asiakkaalle mietitään
yksilöidysti, minkälaiset hoi-
dot hänen tarpeisiinsa olisivat
parhaita. Hoitomuotoja voi siis
yhdistellä sopivaksi jokaisel-
le, Riitta Alatalo mainitsee.

- Nykyään hoitolahjakortit
ovat suosittuja lahjoja. Esimer-
kiksi nyt alkavat olla ajankoh-
taisia isänpäivä- ja joululahja-
kortit, johon todellakin voi yh-
distellä sopivia hoitoja yhdek-
si paketiksi tai valita perintei-
sesti joku tietty hoitomuoto,
Riitta Alatalo kertoo.

Anna-Liisa Mäenpää hoito-
muotoina ovat muun muassa
intialainen päänhieronta ja aro-
materapia.

Saman käytävän varrelta löytyy kolmen naisen yritykset, joiden palvelut täydentävät toisiaan. Vasemmalta Cicin yrittäjä
Kirsi Jämsä Jere-poikansa kanssa, Mirantoksen Anna-Liisa Mäenpää ja Riitan Putiikin Riitta Alatalo.
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04:00 Uutisikkuna
08:00 Tv-uutiset
08:05 Avara luonto: Eloonjäämisen
mestareita
08:55 Suuret lukijat: Peter von Bagh
09:00 Tv-uutiset
09:05 Sunnuntaivekkari
09:40 Mediakompassi
09:55 Tv-uutiset
10:00 Jumalanpalvelus: Musiikki-
jumalanpalvelus
11:00 Tv-uutiset
11:05 Alright? Alright!
11:20 Talo Italiassa
12:05 Hyvinvointivaltio
12:35 Puheenvuoroja syrjäytymisestä
13:05 Natalie Dessa y
13:55 Mikä liikuttaa?
14:05 Se sketsishow
14:30 Prisma: Saturnus - planeettojen
kuningas
15:20 Gilmoren tytöt
16:05 Nubian kadonnut kuningaskunta
17:00 Tv-uutiset
17:05 FST: Strömsö
17:45 FST: Melitan mukana: Börge
Hellström
18:15 FST: TV-nytt
18:30 Viittomakieliset uutiset
18:35 Kult-TV
18:50 Kiehtova maailma: Pyhä vuori kutsuu
19:45 Arto Nyberg
20:30 Tv-uutiset ja sää
20:45 Urheiluruutu
21:15 Ykkösdokumentti: Vuosi elämästä
22:10 Murha mielessä (K-15)
22:55 Uusi Kino: Yövuoro
23:00 Uusi Kino: Yhtenä lauantaina
00:05 Euronews
00:15 Uutisikkuna

YLE2

06:00 Tellus-tietovisa
08:00 FST: BUU-klubben: Muumilaakson
tarinoita
08:30 TV2: LASTEN AAMU: Johanna
08:31 TV2: Vili Vilperi
09:00 TV2: Galaxi
09:01 TV2: Kino: Omat puolet
09:15 TV2: Herra Heinämäen lato-orkesteri:
Yön tähtirodeo
09:20 TV2: Sakke: Sakke siilipää
09:35 TV2: Remakat ritarit: Saattokeikka
09:45 TV2: Velhot, jätit ja susihukkaset
10:00 Suuri kupla
10:25 Salaperäisen saaren aikapoikasankarit
10:40 Corneil & Bernie
10:55 Jumppa: Käsipainojumppa
11:25 Akuutti
12:05 Kotimaan viikko
12:45 Kamera kiertää
13:00 Alppihiihdon maailmancup
14:30 Hiihdon maailmancup
16:10 Perjantai-illan unelma
17:00 Nyrkkeilyä: Tammer-turnaus
17:30 Pallo Hallussa
18:00 Tv-uutiset
18:10 Kakkosen syyssää
18:15 Urheiluruutu
18:20 Nyrkkeilyä: Tammer-turnaus
18:50 Ruutulippu: MM-ralli Korsika
19:20 Taivaanranta
20:05 Oikeuden puolesta
20:50 Lentokentällä
21:15 Se on siinä
21:50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22:05 Kuumat vartaat
22:30 YLE Live: Maj Karma
23:15 Eurovision 50v -juhlashow
01:45 Mikämikä-tvpeli

MTV3

07:10 Ostoskanava
08:10 Ankantahtiin
08:25 Winx-klubi
08:55 Battle B-Daman
09:20 Skabadabaduu!
09:45 Joka kodin asuntomarkkinat
10:20 T.i.l.a.
10:50 Liemessä
11:20 Navigare
11:45 Salatut elämät
12:10 Salatut elämät
12:40 Saman katon alla
13:10 Aloha Havaiji
14:00 Simpsonit
14:30 Elixir
15:00 The Family Man - perhe on paras
17:20 Näin tehtiin Medusan verkko
17:25 Patrizio Buanne: A Man Without Love
(2. es.)
17:30 Motor Forum
18:00 Perheen kalleudet
18:30 Läpimurto 2005
19:00 Seitsemän Uutiset
19:10 Tulosruutu
19:15 Kaunotar ja nörtti
20:00 Idols
21:00 Amazing Race
22:00 Kymmenen Uutiset
22:15 Viikon sää
22:25 Tulosruutu
22:35 Idols - äänestystuloksen julkistaminen
22:50 C.S.I. Miami
23:45 Langalla
00:50 Ostoskanava
01:25 MTV3 Chat

NELONEN

07:20 Ostosruutu
09:10 Meno-Paluu
09:40 60 minuuttia
10:40 Discovery: Kuolemattomuus jäissä
11:45 MotoGP: Turkki
13:00 Dr. Phil
13:50 Usko tai älä
14:40 Punk’d
15:05 Ei Blondeille
15:40 Rikkaat ja kuuluisat
16:10 Joanin salaisuus
17:05 Strong Medicine - kovaa lääkettä
18:00 Amyn lailla
19:00 Suomen Robinson
20:00 Kahdeksan uutiset ja sää
20:10 IS Urheilu-uutiset
20:15 Vaimot vaihtoon
21:13 Keno
21:15 Elokuva: Isku Mogadishuun (K15)
00:00 Shield - Lain varjolla (K15)
01:00 Ostosruutu
02:00 4deitti

MAANANTAI 24.10

YLE1

04:00 Uutisikkuna
05:55 Ykkösen aamu-tv
09:15 Sydämen asialla
10:15 - 10:35 Koulu-tv: Onnimanni
11:00 - 11:04 Tv-uutiset
11:35 FST: Pussel
11:55 FST: Kolme kaveria
12:05 FST: Experimentet
12:30 Avaruuskansiot
12:40 Avaruuskansiot
13:00 Tv-uutiset
13:05 Kirppis
14:00 Kult-TV
14:25 Sunnuntaivekkari
15:00 Tv-uutiset
15:05 Murhasta tuli totta
15:50 Jazz1

16:00 A-studio
16:30 Kuningaskuluttaja
17:00 Tv-uutiset ja Viiden talous
17:10 Basaari: Mundo
17:20 Basaari: Apupäiväkirja
17:40 Viittomakieliset uutiset
17:45 FST: BUU-klubben: Pussel
18:15 FST: TV-nytt
18:35 Uutisotsikot
18:40 Vielä virtaa
19:10 Prisma: Totuus vitamiineista
20:00 MOT
20:30 Tv-uutiset ja sää
20:55 Urheiluruutu
21:00 A-piste
21:20 Kotikatsomo: Hokkasen näköinen
nainen
22:20 Kansakunnan perilliset
23:10 Tv-uutiset
23:20 Kulttuuriuutiset
23:25 Hyvinvointivaltio
23:55 Puheenvuoroja syrjäytymisestä
00:25 Euronews
00:35 Uutisikkuna

YLE2

06:00 Tellus-tietovisa
06:30 YlekaX
10:00 Etsi viisi virhettä
11:55 YLE Live: Maj Karma
12:40 Tänään otsikoissa
13:35 Tohtori Ben Casey
14:25 TV2: Hetkinen
14:55 Tuu juttuun
15:55 TV2: HALOO!
15:56 TV2: Rosan elämää
16:26 TV2: Suuri kupla
16:49 TV2: HALOO!
16:52 TV2: Rytmireppu: Luuranko rämisee
16:55 Sagwa
17:20 TV2: Pikku Kakkonen
17:50 Alueellinen uutislähetys
18:00 Tv-uutiset ja Kuuden talous
18:15 Kakkosen syyssää
18:20 Kotimaan kasvot
18:35 FST: Liikkeellä luonnossa
19:05 FST: Sportmagasinet
19:30 FST: Ratatosk
20:00 FST: TV-nytt
20:20 FST: 360 grader
20:50 FST: Neon
21:15 FST: Hetimiten
21:50 Tv-uutiset
22:00 FST: Kvällsnytt
22:05 FST: Aikaa elokuvalle
22:35 FST: Dokumentti: Rauhan hinta
00:20 Mikämikä-tvpeli

MTV3

06:10 Ostoskanava
06:25 Huomenta Suomi
08:35 Ihana aamu
09:30 Älypeli
10:30 Ostoskanava
12:40 Koulussa
13:15 Rantalentis
13:45 Drop 3
14:05 10 + 2
14:20 10 + 2
14:35 Boxi
15:05 Kukkulan kuningas
15:30 Chicagon lääkärit
16:25 Ruokala
16:35 Älypeli
17:00 Emmerdale
17:30 Kauniit ja rohkeat
18:00 Kuuden uutiset, sää ja urheilu
18:15 Viihdeuutiset
18:30 Elixir
19:00 Seitsemän Uutiset
19:15 Kauppalehden talousuutiset
19:25 Päivän sää
19:30 Salatut elämät
20:00 Käenpesä
21:00 Yhdeksän Uutiset
21:10 Tulosruutu
21:15 Medusan verkko (K15)
23:30 Kaksi tuoppia, kiitos!
00:05 Viihdeuutiset
00:20 Ostoskanava
00:55 MTV3 Chat

NELONEN

07:00 Jackie Chan seikkailee
07:20 Popsikkaat
07:50 Tuomas-veturi
08:00 Buusteri
08:30 Soittis
09:30 - 10:45 Ostosruutu
11:25 Ostosruutu
12:35 MotoGP: Kooste, Turkin GP
13:45 Soittis
14:35 Tyyliä vai ei
15:10 NRJ Top 10
16:05 Buusteri
16:40 Päivien viemää
17:25 Nelosen uutiset ja sää
17:30 Dr. Phil
18:30 Kaikki rakastavat Raymondia
19:00 Siskoni on noita
20:00 Kahdeksan uutiset
20:20 Nelosen sää
20:27 Keno ja Ässä-arpa
20:30 Kumman kaa
21:00 Täydelliset naiset
22:00 Tartuntavaara
23:00 Chappelle’s Show
23:30 Myöhäisuutiset ja sää
23:35 IS Urheilu-uutiset
23:45 Agentit
00:45 Ostosruutu
01:15 4deitti

TIISTAI 25.10

YLE1

04:00 Uutisikkuna
05:55 Ykkösen aamu-tv
09:15 Sydämen asialla
10:15 - 10:29 Koulu-tv: Minun sukupuuni
11:00 Tv-uutiset
11:05 - 12:04 Jumalanpalvelus: Musiikki-
jumalanpalvelus
12:30 Pique-nique 1
12:45 Es espanol 3
13:00 Tv-uutiset
13:05 Arto Nyberg
13:50 Pisara
14:05 Ykkösdokumentti: Vuosi elämästä
15:00 Tv-uutiset
15:05 Murhasta tuli totta
15:55 Ykköskatsomo
16:10 A-piste
16:30 MOT
17:00 Tv-uutiset ja Viiden talous
17:10 Vierivät kivet
17:40 Viittomakieliset uutiset
17:45 FST: BUU-klubben
18:15 FST: TV-nytt
18:35 Uutisotsikot
18:40 Uutisvuoto
19:10 Voimala
20:00 Tosi tarina: Tatamin matami
20:30 Tv-uutiset ja sää
20:55 Urheiluruutu
21:00 FST: Spotlight
21:30 FST: Spotlight debatt 2005: Spotlight
debatt
22:00 FST: Virussota
22:50 FST: Kolmenkymmenen kylän
kaupunki
23:00 Tv-uutiset
23:10 Kulttuuriuutiset
23:15 FST: Kvällsnytt
23:20 FST: Piirka ja naapurit
23:50 Euronews

00:00 Uutisikkuna

YLE2

06:00 Tellus-tietovisa
06:30 YlekaX
10:00 Tellus-tietovisa
12:50 Pallo Hallussa
13:20 Tänään otsikoissa
14:15 Hormoonit valloillaan
15:25 Pohjantähden alla: Muuttuva saaristo
15:55 TV2: Haloo! Sartsa ja Timppa
15:56 TV2: Farmi
16:30 TV2: Ei se ole koalan syy
16:55 Pupu Pitkäkorva
17:20 TV2: Pikku Kakkonen
17:50 Alueellinen uutislähetys
18:00 Tv-uutiset ja Kuuden talous
18:15 Kakkosen syyssää
18:20 Akuutti
19:00 Matkapassi: Belgia ja Luxemburg
19:50 Eläimellistä menoa
20:00 Kummeli
20:30 Elämäni eläimet
21:00 Ajankohtainen kakkonen
21:50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22:05 Inhimillinen tekijä
22:55 Euroopan Vuoksi: Tom W
23:25 Rallin MM-sarja: Korsika
00:25 Pressiklubi
00:55 Olen. Ajattelenko?

MTV3

06:10 Ostoskanava
06:25 Huomenta Suomi
08:35 Ihana aamu
09:30 Älypeli
10:30 Ostoskanava
12:40 Koulussa
13:15 Rantalentis
13:45 Drop 3
14:10 Lassen maailma
14:35 Boxi
15:05 Veljemme on nero
15:30 Käytäväpeliä
16:25 Ruokala
16:35 Älypeli
17:00 Emmerdale
17:30 Kauniit ja rohkeat
18:00 Kuuden uutiset, sää ja urheilu
18:15 Viihdeuutiset
18:30 Avec Sara
19:00 Seitsemän Uutiset
19:15 Kauppalehden talousuutiset
19:25 Päivän sää
19:30 Salatut elämät
20:00 Firma
20:30 Olet mitä syöt
21:00 Muodon vuoksi
22:00 Kymmenen Uutiset
22:20 Tulosruutu
22:30 Mullan alla
23:35 V
00:30 Will & Grace
00:55 Viihdeuutiset
01:10 Ostoskanava
01:45 MTV3 Chat

NELONEN

07:00 Disney esittää: Kaapo
07:25 Disney esittää: 101 dalmatialaista
07:50 Pikku väkeä
08:00 Buusteri
08:30 Soittis
09:30 Ostosruutu
10:45 4deitti
12:35 Ostosruutu
13:45 Soittis
14:40 Nanny
15:10 Sue Thomas, FBI
16:05 Buusteri
16:40 Päivien viemää
17:25 Nelosen uutiset ja sää
17:30 Dr. Phil
18:30 Nuorennusleikkaus
19:00 Machojahti
20:00 Kahdeksan uutiset
20:15 Nelosen sää
20:22 Keno ja Ässä-arpa
20:25 Team Ahma
20:55 SM-liiga: Illan peli
21:00 Kylmäverisesti sinun
22:00 4D: Haluan parempaa seksiä
23:05 Myöhäisuutiset ja sää
23:10 IS Urheilu-uutiset
23:20 Carnivàle
00:30 Koeajo.tv
01:00 Ostosruutu
01:30 4deitti

KESKIVIIKKO 26.10

YLE1

04:00 Uutisikkuna
05:55 Ykkösen aamu-tv
09:15 Sydämen asialla
10:15 Avaruuskansiot
10:25 - 10:35 Avaruuskansiot
11:00 - 11:04 Tv-uutiset
11:30 FST: Elämäntaito
11:58 FST: Tate Modern: Ulkoa sisään
12:00 FST: Treffpunkt Berlin
12:30 - 12:44 Koulu-tv: Minun sukupuuni
13:00 Tv-uutiset
13:05 Alright? Alright!
13:20 Talo Italiassa
14:05 Ammatti: suomalainen kirjailija - Kari
Hotakainen
15:00 Tv-uutiset
15:05 Sysmäläinen
16:25 Suuret lukijat: Marjo Matikainen-
Kallström
16:30 Tosi tarina: Suomalainen teko
17:00 Tv-uutiset ja Viiden talous
17:10 Prisma Studio
17:40 Viittomakieliset uutiset
17:45 FST: BUU-klubben: Bärtil
18:15 FST: TV-nytt
18:35 Uutisotsikot
18:36 Luontohetki: Viimeiset vesikot
19:05 Ulkolinja:Pienlainalla irti köyhyydestä
20:00 Näytetään kieltä
20:30 Tv-uutiset ja sää
20:55 Vikinglotto
21:00 Urheiluruutu ja V5-ravipeli
21:10 A-talk
21:55 Etelästä pohjoiseen
22:50 Tasku-tv
23:20 Tv-uutiset
23:30 Kulttuuriuutiset
23:35 FST: Kvällsnytt
23:40 Euronews
23:50 Uutisikkuna

YLE2

06:00 Tellus-tietovisa
06:30 YlekaX
10:00 Etsi viisi virhettä
12:55 Tänään otsikoissa
13:50 Tohtori Ben Casey
14:40 Makujen matkassa: Floyd Intiassa
15:05 Ajankohtainen kakkonen
15:55 TV2: Haloo! Sartsa ja Timppa
15:56 TV2: Farmi
16:15 TV2: Hiki
16:40 TV2: Angela Anakonda
16:55 Harri ja dinot
17:20 TV2: Pikku Kakkonen
17:50 Alueellinen uutislähetys
18:00 Tv-uutiset ja Kuuden talous
18:15 Kakkosen syyssää
18:20 Suomi puhuu
19:00 Rikas vai rukka?
19:25 Vaarit vauhdissa
19:45 Mr Bean
20:00 Rakastuin mä luuseriin

20:30 Pop Klubi
21:00 Meidän jengi
21:40 Norjaa ristiin rastiin
21:50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22:05 Dokumenttiprojekti: Imagine, Imagine
23:35 Dokumenttiprojekti: Toimittaja on
murhattu
00:45 Mikämikä-tvpeli

MTV3

06:10 Ostoskanava
06:25 Huomenta Suomi
08:35 Ihana aamu
09:30 Älypeli
10:30 Ostoskanava
12:40 Koulussa
13:15 Rantalentis
13:45 Drop 3
14:10 Pokémon
14:35 Boxi
15:05 Yhä vedossa
15:30 Sydämen sivistystä
16:25 Ruokala
16:35 Älypeli
17:00 Emmerdale
17:30 Kauniit ja rohkeat
18:00 Kuuden uutiset, sää ja urheilu
18:15 Viihdeuutiset
18:30 T.i.l.a.
19:00 Seitsemän Uutiset
19:15 Kauppalehden talousuutiset
19:25 Päivän sää
19:30 Salatut elämät
20:00 45minuuttia
21:00 C.S.I.
21:55 Vikinglotto
22:00 Kymmenen Uutiset
22:20 Tulosruutu
22:30 Boston Legal
23:25 NYPD Blue
00:20 Will & Grace
00:45 Viihdeuutiset
01:00 Ostoskanava
01:35 Se Oikea

NELONEN

07:00 Sabrina
07:25 Puuha-Pete
07:35 Mansikka-Marja
08:00 Buusteri
08:30 Soittis
09:30 Ostosruutu
10:45 4deitti
12:35 Ostosruutu
13:45 Soittis
14:45 Laivaromansseja
15:10 Starsky ja Hutch
16:05 Buusteri
16:40 Päivien viemää
17:25 Nelosen uutiset ja sää
17:30 Dr. Phil
18:30 Meno-Paluu
19:00 Ruokavuosi Ranskassa
19:30 Inno
20:00 Kahdeksan uutiset
20:20 Nelosen sää
20:27 Keno ja Ässä-arpa
20:30 Sillä silmällä
21:30 Elokuva: Paha päivä
23:30 Myöhäisuutiset ja sää
23:35 IS Urheilu-uutiset
23:45 Vikinglotto ja V5
23:50 Frankensteinin kartano (K15)
00:55 Ostosruutu
01:25 4deitti

TORSTAI 27.10

YLE1

04:00 Uutisikkuna
05:55 Ykkösen aamu-tv
09:15 Sydämen asialla
10:15 Uutismixi
10:25 Koulu-tv: Onnimanni
11:00 - 11:04 Tv-uutiset
12:05 Etälukio: Teknologia ja yhteiskunta
12:35 - 12:44 Uutismixi
13:00 Tv-uutiset
13:05 Ulkolinja: Pienlainalla irti köyhyydes-
tä
14:00 A-talk
14:45 Taito-tv: Värillä väliä ympäristössä
15:00 Tv-uutiset
15:05 Murhasta tuli totta
15:50 Kansallismaisemat: Aurajokilaakso
16:00 Vierivät kivet
16:30 Tosi tarina: Tatamin matami
17:00 Tv-uutiset ja Viiden talous
17:10 Tutkittu juttu: Mikä uhkaa merikalaa?
17:40 Viittomakieliset uutiset
17:45 FST: BUU-klubben: Oppåner å hitådit
18:15 FST: TV-nytt
18:35 Uutisotsikot
18:36 Ben Furman
19:15 Kuningaskuluttaja
19:45 Kotikatu
20:30 Tv-uutiset ja sää
20:55 Urheiluruutu
21:10 A-plus
21:30 Atlas
21:55 Runoraati
22:40 Kirjailijavieraana Carlos Ruiz Zafón
23:10 Tv-uutiset
23:20 Kulttuuriuutiset
23:25 FST: Kvällsnytt
23:30 Betty Fisher
01:10 Euronews
01:20 Uutisikkuna

YLE2

06:00 Tellus-tietovisa
06:30 YlekaX
10:00 Tellus-tietovisa
12:55 Tänään otsikoissa
13:50 Tohtori Ben Casey
14:40 Suomi puhuu
15:20 Se on siinä
15:55 TV2: HALOO!
15:56 TV2: Pop Klubi
16:24 TV2: Kaaoskylä: Laurent, Hepan
veljenpoika
16:30 TV2: Sorvarin tytöt
16:45 TV2: Uutismixi
16:54 TV2: HALOO!
16:56 Vekarat!
17:20 TV2: Pikku Kakkonen
17:50 Alueellinen uutislähetys
18:00 Tv-uutiset ja Kuuden talous
18:15 Kakkosen syyssää
18:20 Kotimaan kasvot
18:35 Muutetaan yhteen!
19:05 Nuori nainen Berliinissä
19:30 Kettu
20:30 Onnen päivät
20:50 Ohukainen & Paksukainen: Parhaat
palat
21:00 Leikin varjolla
21:50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22:05 Poliisi-tv
22:35 Silminnäkijä: Avaruusbisnes
23:05 Hädän hetkellä
23:50 Tellus-tietovisa

MTV3

06:10 Ostoskanava
06:25 Huomenta Suomi
08:35 Ihana aamu
09:30 Älypeli
10:30 Ostoskanava
12:40 Koulussa
13:15 Rantalentis
13:45 Drop 3
14:10 Transformers Energon
14:35 Boxi
15:05 South Park

15:30 Vielä kerran
16:25 Ruokala
16:35 Älypeli
17:00 Emmerdale
17:30 Kauniit ja rohkeat
18:00 Kuuden uutiset, sää ja urheilu
18:15 Viihdeuutiset
18:30 Liemessä
19:00 Seitsemän Uutiset
19:15 Kauppalehden talousuutiset
19:25 Päivän sää
19:30 Salatut elämät
20:00 Joey
20:30 Miehen puolikkaat
21:00 Everwood
22:00 Kymmenen Uutiset
22:20 Tulosruutu
22:30 MTV3.doc: Saddamin verinen perhe
23:30 Menneisyyden paino
01:30 Viihdeuutiset
01:45 Ostoskanava
02:20 MTV3 Chat

NELONEN

07:00 Beyblade
07:25 Halinallet
07:50 Tuomas-veturi
08:00 Buusteri
08:30 Soittis
09:30 Ostosruutu
10:45 4deitti
12:35 Ostosruutu
13:45 Soittis
14:40 Miehiä ja vaimoja
15:10 Charlien enkelit
16:05 Buusteri
16:40 Päivien viemää
17:25 Nelosen uutiset ja sää
17:30 Tyttökullat
18:00 Onnellinen perhe
18:30 Pulmuset
19:00 Hurja remontti
20:00 Kahdeksan uutiset
20:20 Nelosen sää
20:27 Keno ja Ässä-arpa
20:30 Viimeinen ranta
20:55 SM-liiga: Illan peli
21:00 Tuomas & Juuso Experience
22:00 Alias
23:00 Myöhäisuutiset ja sää
23:05 IS Urheilu-uutiset
23:15 Törkytorstai: Jackass (K15)
23:45 Törkytorstai: Roskasakki (K15)
00:15 Play
00:45 Monster Jam
01:15 Ostosruutu
01:45 4deitti

PERJANTAI 28.10

YLE1

04:00 Uutisikkuna
05:55 Ykkösen aamu-tv
09:15 Sydämen asialla
10:10 FST: X-tra
10:30 FST: Ramppi historiaan
11:00 - 11:04 Tv-uutiset
12:30 Pique-nique 1
12:45 Es espanol 3
13:00 Tv-uutiset
13:05 Talousvalmentaja
13:30 Tutkittu juttu: Mikä uhkaa merikalaa?
14:00 Mediakompassi
14:15 A-plus
14:35 Atlas
15:00 Tv-uutiset
15:05 Murhasta tuli totta
15:50 Tähtihetki
16:00 Prisma Studio
16:30 Näytetään kieltä
17:00 Tv-uutiset ja Viiden talous
17:10 Arjen esineet
17:40 Viittomakieliset uutiset
17:45 FST: BUU-klubben: Nooan saari
18:15 FST: TV-nytt
18:35 Uutisotsikot
18:36 Pisara
18:45 Konttori
19:15 Pirjo, Pirjo ja Mato
20:00 SF-studio
20:30 Tv-uutiset ja sää
20:55 Urheiluruutu
21:00 A-studio
21:30 Roolipeli
23:05 Tv-uutiset
23:15 Kulttuuriuutiset
23:20 FST: Kvällsnytt
23:25 Midsomerin murhat
00:15 Euronews
00:25 Uutisikkuna

YLE2

06:00 Tellus-tietovisa
06:30 YlekaX
10:00 Etsi viisi virhettä
12:00 Euroopan Vuoksi: Tom W
12:30 Tänään otsikoissa
13:25 Silminnäkijä: Avaruusbisnes
13:55 Jumppa: Selkäkoulu 2
14:25 Hiki
14:50 Elämäni eläimet
15:20 Villit hevoset
16:55 Muumilaakson tarinoita
17:20 TV2: Pikku Kakkonen
17:50 Alueellinen uutislähetys
18:00 Tv-uutiset ja Kuuden talous
18:15 Kakkosen syyssää
18:20 Ylen hyvä
21:50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22:05 Ylen hyvä
00:00 Rallin MM-sarja: Espanja
00:30 Mikämikä-tvpeli

MTV3

06:10 Ostoskanava
06:25 Huomenta Suomi
08:35 Ihana aamu
09:30 Älypeli
10:30 Ostoskanava
12:40 Koulussa
13:15 Rantalentis
13:45 Drop 3
14:10 Power Rangers: Dino Thunder
14:35 Boxi
15:05 Sisko ja sen sisko
15:30 Oikeus ja kohtuus
16:25 Ruokala
16:35 Älypeli
17:00 Emmerdale
17:30 Kauniit ja rohkeat
18:00 Kuuden uutiset, sää ja urheilu
18:15 Viihdeuutiset
18:30 Joka kodin asuntomarkkinat
19:00 Seitsemän Uutiset
19:15 Kauppalehden talousuutiset
19:25 Päivän sää
19:30 Salatut elämät
20:00 Idols
21:00 Ilman johtolankaa
22:00 Kymmenen Uutiset
22:20 Tulosruutu
22:30 Idols - äänestystuloksen julkistaminen
22:45 Ruben & Joonas
23:45 Mustat donkkaa tykimmin (K15)
01:55 Reba
02:20 Viihdeuutiset
02:35 Se Oikea

NELONEN

07:00 Lohikäärmeen merkki
07:25 Paavo Pesusieni
07:40 Karhulan nukkesairaala
07:55 Pikku väkeä
08:00 Buusteri
08:30 Soittis

09:30 Ostosruutu
10:45 4deitti
12:35 Ostosruutu
13:45 Soittis
14:40 Yhteiselon ihanuus ja kurjuus
15:10 Joanin salaisuus
16:05 Buusteri
16:40 Päivien viemää
17:25 Nelosen uutiset ja sää
17:35 Vaimoni on noita
18:10 Vaimot vaihtoon
19:10 Suomen Robinson
20:00 Kahdeksan uutiset ja sää
20:15 Hauskat kotivideot
21:03 Keno
21:05 Elokuva: Tigerland (K15)
23:10 Myöhäisuutiset ja sää
23:15 IS Urheilu-uutiset
23:25 Kadonneiden jäljillä
00:25 Elokuva: Naapuri kuin painajainen
(K15)
02:35 Ostosruutu

LAUANTAI 29.10

YLE1

04:00 Uutisikkuna
08:00 Tv-uutiset
08:05 Kiehtova maailma: Pyhä vuori kutsuu
09:00 Tv-uutiset
09:05 Kirppis
10:00 Tv-uutiset
10:05 Lauantaiseura
10:45 Itse valtiaat
11:00 Tv-uutiset
11:05 Voimala
11:55 Etälukio: Teknologia ja yhteiskunta
12:25 : Ronda
12:30 Basaari: Mundo
12:40 Basaari: Apupäiväkirja
13:00 Tv-uutiset
13:05 Pirjo, Pirjo ja Mato
13:50 Ruotsin teollisuuden syntysijoilla
14:20 Kansakunnan perilliset
15:10 Matlock
16:00 Holby Cityn sairaala
17:00 Tv-uutiset
17:05 FST: Jox
17:30 FST: Scen
17:40 FST: Tärningen
17:45 FST: Tinan keittiössä
18:15 FST: TV-nytt
18:30 Viittomakieliset uutiset
18:35 Ykköskatsomo
18:50 Ihmeelliset eläimet
18:55 Avara luonto: Kuivuuden kourissa
19:45 Monk
20:30 Tv-uutiset ja sää
20:45 Lotto
20:50 Urheiluruutu
21:15 Pääroolissa
21:17 Itse valtiaat
21:30 Pääroolissa
21:45 Uutisvuoto
22:15 Pääroolissa
22:25 Villi Länsi-Englanti
22:55 Frasier
23:20 Harold Shipman - Tohtori kuolema
01:00 Euronews
01:10 Uutisikkuna

YLE2

06:00 Etsi viisi virhettä
08:00 TV2: LASTEN AAMU: Johanna
08:01 TV2: Himpulat: Palikat
08:20 TV2: Mitä ihmettä: Outi Heiskanen
08:25 TV2: Minä mietin
08:30 TV2: Katinkontti
09:00 TV2: Galaxi
09:01 TV2: Elisa ja eläinystävät:
Lepakkomies
09:25 TV2: Hetkinen
10:00 Ne murkut
10:25 Mr Bean
10:35 Onnen päivät
11:00 TOP40
11:45 Peliuutiset
12:15 Kireitä siimoja
12:45 FST: Kohtaamisia lokakuussa
14:45 Suomisen Olli rakastuu
16:10 V75 Ravit
16:50 Jalkapallon Suomen Cup: Loppuottelu
17:50 Tv-uutiset
18:00 Jalkapallon Suomen Cup: Loppuottelu
19:00 Breakdance
19:30 Ylen hyvä
20:20 Ulkosuomalaisen tarina
20:50 Kettu
21:50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22:05 Rallin MM-sarja: Espanja
22:35 Blink - sokea todistaja
00:15 TOP40
01:05 Tellus-tietovisa

MTV3

06:50 Ostoskanava
07:50 Sinisen talon nalle
08:15 Tomi Traktori
08:30 Hamtaro
08:55 Staraoke-laulupeli
09:10 Duel Masters
09:35 Disneyn piirretyt: Tikun ja Takun
pelastuspartio
10:00 Kids Top20
10:30 Tilt.tv
11:00 Trivial Pursuit
12:00 Boxi
13:00 Ostoskanava
13:15 Keikalla: Patrizio Buanne
14:05 Salatut elämät
14:30 Salatut elämät
14:55 Salatut elämät
15:25 Simpsonit
15:55 Lauantain perheleffa: Tuplatreffit
Pariisissa
17:30 Avec Sara
18:00 Kymppitonni
18:30 Karpolla on asiaa
19:00 Seitsemän Uutiset
19:10 Tulosruutu
19:15 Haluatko miljonääriksi?
20:00 Huuma
21:00 Kauhukeittiö
21:55 Lotto ja Jokeri
22:00 Kymmenen Uutiset
22:15 Tulosruutu
22:30 LauantaiAction: Eraser (K15)
00:40 Bernie Mac Show
01:05 Se Oikea

NELONEN

07:10 Ostosruutu
09:00 Nelosen urheiluaamu
10:00 SM-liiga: PreGame
10:30 UCL-viikkomakasiini
11:00 Koeajo.tv
11:30 Sporttipalat
12:00 Laivaromansseja
12:30 Play
13:00 NRJ Top 10
14:00 Inno
14:30 Ylämaan kettu
15:30 Dr. Phil
16:25 Roolihuijaus
17:20 Hook - Kapteeni Koukku
20:00 Kahdeksan uutiset ja sää
20:10 IS Urheilu-uutiset
20:15 SM-liiga: TimeOut
21:03 Keno
21:05 Elokuva: American Outlaws
23:00 Myöhäisuutiset ja sää
23:05 IS Urheilu-uutiset
23:15 Lotto, Jokeri, Vakioveikkaus ja V75
23:20 Benny Hill
23:55 Elokuva: Araknofobia (K15)
02:05 Ostosruutu

TELEVISIO-OHJELMAT



Helppoa ruokaa

Viljellään huumoria,
väännetään vitsejä

Ananas-broileripata

Lorauta kattilaan hiukan
öljyä sekä noin 400 gram-
man rasia marinoituja broi-
lerisuikaleita sekä yksi tai
useampi sipuli pilkottuna ja
paista muutama minuutti.
Lisää 2,5 desin purkki jota-

kin kevyttä ruokakermaa ja
purkillinen ananaspaloja ja
kypsyttele miedolla läm-
möllä valmiiksi.
Ananas-broileripata mais-
tuu keitetyn riisin ja salaa-
tin kanssa.

Tällä sivulla julkaisemme mielellämme lukijoiden lähet-
tämiä, helppotekoisia ruokaohjeita. Toivomme lukijoilta
myös uusia vitsejä vitsipalstallemme. Lähettele osoit-
teella Nivalan Viikko, Toritie 16, 85500 Nivala, tai
suoraan päätoimittajan sähköpostiin osoitteella
maritta.raudaskoski@dnainternet.net

Vastaukset kysymyksiin

Koululaisten mielestä

1. Robert Shumannin.
2. Johansson.
3. Lääkäriksi.

4. Niillä on laadukasta
nuorisotoimintaa.
5. 1700-luvulla (1703).
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Rakastan sinua niin paljon,
että hakisin vaikka kuun
taivaalta, jos pyytäisit.
- Veisitkö roskapussin ulos?
- Ei tarvitse kuitenkaan lii-
oitella!

* * *
Elokuinen täysi kuu, kuun
silta järvellä, kaksi nuorta
rannalla toisiinsa nojaten.
- Rakkaani, sano joku hellä
sana, tyttö kuiskasi.
Poika rypisteli otsaansa ja
mietti ankarasti ja sai lo-
pulta sanotuksi:
- Paise!

* * *
Niksinurkka: Ota
roskapussi kauppaan mu-
kaan, niin voit sen sisällös-
tä päätellä, mikä tavara on
loppunut.

* * *
- Mitä yhteistä on blondilla
ja Ikean huonekaluilla?
- Hyvännökäisiä, mutta heti
kun viet ne kotiin, huomaat
että jalat leviää ja ruuveja
puuttuu.

* * *
Matti Nykäsellä oli
kerrottavanaan hyviä ja
huonoja uutisia. Hyvä uuti-
nen oli, että Matti kertoi
jättäneensä viinakset. Huo-
no uutinen oli, ettei muista-
nut minne.

* * *
- Mitä eroa on naisella ja
harakalla.?
- Toinen rääkyy ja räkättää,
tonkii roskapusseja, vie
arvoesineet ja nokkii. Toi-
nen on lintu.

* * *
- Mitä yhteistä on miehellä
ja tehosekoittimella?
- Nainen tarvitsee molem-
pia, mutta ei ole aina var-
ma, mihin!

* * *
Mies meni autokauppaan ja
kertoi haluavansa ostaa hy-
vän ja halvan auton.
- Vai että oikein kaksi au-
toa, tuumasi autokauppias.

Koululaisilta kysyttiin eri
sanojen merkityksiä ja vas-
tauksia tuli monenlaisia.

Mitä tarkoittaa nikama?
* biki-tv
* ihmisen takasuani
* on minusta syylä
* polvessa oleva ydin
* ihmisen aivoissa
* ruuvin osa
* niukat housut

* pyramiidi
* mummin kaveri
* mies, jolla on valkoisia
kääryleitä ympärillään
* ihminen nyöreissä

Mitä tarkoittaa paarit?
* niissä kannetaan äkkinäi-
sesti sairastuneita
* kiska
* hylly, jossa on pyörät
* jätskipaari

* kohta, josta ihminen tait-
tuu

Mitä tarkoittaa muumio?
* kääreisiin sullottu egypti-
läinen
* se on semmoinen jossa on
lankaa

* sideharsoon kiertynyt
mies
* opettaja, joka on vihainen

* sänky, jossa on kepit päis-
sä
* pöytä, jossa potilas kan-
netaan
* kuivausteline

Sanaselityksien lähde on
Pähkinärinteen koulu.
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VV

KODIN KIRPPUTORIKODIN KIRPPUTORIKODIN KIRPPUTORI

KODIN KIRPPUTORIKODIN KIRPPUTORIKODIN KIRPPUTORIKODIN KIRPPUTORI
- 6 riviä käteisellä - laskutettaviin 1,90 laskutuslisä
- viim. torstaina jätetyt ehtivät seuraavaan lehteen

55

5

c

c

NIMI:

OSOITE:

Myydään

Ostetaan

Halutaan vuokrata

Vuokralle tarjotaan

Henkilökohtaista

Löydetty

Kadonnut

Sekalaista

Annetaan

� Nämä yhteystiedot eivät tule näkyviin lehteen. �

Nyt ilmoittelemaan

Nivalan Viikon rivi-ilmoi-
tuspalsta on edullinen tapa
ilmoittaa, joten nyt kannat-
taa ilmoitella pienemmistä-
kin asioista.
Yhden ilmoituksen hinta on
vain 5 euroa käteisellä ja
hinta sisältää tietenkin ar-
vonlisäveron.
Kodin kirpputori on nimen-
sä mukaisesti tarkoitettu
vain yksityishenkilöille.
Ilmoituskupongin voit pos-
tittaa tai pudottaa Linja-au-
toasemalla sijaitsevan toi-
mistomme postilaatikkoon.

PrizzTech Oy ja Työteho-
seura ovat selvittäneet
kaurn käyttöä oakoti- ja
m a a t i l a m i t t k a a v a n
poltinten polttoaineena.
Kokeita tehtiin BioFire
Oy:n Palokärki 20
polttimella, joka oli kytket-
ty Jämä Bio Stoker 30 kat-
tilaan. Toisena laite-
kokonaisuutena oli
Thermia Oy:n Farmjet 20
poltin, joka oli kytketty Ari-
max 25 kattilaan. Kauran
lisäksi vertailu-

polttoaineena käytettiin
halkaisijaltaan 6 mm:n
puupellettiä.
Kauran ja puupelletin välil-
lä ei ole suuria eroja hyöty-
suhteessa. Parhaimmillaan
laitteilla päästiin yli 80 pro-
sentin hyötysuhteeseen.
Käytännön oloissa kattila
toimii suurimman osan
ajasta osateholla, etenkin
mikäli se on kytketty suo-
raan verkostoon. Tällöin
myös hyötysuhde huono-
nee. Savukaasujen häkä-
pitoisuus oli pieni molem-

milla polttimilla.

Puupelleteillä laitteiden toi-
minta oli häiriötöntä.
Kauraa poltettaessa kertyy
palopäähän kuonaa, joka
on aika ajoin poistettava.
Mikäli palopäätä on
kuormitettu pitkään suurel-
la teholla, saattaa kuona
olla hyvin tiukasti palo-
päässä. Olisi eduksi, mikä-
li poltin voitaisiin helposti
irrottaa kattilasta ja palo-
päähän pääsisi vaivatto-
masti käsiksi.

Työtehoseuran lämpökoe-
asemalla testatut polttimet
Palokärki ja Farmjet olivat
teholtaan 20-30 kW. Ne
edustavat käytännössä vai-

Kaura lämmittää hyvin -
tuhkaa tulee runsaasti

Kauran tuhkapitoisuus on
melko korkea, ja sen
tilavuuspaino vähäinen.
Tämän takia tuhkan auto-
maattinen poisto joko
ruuvilla tai muulla tavoin
olisi suositeltava. Esimer-
kiksi kokeissa olleisiin
kattiloihin mahtui vain noin
50 kaurakilon tuhkat. Mi-
käli kattilaa lämmitetään
nimellistehollaan täytyy
tuhkat poistaa kaksi kertaa
vuorokaudessa. Tuhkaa
kertyy myös kattilan
konvektiopinnoille, josta ne

keinta kokoluokkaa, jos
ajatellaan polttimien toi-
minnallisuutta ja vertailua
esimerkiksi öljy-
lämmitykseen. Polttimien
ominaisuuksia testattiin
niin kauran kuin puu- ja
turvepelletien polttami-
seen.

o aika ajoin poistettava. A L M A - r a h o i t t e i n e n
KESSELI (kesannosta
energiaksi - lietteistä
ravinteiksi) -hanke pyrkii
edistämään bioenergian
tuotantoa ja kehittämään
keinoja hyödyntää yhteis-
kunnan sivutuotteita niiden
tuotannossa.



11

Kuka ei kuulu joukkoon?

Kysymys on kompa, sillä kaikki
lukevat Nivalan Viikkoa!

-Kaikkien kynsissä-

NIVALA
Tuotannonsuunnittelija
Mecapinta Oy, lähihoita-
ja Nivalan Vanhustenko-
tiyhdistys ry, yrittäjä Ni-
valan Akku ja Varuste Ky,
vakuutusedustaja Tapi-
ola-ryhmä, Haapajärvi,
vaatetusliikkeen myyjä
Sievin Muotikulma ay,
traktorinkuljettajia Vel-
jekset Tienvieri Ay, sär-
määjä Nivalan Kasano-
va Oy, vuorovastaava
Nordic Aluminium Oyj,
ulkoilualueiden hoitaja
Veljekset Tienvieri Ay.

YLIVIESKA
Työnjohtaja Rakennus
Saarela Oy, suunnittelu-
insinööri Staff Point Yli-

vieska, musiikin perus-
teiden opettaja Ylivies-
kan seudun musiikkiopis-
to, toimintaterapeutti Vi-
salan s., myyjä GSM-Sto-
re Oy, myyjä matkapu-
helinliikkeeseen Celec-
tus Oy, myyjä Tiimari,
teräsrakenneasentaja
Terästec Oy, hitsaaja
Opteam, tuotantotyönte-
kijä StaffPoint, sähkö-
asentaja, puuseppä, va-
rastotyöntekijä, tarjoilija,
grillimyyjä Japa Ky.

HAAPAJÄRVI
Projektipäällikkö Haapa-
järven kaupunki, projek-
tisuunnittelija, tallentaja,
honekalumyyjä Maskun
kalustetalo Oy.

Vuoden 2005 ensimmäi-
sen vuosipuoliskon aika-
na tehtiin 5431 raskau-
denkeskeytystä. Tää oli
218 keskeytystä eli 3,9
prosenttia vähemmän
kuin vastaavana aikana
vuotta aikaisemmin, il-
menee Stakesin tilastos-
ta.
Keskeytysten väestö-
määrään suhteutettu lu-
kumäärä väheni hieman
kaikissa ikäryhmissä,
paitsi 40-44 vuotiailla.
Eniten keskeytykset vä-
henivät 35-39 -vuotiai-
den ikäryhmässä (-9,8
%).
Sairaalapiireittäin tarkas-

teltuna keskeytysten lu-
kumäärä nousi prosen-
tuaalisesti eniten Ahve-
nanmaalla (31,0 %) ja
Länsi-Pohjan (29,6 %)
sairaanhoitopi ir issä.
Keski-Suomen (-27,2 %)
ja Keski-Pohjanmaan (-
15,7 %) sairaanhoitopii-
reissä keskeytysten
määrä väheni eniten.
Mikäli samanlainen
suuntaus raskaudenkes-
keytysten vähentymises-
sä jatkuu, tehdään vuon-
na 2005 noin 10650 kes-
keytystä eli 4 prosenttia
vähemmän kuin vuotta
aikaisemmin.

Valtakunnallista kyläkou-
lupäivää vietetään mar-
raskuun 3. päivänä. Kaik-
kien pienten lähikoulujen
toivotaan järjestävän päi-
vään toimintaa omiin ti-
lanteisiin ja olosuhteisiin
sopivasti.
Päivän tavoitteena on
nostaa esiin pienissä
kouluissa tehtävää hyvää
työtä sekä vahvistaa kou-
lujen roolia osana kun-
tansa tai alueensa moni-
puolista kouluverkkoa.
Päivä tarjoaa mahdolli-
suuden tehdä kyläkoulu-
jen toimintaa näkyväksi
ja tutuksi positiivisella
tavalla.
On myös tärkeää koota
yhteen koulun keskeisiä
sidosryhmiä ja kutsua
heitä keskustelemaan
koulujen tulevaisuuden-
näkymistä ja kehitystar-
peista pienten koulujen
merkityksestä alueelli-
sessa koulutustarjonnas-
sa.
Kyläkoulupäivän viettoon
voi kuulua esimerkiksi
kyläkoulukahvila, jonne
kutsutaan oppilaiden
vanhempia, kyläläisiä ja
kuntapäättäjiä, tai lehdis-
töä seuraamaan kyläkou-
lupäivän viettoa. Myös
“Peruskoulu 30 vuotta” -
näyttely voi olla ohjelma-
numerona, toimintapäi-
vä, retki, ohjelmallinen
tilaisuus tai jokin muu ta-
vallisesta koulupäivästä
poikkeava tapahtuma.

Työvoimatoimistossa avoinna
olevat työpaikat

Valtakunnallinen
kyläkoulupäivä

Raskaudenkeskeytykset
vähentyneet
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SUPERMARKETIN
NAUTA-SIKA
JAUHELIHA

335

SUOMALAINEN
KERÄKAALI

019
KG KG

ANTELLIN VAALEA JA
RUISPAAHTO 300G

0PKT (2,96 KG)
89

HK:N MAKSAMAKKARA 500G

199
KPL (3,98 KG)

NIVALA

TORITIE 3-5 PUH. 4495400

ARK. 7-21, LA 7-18


