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6 kk korotonta
maksuaikaa!

Tehtaanedustaja
Hannu Torkkola

044 559 4586

Ovet vaihtamalla uusi ilme keittiöön!

Mittatilaustyönä: ovet, laatikot, tasot
entisiin runkoihin. Myös rungot.

Tehtaanedustaja
Hannu Torkkola
044 559 4586
020 757 8896

                                                            www.nihak.fi

Autoliike
T. Kaarlela Ky

Ruutihaantie 9, YLIVIESKA
050 572 8228
08-410 289

TERVETULOA KAUPANTEKOON!

Autot värikuvina osoitteessa www.kaarlela.fi

Audi 80 1.6 bensa  -88
keskuslukitus, aj. 230tkm 1.000
Audi A4 1.9 TDI aut. -01
198 tkm, abs-jarrut, airb.20.900
BMW 5300 tiptronik                 -02
abs-jarrut, airbag      34.800
FIAT DUCATO 2.5TD   -96
200tkm, huoltok                  7.200
Mazda 626 1.6 -89
300 tkm. 1.000
MERCEDES BENZ 250D   -90
huoltok.,  700tkm                3.600
MERCEDES BENZ E320 A avantg   -00
240tkm, ilmast., ABS, .              29.900
MERCEDES BENZ W124 250 d -92
233 tkm 9.500
MERCEDES BENZ vito 110 td -97
bussi, aj. 380 tkm. 11.500
Mitsubishi space gear 9-h. -97
aj. 185 tkm. 17.900
Opel Corsa 1.4 i. -91
aj. 220 tkm. 650
Opel Vectra 1.7 td -94
aj. 500 tkm. 2.250
Opel Astra 1.6 Farmari -93
aj. 260 tkm. 2.150
Renault Megane 1.6 classic -98
200 tkm. 4.400
VOLVO V40 2.0T   -98

Saab 900 i -90
200 tkm. 1.980
Toyota Yaris Verso D4D -02
aj. 91 tkm. 14.900
Toyota Carina 2.0 td -98
aj. 270 tkm. 7.900
Volvo V70 D5 aut. -02
aj. 150 tkm. 29.900
Volvo V40 1.9 Tdi 116 hv -01
93 tkm -18.900
Volvo v70 D5 autom. -04
aj. 230 tkm. 29.800
Volvo S80 -99
aj. 360 tkm. 17.900
Volvo V70 D5 -02
aj. 168 tkm. 27.900
Volvo S80 2.4 b 170 hv  -99
139500 km. 22.500
Volvo V70 t henk. -97
aj. 297 tkm. 12.500

MATKAILUAUTOT
DETHLEFFS  A 5880 2.8JTD      -02
97tkm, siisti                                 35.900
Fiat Weinsberg 2.0 JTD -02
80 tkm. 24.900

Viikonlopun lehteen
tarkoitetun aineiston

viimeinen jättöaika on
torstaisin kello 16.00.

Autovaraosa P. Junttila
Kalliontie 40 85500 Nivala

Puh. (08) 442 599

Lasinpesuneste4.50,-

Valvoline

meiltä myös

20W-50

fTSAutopalvelu
Mikko p. 0400-327042, Pasi p. 0400 582055

Pajatie 1, 86400 Vihanti

AUTOT KUVIEN KERA
KOTISIVUILLAMME.

TERVETULOA REHTIIN
KAUPANTEKOON.

Osto, Myynti,
Vaihto, Rahoitus

www.fts-autopalvelu.com

VOLVO V70 D5 met.vihr. -02 aj. 150
tkm. Erinomaisen mallikkaasti pidet-
ty Volvo. 1. omistaja, varusteina mm.
aut. ilmast., vak.nop. sääd. ym. ym.

27.350
VOLVO S60 2.4 d titanium harmaa -
03 aj. 89 tkm. todella hyvin pidetty
diesel-Volvo upein varustein, yksi
omistaja 25.300
VOLVO S80 tdi -99/00 grafitin harmaa
aj. 190 tkm. erittäin siistillä pidolla
ollut ISO VOLVO hyvin varustein.
Yksi omista. 19.400.
VOLVO S60 bensa 140 hp -01
met.vihr. aj. 180 tkm. Tyylikäs auto
hyvin varustein 18.200
PEUGEOT 307 1,6 Wagon sininen -
04 aj. 28 tkm Uuden karhea Peugeot
varust. mm. ilmastointi, v.koukku
2xrenkaat ym. ym. 20.400
TOYOTA Avensis 2,0 TD met.vihr. -
99 aj. 279 tkm. Erittäin siisti. Ilmas-
tointi 2 x renk. ym. sähköherkut

11.900
VW Bora 1.9 tdi met.kulta -00 aj. 240
tkm. erittäin siistillä pidolla ollut VW
runsain varustein mm. ajotkone, säh-
köikkunat, peilit, ym. ym. 10.400
SEAT TOLEDO 1.9 Tdi -00 punainen
aj. 288 tkm. Hyvin pidetty ja huollet-
tu diesel. Varusteina 2 x renkaat, cd-
soitin, ym. ym. 8.700
FORD FOKUS 1,8 TD GHIA -00 sini-
nen aj. 201 tkm. Ilmastointi s.ikkunat,
aluvanteet, Todella hieno !!! 9.700

OPEL VECTRA 2.0 TDi hopea -98 aj. 250
tkm. Hyvät varusteet. lmastointi, no-
peussäädin, alut, vetokoukku. Erittäin
siisti ja hyvä 7.900
BMW 530i sininen -92 aj. 138 tkm, va-
rusteet ilmastointi, hälytin ym. ym. Auto
kuin uutena, kannattaa tutustua !!!

7.850
PONTIAC TRANSPORT -96 aj. 197 tkm.
Met.vihr. On sitten siisti. Hyvin huollet-
tu 7 h tila-auto 7.850
CHEVROLET STACRAFT G Van -90 rek.
2+3 kaikilla varusteilla oleva upea die-
sel var. mm. vebasto, ilmastointi, crui-
se ym. ym. 9.600
MERCEDES Benz 200D -92/93 Tyylikäs
punainen, tarkalta pidolta. Varusteina
alut, cd-soitin ym. ym. Takuu MB 6.700
VW POLO 1,9 TDi -97/98 aj. 290 tkm. Pu-
nainen, näppärä ja siisti, hyvin huollet-
tu.  5.800
MAZDA 626 2,0 LX HB -89 asiallisessa
kunnossa oleva Mazda kats. 03.06. H.

280
DLIHLEFTS CAMPER 510 Rek. 12/01
SIISTI keskuslämmityksellä oleva vau-
nu var. koko teltta, tuskin löydät siis-
timpää. H. 15.150
KYMCD ZING 2 125 cc huippu custom -
05 aj. 3600 km kuin uusi  3.350
LCO TRAIL Auton kuljetustraileri (UUSI)
teli vaunu h. 3000,- + ALV.
TULOSSA Saab 9-5 2,2 dieselvarkku,
Audi A6 1,9 tdi -03, Volvo V70 d5 -03,
VW Bora 1.9 TDI “HUIPPU” ym. ym.

Arilta mm.
MB C180 Farmari 2 kpl -97
aj. 220 tkm ja 140 tkm. ilmast., au-
tomaatti, hieno                    a’ 14.500,-
MB C180 -96
130 tkm ilmastointi, hieno            9.900,-
Peugeot 406 1.8I -99
150 tkm, eritt. hyvä                       7.500,-
Peugeot 206 1.6 -99
150 tkm näyttävä pikkupösö        6.500,-
As.vaunu Solifer Nordica 550 -94
huippuvarusteet          9.900,-
VW Passat 1.6 Cl -97
180 tkm siisti         7.900,-
Seat Toledo 1.6 i -97
210 tkm hyväk. 5-ov.         3.600,-
Fiat Punto 1.2i -01
100 tkm “kuin uusi”         5.500,-
Peugeot 106 -96
130 tkm                         2.600,-
Opel Corsa 1.4 i -93
120 tkm hyvä! 1.950,-

Lisäksi muita 10 kpl halvempia ja
kalliimpia. VAIHTO JA RAHOITUS

www.nettiauto.fi * www.nettikone.fi
Auto- ja Konemyynti

ARI KORKIAKOSKI
Ruuskankylä, Nivala

040-511 0004
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Sunnuntai: Sami, Samuli, Samu,
Samuel.
Maanantai: Soini, Veini.
Tiistai: Iivari, Iivo.
Keskiviikko: Signe, Varma.
Torstai: Perttu.
Perjantai: Loviisa.
Lauantai: Ilmi, Ilma, Ilmatar.

Nimipäivät

Ajatus

Sunnuntai

Kysytään
pois

Sunnuntai 20.8.2006

Vastaukset takasivulla

   Yhden päätöksen olen tehnyt ja
yritän aina sen pitää: nousta pik-
kuasioiden yläpuolelle.

John Burroughs

Psalmi:

Kuule, kansani, minä varoitan si-
nua. Kunpa kuulisit minua, Isra-
el! Muuta jumalaa sinulla ei saa
olla, vierasta jumalaa älä kumar-
ra.
Minä olen Herra, sinun Jumalasi.
Minä johdatin sinut pois Egyptin
maasta.
Avaa suusi, niin minä annan mitä
tarvitset.
        Mutta kansani ei kuullut mi-
nun ääntäni,
        Israel ei halunnut totella.
Siksi minä hylkäsin sen,
jätin sen paatuneen sydämensä
valtaan,
kulkemaan oman ymmärryksensä
varassa.
        Kunpa kansani vihdoin kuu-
lisi minua,
        kunpa Israel kulkisi minun
teitäni!
Minä nujertaisin heti sen viholli-
set,
kohottaisin käteni sen ahdistajia
vastaan.
        Ne, jotka vihaavat Herraa,
        joutuvat matelemaan hänen
edessään,
        ja heidän alennuksensa kes-
tää ikuisesti.
Mutta Israelia hän ruokkii parhaal-
la vehnällä,
hän vuodattaa sille kalliosta huna-
jaa.
Ps. 81: 9-17

1. Jos EU:sta äänestettäisiin
nyt, paljonko olisi kannattajia ja
paljonko vastustajia?

2. Kuka voitti hopeaa Götebor-
gin moukarikisassa?

3. Mistä Suomen historian
käännekohdasta F.E. Sillanpään
romaani Hurskas kurjuus kertoo?

4. Minkä Suomen kunnan nimi
on ruotsiksi Gustav Adolfs?

5. Kumpi juoksee nopeammin
strutsi vai hevonen?

Kirjoituskilpailun satoa

Jumala on varmasti nauranut partaansa,
kun loi mansikan.

Siis mennä nyt kyykkimään
ihanana kesäpäivänä
typerien puskien väliin,
sietää tuijaavia pörriäisiä,
arvioida ahdistuneena,
onko tämä yksilö nyt kypsä
vai jätänkö vielä penkkiin.
Ja penkki vaan jatkuu ja
jatkuu Siperiaan asti,
kunnes lopulta on väsynyt,
että ei jaksa olla mitenkään,
ihokin palaa ja kutiaa.
Lopulta koppa ei ole tarpeeksi täynnä
tai sisältää liian kartteja yksilöitä,
ja sitten tulee sanomista.

Eikä tässä kaikki!
Jos et poimi, niin perkaa!
Ottaa luojan vaivalla luomat kannat pois,
eikä kerkiä ihastelemaan mansikoiden yksilöllisyyttä,
tympäsee vaan,
kun rasiaa ei saa millään tungettua täyteen,
kaikki kokonaiset mansikat ovat epäsopivia.
Siivuttamisessa sotkeentuu sormet
ja perkaaminen suoraan suuhunkaan ei onnistu,
tulee taas sanomista ja kolmannen
kopan jälkeen alkaa tehdä jo tiukkaa.
Sokeria tai muuta hyrstettä tietenkin mukaan,
mutta ei liikaa,
jotta ei tule jälleen sanomista.
Ja nimi vielä rasian päälle,
että jos ei satu muistamaan,
minkä vänkyrän kanssa sitä on väkertänyt jo
viidettä tuntia.

Mansikoiden maun takia
sitä on valmis antamaan anteeksi tämän kaiken,
seuraavaan kesään asti.

Tiina Nyrhinen

Olet lapsuuden muistoissa mulla,
pihapihlaja lapsuuden puu.

Sinä kasvatit oksias kesäisin
rinnalla meidän lapsien.
Oot lapsuuden riemuja täynnä.
Sinä pihapihlaja, lapsuuden puu.

Sinä oksasi laajalle levitit
ja leikkipaikkaani oksillas suojasit.
Muistan kukkapilvesi valkeat
ja kukkaisi tuoksut niin ihanat.
Myös mettiset surisi oksillas,
pihapihlaja lapsuuden puu.

Muuttolinnut pesänsä rakensivat,
oksilles vihreiden lehties suojaan.
Myös aamukonsertin aloittivat
jo auringonnousun aikaan.
Sinun oksillas lapsuuden pihlajapuu.

Sinä aikuistuit keralla meidän lapsien.
Sinä muistoissa elät meillä.
Me lähdimme kukin pois juuriltas,
mutta muistamme oksasi vihreät
ja valkoiset kukkasi ihanat
ja syksyisin marjasi punaiset.
Tilhet ja tulkkuset oksillas.
Sinä lapsuuden pihlajapuu.

Sinä muistoja kannat oksillas
syntymäkotini pihan.
Seisot siinä yhä paikallas
minun lapsuuden muistojen puu.

Nyt jo vieraat on lapset juurillas,
mutta tervehdit meitä oksillas
aina kun kuljemme ohi.
Kesän kruunaat taas kukkapuvullas
ja kaunistat syksyn marjoillas.
Sinä lapsuuden pihan pihlajapuu.

Nimim. Kaisa Marjatta

Parkaisu mansikoista Lapsuuden pihlajapuu

Suomen Yrittäjien ja amma-
tillisten aikuiskoulutuskeskus-
ten KATTAVA-hanke on val-
mistunut. Valtakunnallisessa
projektissa ovat Nivalasta mu-
kana AIKUKAM, jossa yhteys-
henkilönä on rehtori Matti Pel-
tola ja Nivalan ammattiopisto,
jossa yhteyshenkilönä on Han-
nu Haikara.

Hannu Haikara on ollut pro-
jektissa mukana laatimassa PK-
yritysten tietotekniikka -osaa.
Projekti on arvokas lisä Nivalan
koulutustarjontaan.

KATTAVA-palvelukokonai-
suus tarjoaa pienyrittäjille rää-
tälöityä osaamisen kehittämistä
liiketoiminnan kaikilta osa-alu-
eilta. Suunnitteluun on osallis-
tunut pk-yrittäjiä eri puolilta
maata. Toteutuksesta vastaa 42
aikuiskoulutuskeskuksen valta-
kunnallinen verkosto.

KATTAVA on ensimmäinen
valtakunnallinen pk-yritysten
osaamisen vahvistamiseen täh-
täävä valmennus- ja palveluko-
konaisuus. Yrittäjä valitsee port-
foliosta parhaiten tavoitteisiin-
sa sopivat osat, ja ottaa haltuun-
sa uusia taitoja osana päivittäis-
tä yrittäjätoimintaansa. KATTA-
VA kulkee yrittäjän rinnalla yri-

Aikuiskoulutuskeskuksesta
yrittäjän strateginen kumppani

tyksen elinkaaren kaikissa vai-
heissa. Hankkeen taustalla on
ammatillista aikuiskoulutusta
koskeva lainmuutos, jossa ai-
kuiskoulutuskeskuksille asete-
taan työelämän ja erityisesti pien-
yritysten palvelutehtävä.

”Luomme kiinteän strategi-
sen kumppanuuden aikuiskoulu-
tuskeskusten ja yrittäjien välille.
Tarjoamme asiantuntemustam-
me liiketoiminnan eri osa-alueil-
ta, autamme määrittelemään ke-
hittämistarpeet ja suunnittelem-
me kokonaisuuden, joka nivou-
tuu luontevaksi osaksi yrittäjän
pitkän tähtäimen tavoitteita”,
kertoo valtakunnallisen KATTA-
VA-hankkeen koordinoinnista
vastaava Amiedun rehtori Timo
Karkola.

Omalla paikkakunnalla

”KATTAVAn ainutlaatui-
suus perustuu yhtenäiseen val-
takunnalliseen sisältöön sekä
yksilölliseen räätälöitävyyteen
ja paikalliseen soveltamiseen.
Nyt Suomessa toimivat pien-
yrittäjät voivat kehittää toimin-
taansa uuden ohjelman puitteis-
sa siellä missä ovat itsekin,
omilla paikkakunnillaan ja
omiin toimialoihinsa liittyen”,
kommentoi johtaja Martti Pal-
lari Suomen Yrittäjistä.

Suomen Yrittäjien varapu-
heenjohtaja Jarkko Wuorinen
pitää merkittävänä sitä, että
vahvalle aikuiskoulutuskeskus-
verkolle on laissa asetettu pien-
yritysten palvelutehtävä.

”Suppeimmillaan KATTA-
VA on muutaman tunnin tietois-
ku ajankohtaisesta aiheesta ja
laajimmillaan parin vuoden ke-
hityshanke, jossa toimintatapo-
ja uudistetaan perusteellisesti”,
Karkola summaa.

”Ensimmäistä kertaa pk-yri-
tyksille on tarjolla laaja, lakisää-
teinen ja koko yrityksen elin-
kaaren mittainen lisä- ja täyden-
nyskoulutuspalvelu. Yritysten
määrän lähivuosina kasvaessa
ja luopuvien yrittäjien vaihtues-
sa uusiin lisääntyy myös kehit-
tämis- ja konsultointipalvelui-
den kysyntä. Aloittavilla yrittä-
jillä on usein vahva oman alan
ammattiosaaminen, mutta puut-
teelliset tiedot yrityksen pyörit-
tämisestä. Tähän tarpeeseen
ammatillisten aikuiskoulutus-
toimijoiden toteuttama uusi pal-
velukonsepti tarjoaa ratkaisun”,
sanoo Pallari.

”Tulkitsen sen johtuvan yh-
teiskunnan arvostuksesta yrittä-
jyyttä kohtaan ja halusta huoleh-
tia pienyritysten kilpailukyvyn
jatkuvasta kehittymisestä. Epäile-
mättä lainmuutos tuo mukanaan
myös velvoitteen tarjota laaduk-
kaita, monipuolisia ja asiakasläh-
töisiä palveluita yrittäjille.”

Wuorinen kiittää aikuiskoulu-
tuskeskuksia aktiivisuudesta, jol-
la ne ryhtyivät kehittämään palve-
luitaan uuden lainsäädännön hen-
gessä.

”Aikuiskoulutuskeskuksilla
on erinomaiset mahdollisuudet
edistää yrittäjyyttä maassamme.
Useimmat aloittavat yrittäjyyden
vasta aikuisiässä”, toteaa Wuori-
nen.

Valtakunnallinen ammatillis-
ten aikuiskoulutustoimijoiden ver-

kosto on lisäarvo erityisesti sel-
laisille yrittäjille, jotka muutoin
joutuisivat matkustamaan pitki-
en välimatkojen päähän voidak-
seen laajentaa bisnesosaamis-
taan. Yhteistyössä lähimmän ai-
kuiskoulutuskeskuksen kanssa
yrittäjä joko käy läpi yksittäi-
siä aiheita tai suorittaa kokonai-
sen ammattitutkinnon. Lisäksi



3

Heikkilän vuosi-
harjoittelijana
40 vuotta sitten

Elokuisena sunnuntai-
aamuna 14.8. on Niemelän
Antti ottanut Harjuripojan ka-
veriksi raviradalle. Kärryjen
edessä on Terssi ja Ula. Rata
kierretään omaksi ja hevosten
huviksi ilman ajanottoa.

Ula-tamma on ”herkkäsui-
nen”. Ulan ohjaksista piti pi-
tää löysin käsin. Herkkäsuinen
hevonen vauhkoontuu kova-
kouraisella ohjastuksella. Jos-
kus on kuultu, että joku ottaa
oriilta luonnon pois ruoskimal-
la. Knuutinrannan ja Heikkilän
hevoskasvattajien keinovali-
koimissa se konsti ei ole. An-
tilla on monta mielenkiintois-
ta kokemusta, miten pahanku-
risena pidetty hevonen opetet-
tiin hyväksi käsitellä.

Viljankuivausta

15.8. Maanantaina aamus-
ta alkanut sade keskeyttää ruis-
maiden muokkauksen. Neval-
le oli tehty toinen ruiskesanto.
Porukka on nyt sateella Taka-
luuvan riihellä, jossa on heinä-
seipään tekotyömaa. Tälle ke-
sälle ei seipäitä enää tarvita,
ovatpahan ensi kesälle valmii-
na uudet seipäät. Osa harjuri-
porukasta puhdistaa kylmäil-
makuivuria. Kuivuri on tehty
riihen yläkertaan. Metrinen
puhallin on korkealla maasta
riihen päädyssä. Eipähän ime
suoraan aamukastetta maasta
kuivattavien jyvien alle. Aa-
mukasteesta muuan Antti sa-
noi, että hänen tekemä vene
kulkee vaikka siinä.

Kyläilmakuivuri oli tuo-
hon aikaan uutta. Malminkar-
tanossa agronomi Matti Kares
esitteli meille -67 vuoden opin-
toretkeläisille kylmäilmakui-
vuria. Kuorma-auton mootto-
ri pyöritti lietsoa. Moottorin
hukkalämpö otettiin imuilman
mukaan. Kareksen mielestä
pieni lämmönlisä nosti kuiva-

tustehoa.
16.8. tiistaina pienet sade-

kuurot eivät haittaa Pajarin pen-
sasaidan leikkuuta. Pajarin piha
tuntui jo silloin Harjuripojasta
jotenkin juhlalliselta. Kaisa
Kallio oli ehtinyt asua Pajaris-
sa monta vuotta. Olimme kan-
sakoulun ekaluokkalaisia, kun
koululla opettaja Liisa Kujala
ilmoitti Kaisa Kallion kuolin-
päivänä aamuhartausluokkaan
kokoontuneille ko. uutisen.
Koululla on kuunneltu kun kir-
konkellot ovat soineet. Annet-
tiinko lopupäivä vapaata?

Keskiviikkona  17.8. on
päästy Nevalle ruismaan laittoa
jatkamaan. Aamupäivällä on
perattu ojia. Lapiolla on nostel-
tu ojiin valuneet murat ylös.
Ruista on iltapäivällä kylvetty.
Isäntä on mukana kylvämässä.
Kylvö tapahtuu käsin.

Siemen on tuotu suoraan
Pajarin pellolta, jonka Saalas-
tin Tapani on puinut Massikal-
laan. Siementä ei kuivata vaan
pehmeät jyvät kylvetään vakas-
ta. Kylvökonsti oli Harjuripo-
jalle toinen kerta laatuaan. Rip-
pikoulukesänä -63 otettiin Kes-
kitalon rukiinsiemen suoraan
pellosta ja kylvettiin valmiiksi
muokattuun peltoon.

Lietteenajoa

Torstaina 18.8. päivä vaih-
tuu illaksi, Harjuripoika on kui-
vurilla. Lavalla on kylvämättä
jääneitä siemenrukiita. Lava-
kuivuri oli Korpihaalle mene-
vän tien alussa aivan pikitien
varressa. Kuivuri lämpesi ha-
loilla.

Perjantai 19.8. Aamusta ru-
kiit kuivataan loppuun ja Ne-
van rukiinkylvö lopetettiin.
Korpihaan ruismaalle ajetaan
sontaa hevosilla ja IF-peräkär-
ryllä. Kärryssä on lannanpurku-
perä. Dexta oli sen eteen pas-
seli traktori. Illasta on käyty

1967 kalenterissa mainostetaan: Sampo soveltuu kaikille maa-
laaduille ja pelloille. Se katkoo rikkaruohojen juuret, se möy-
hentää maan ilmavaksi ja sekoittaa väkilannoitteen maahan
juuri oikeaan syvyyteen.

Kuoppatieltä Välikylälle käännyttäessä on tienvarren pusikos-
sa vanhat savikolot. Ne olivat soratiepinnan tasalla vettä täyn-
nä. Nevalta lähdettäessä hevoset pysähtyivät juomaan siinä.

Kuluva kesä on jäämässä
vuosisadan kuivimmaksi. Edel-
linen yhtä kuiva kesä on ollut
vuonna 1955. Toukokuussa oli
juttua -55 kevään isosta tulvas-
ta. M. Taanilan ottamassa kuok-
kamies -kuvassa näkyy tuon
kevään laskeva tulva Kalajoes-
sa. Kevät ja kylvön teko oli ol-
lut myöhässä. Pirneksen Matti
oli saanut kylvöntekoloman ar-
meijasta. Oli kuitenkin kylvä-
nyt, vaikka oli epäillyt että tu-
leeko tästä mitään, kun kesä oli
ollut jo pitkällä. Kesästä oli tul-
lut lämmin ja Matti muisteli että
Sarjankylällä tuli hyvä sato.
Vuotta 1955 on sanomalehtien
mukaan muisteltu Etelä-Suo-
messa Sahara-kesänä.

Tänä vuonna 2006 ei ollut
kunnon tulvaa. Jäät tahtoivat
lojua Malisjoen rannassa viikon
toista. Onko tulossa kuitenkin
märkä syksy. Ampiaisen pesiä
on ollut kuulemma puissakin.
Maahan ampiainen ei pesi, jos
tulee kovia sateita.

Sammakkoukko ennusti
Hyrynsalmen torilla touko-
kuussa, että tänä vuonna elo-

Pelto
kuussa nahka palaa. Tässä ku-
vassa Kuoppatien varressa Pe-
soselle menevän tien suussa
oli Paakkisen riihi, jonka sei-
nässä oli keväällä -55 kala-
miesten veneet kiinni.

Ilmaston muutostakin ra-
jumpi mullistus on tullut kui-
tenkin ihmisten arvomaail-
massa. Suomenlippu -tunnuk-
sen ja paholaisen naamarin
käyttö samassa yhteydessä oli-
si vuonna -66 johtanut rikos-
syytteeseen. Nyt kun nuo tun-
nukset esitettiin yhtäaikaa lau-
lukilpailussa, kiiruhtivat hyvä
pääministeri ja presidenttim-
me ensimmäisinä onnittele-
maan voittajia.

Kukaan ei varoita ihmisiä
siitä pahasta konsertista, jolla
on alku mutta ei loppua. Siinä
paholainen on livenä eikä naa-
mari kasvoilla. Media pantiin
heti polvilleen Lordi-ilmiön
edessä. Nyt ihastellaan keisa-
rin uusia vaatteita. Kukaan ei
uskalla sanoa, että keisari on
alasti.

peittämässä loput käsin kylvetyt
rukiinsiemenet. Työ on tehty rul-
lakarhilla, traktorilla. Ns. Lepak-
ko-Sampo oli sopiva äes siihen.
Poutaa ja tuulista.

20.8. lauantaina tulee nave-
talle Wärtsilän lietepumppu,
joka asennetaan valmiiksi. Trak-
torin peräkärryn lavalle nostetul-

la puusäiliöllä on viety pari kuor-
maa lietettä. Säilö oli talvella
jalaksilla. Vanha Mela veti sitä
umpihangessa yksinään parem-
min kuin äkkinäiset parihevoset.
Iltapäivällä yritetään puida Kor-
pihaan ohraa. Sade tulee kes-
keyttämään puintiyrityksen.

Harjuripoika

Maritta Raudaskoski

KASTELLI-TALOT OY
Pajalankatu 3 L, Ylivieska
Petri Bulldra p. 420 865,  046 850 3636

Se. Ostetuin.

Komea sisäänkäynti, persoonalli-
nen sauna ja olohuoneen valo-
kaari ovat tämän suosioon nous-
seen uutuuskodin erityispiir-
teet. Soita ja kysy lisää tai
pyydä Kastellin Suosikit 2007 -
mallistoesite!
Myös muutosten teko onnistuu
loistavasti Kastelli-talossa. Kysy
tarjous myös omiin suunnitelmiisi!

www.kastelli.fi
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69600 Kaustinen, puh. 06-8611 500, 040-733 3575
www.konstatalot.kaustinen.fi
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Ateriapalvelun
uokalistaR

Tekstarit

044-9181363

Tekstarit

Nyt voit lähettää havaintosi
ja mielipiteesi kätevästi teksti-
viestillä. Numero toimii vain
tekstiviesteille. Muut yhteystie-
dot löytyvät toisaalta lehdestä.

MAANANTAI
Lihakeitto, ruisleipä.

TIISTAI
Jauhelihakastike, spagetti, tuore-
salaatti.

KESKIVIIKKO
Tonnikalakiusaus, punajuurisui-
kale, raejuusto.

TORSTAI
Perunasose-jauhelihapata, pork-
kanaraaste, puolukka.

PERJANTAI
Pyttipannu, kaali-tuorekurkku-
mandariinisalaatti.

Peruskoulujen
& Lukion

uokalistaR

Eräässä lempilaulussani ker-
rotaan kahdesta karhulapsesta,
joilla oli vaikeaa; oli kylmää, si-
sältä ahdisti. Eiköhän liene tut-
tua meillekin, tämän päivän taa-
pertajille! Me ihmiset olemme
monesti kylmiä, tuomitsevia ja
itsekkäitä, eikä meillä ole aikaa
eikä voimia aina huomata toi-
siamme.

Pieni varpunen laulaa tuossa
laulussa: "Tulen tuolta taivahas-
ta, takaa pilvien. Siellä paljon
iloa on Isän rakkauden. Pieni

Rakkauden liekki

liekki sydämeenne sitä ottakaa!
Toisillenne joka päivä siitä jaka-
kaa."

Onko Jumalan Isän rakkaus,
joka on meille ilmestynyt Jee-
suksen sovitustyön kautta, saa-
nut koskettaa kylmää sydäntäm-
me? Jos Taivaallinen Isämme
saa sytyttää meissä rakkauden
liekin ja jos se saa palaa jatku-
vasti Jumalan Hengen voimas-
ta, voi tuo liekki luoda lämpöä
ja valoa ulospäinkin. Voisimme
tällöin edes hiukan olla ilona ja

lohtuna toinen toisillemme. Omin
voimin me emme jaksa rakastaa
toisiamme.

Kun Jeesus otettiin täältä tai-
vaaseen, Hän lupasi lähettää meil-
le puolustajan, pyhän Hengen.
Lupaus täyttyi ensimmäisenä hel-
luntaina. Pyhä Henki on ilmainen
lahja vastaanotettavaksi meille,
jos uskomme Jeesukseen. (Ap.t.
2:39)

Oma vaellukseni täällä on
monesti niin heikkoa, etten jaksa
aina edes rukoilla. Mutta Jumalan

Sana lupaa: "Henki itse rukoi-
lee puolestamme sanattomilla
huokauksilla." (Room. 8:26)

Pyhäkoulussa lapsena opin
ulkoa monia hyviä virsiä, joita
uskovainen naapurin emäntä
opetti. En silloin ymmärtänyt
esim. seuraavan virren sanois-
ta juuri mitään. Paukutin ne ul-
koa ja muistan koko virren vie-
läkin ulkoa (vanhoilla sanoilla).
Emme siis turhaan opeta lapsil-
lemme virsiä ja hengellisiä lau-

luja. Niissä oleva rakkauden
liekki koskettaa.

Tuo helluntaivirsi on ruokki-
nut minua näissä elämäntilan-
teissa, joissa olen kipuillut ja ar-
mosta saan taipua Jumalan tah-
toon pienessä elämässäni. Onko
tämä virsi, ystäväni, Sinunkin ru-
kouksesi?

"Pyhä Henki, Lohduttaja,
ole mulle ainoa.
Pyhä Henki, Puolustaja,
sydämeni taivuta.
Tee se temppeliksesi,
että huokaukseni
Herran puoleen nousta voisi,
niinkuin pyhä tahtos oisi."
(Virsi 117).

Kaija Kettunen, Nivala

”Kun kuolema koskettaa las-
ta, hän ymmärtää tapahtuneen ja
suree, mutta omalla lapsen taval-
laan. Sureva lapsi tarvitsee rin-
nalleen aikuisia tukemaan ja aut-
tamaan häntä. Lapsessa on niin
paljon elinvoimaa, että se auttaa
vaikeassakin tilanteessa, mutta
lähipiiri tarvitaan tukiverkoksi.
Myös perhe tarvitsee rinnalleen
verkostoa, joka hoivaa lasta ja
antaa tilaa hänen surulleen. Sik-
si kerhot, päiväkodit ja koulu
ovat tärkeässä asemassa”, sanoo
rovasti Sirkku Eho Kirkkohalli-
tuksesta.

Kirkon sairaalasielunhoidon
kouluttajana työskentelevä Sirk-
ku Eho on vastikään kirjoittanut
lapsen surusta pienen kirjan, jo-
hon hän on koonnut lasten aja-
tuksia ja tietoa, joka voi auttaa
aikuista kohtaamaan surevan
lapsen.

Syliä ja tilaa
kysymyksille

Eho kehottaa aikuisia rehel-
lisyyteen surevan lapsen kanssa.

”Tärkeää on olla turvallises-
ti lähellä, muistella kuollutta lä-
heistä ja vastata lapsen kysymyk-
siin rehellisesti. Pieni lapsi tar-
vitsee syliä ja tilaa kysymyksil-
leen. ”En osaa vastata” on pa-
rempi vastaus kuin lapsen kysy-
mysten vähättely. Rehellinen ja
avoin ilmapiiri auttaa lasta. Jos
aikuinen yrittää suojella lasta
puhumalla hänen ”ylitseen”, lap-
sella on kyllä korvat ja kyky ais-

tia se”, sanoo Sirkku Eho.
Aiemmin pitkään sairaala-

pappina työskennellyt Sirkku
Eho sanoo, että lapsen suru on
moni-ilmeistä: sureva lapsi
saattaa olla vihainen tai alaku-
loinen, ja myös lapsi voi kokea
syyllisyyttä läheisen kuolemas-
ta.

”Lapsen käsitys kuolemas-
ta muodostuu vähitellen. Pieni
lapsi ei voi ymmärtää kuoleman
lopullisuutta. Siksi on tärkeää,
ettei käytetä ilmaisuja, jotka
saavat hänen mielikuvissaan eri
merkityksen. Unella tai nukku-
misella, matkalla tai lähtemisel-
lä on lapselle konkreettinen
merkitys. Lapsella on kyky kä-
sitellä asioita leikin ja piirtämi-
sen avulla, ja myös lapset saa-
vat apua rituaaleista”, sanoo
Eho ja kehottaa kertomaan lä-
heisen kuolemasta ja lapsen
surusta myös koulu- ja kerho-
kavereille.

Onnettomuus
haastaa yhteistyöhön

Suuronnettomuus haastaa
eri alojen ammattilaiset yhteis-
työhön.

”Mukana tarvitaan myös
sielunhoidon ammattilaisia, joi-
den paikka on tuskaisen ihmi-
sen rinnalla”, sanoo kirkon sai-
raalasielunhoidon johtaja, ro-
vasti Kirsti Aalto, jonka näke-
mys pohjautuu muun muassa
Kaakkois-Aasian luonnonka-

tastrofin kokemuksiin. Aalto
kiittää yhteistyön selkeyttä ja
saumattomuutta erityisesti polii-
sin kanssa tsunamin uhrien vas-
taanotossa ja omaisten tukemi-
sessa.

Suuronnettomuus pirstoo
elämän totutun kuvion: tuskasta
tulee onnettomuuden kosketta-
mien ihmisten seuralainen. Aut-
tajankaan osa ei ole aina help-
po.

”Onnettomuus tuottaa tus-
kaa, ahdistusta ja stressiä paitsi
uhreille ja heidän läheisilleen,
myös avustustyöntekijöille ja
muille auttajille. Kun ihminen on
tuskainen, myös hänen auttajan-
sa kärsivällisyys, maltti ja levol-
lisuus joutuvat koetteelle ja hän
joutuu ottamaan vastaan vihaa,
masennusta ja kipua. Samalla
kun auttajan tulee katsoa huomi-
seen, hän ei saa kiirehtiä autet-
tavansa edelle”, pohtii Kirsti
Aalto.

Sielunhoitajan tehtävänä on
nähdä onnettomuuden kosketta-
mien ihmisten hengelliset tar-
peet.

”Sielunhoitaja on apuna sa-
noittamassa mykkää huutoa ja
antamassa hahmoa tapahtuneel-
le esimerkiksi rukoushetken
avulla. Tuskan keskellä voi huu-
taa apua rukoilemalla”.

Suomessa 130
sairaalapappia

Lapsen suru sekä sielunhoi-

to suuronnettomuuksissa ovat
kirkon sairaalasielunhoidon tä-
mänvuotisten neuvottelupäivi-
en aiheiden joukossa. Oulussa
ja Raahessa 22.-24. elokuuta
vietettäville päiville osallistuu
noin 80 sielunhoitajaa eri puo-
lilta maata. Päivien teemana on
”Toivon ja armon kanssakulki-
joina”.

”Sielunhoito on tapahtuma,
jossa toivo ja armo kulkevat
mukana, eikä sielunhoitaja jak-
sa tehdä työtään, jos hänen
kanssaan ei kulje toivo ja armo.
Yhdessä kulkeminen on enem-
män kuin lähimmäisenä ole-
mista”, avaa Kirsti Aalto päi-
vien teemaa.

Päivien luennoitsijoina
ovat muun muassa professori
Tuomo Mannermaa sekä kir-
jailija Eila Kostamo, jonka vii-
me vuonna ilmestyneen kym-
menennen proosateoksen,
Kanssakulkijan, päähenkilö on
sairaalapastori Alpo.

Suomen luterilainen kirkko
on huolehtinut sairaalasielun-
hoidon organisoinnista 40
vuotta. Tätä nykyä terveyden-
huollossa työskentelee yli 130
sairaalapappia. He ovat saaneet
työhönsä erikoistumiskoulu-
tuksen, jota on edeltänyt sovel-
tuvuustutkimus. Koulutukseen
kuuluu teoriaopetuksen rinnal-
la henkilökohtainen työnohja-
us, jossa tarkastellaan omaa
työtapaa ja identiteeettiä. Sai-
raalapappi kuuluu usein sairaa-
lansa eettiseen toimikuntaan.
(KT 11.8.2006 vs)

Lapsi tarvitsee tukiverkkoa surussa

YLIVIESKA
Koulutussuunnittalija, eri-

koislääkäri, ylilääkäri, ohjaaja,
autovälitys yrittäjä, yrittäjä, tak-
sinkuljettaja, kokooja, tuotanto-
työntekijä, puutyöntekijä, raken-
nusiivooja,

SIEVI
Myyjä, jalkineteollisuuden

NIVALA
Projektipäällikkö, psykiatrian

sairaanhoitaja, toribussin kuljet-
taja, kirvesmies, rakennustyönte-
kijä, hitsaaja, suojamaalari, baa-
ritarjoilija.

Ihanaa kun koulut alkoi. Ei
tarvitse enää hoitaa ja ruokkia
isoa laumaa vieraita lapsia. Ni-
mim. Yks. suosittu kotiäiti.

Samat sanat mutta eri äänel-
lä nimim. Muukalainen. Olen
muut, Oulaisista ja siellä kau-
punki ja seurakunta ilmottaa
kaikki asiat joka taloon mene-
vässä ilmasjakelulehdessä Rapu-
Sanomissa. Nim. itekin nyt rapu.

Kyl on turha äkistä kaakkois-
suomen ja helsinkiläisten savun-
hajuu, ja tiedotusvälineiden tuh-
lata resursseja  ja siitä valittaa.
Enne asuttiin savupirteis ja pol-
tettiin kaskee ja tervaa. Ihmiset
eli terveemmin, ja liha ja kala
säily paremmin.

Ei Sorsanmutka ole ainut
paikka mistä leikkikentän veh-
keet jaettiin yksityisille, Mänty-
lässä sama peli. ”Turhapuro” tär-
keämpi kuin lapset!

Kaunis kiitos kaupungille!
Aina joku paikka kohentumas-
sa. Annalanpuhtoon ihanan siliä
ja uusi tie. Odotus palkittiin.

Minä en millään tahdo saada
lääkäriaikaa. Ei pysty soitteleen
aina sillon kun pitäs. Yhesti otin
vapaata ja soitin, niin ei ollu ol-

lenkaan aikoja.

Minusta Nivala on kehittynyt
viime aikoina hyvään suuntaan.
Kun vielä ensi kesäksi Tiilimaalle
ilmestyy luvattu matkailurysä,
niin se pysähyttää melko määrän
kulkijoita nivalaan ja asioimaan
muuallekin.

Saisko kansalaisopistoon
monenlaisia ryhmiä laihuttajille
ja vaihevuosi-ikäisille. Ehkä löy-
tys joku sopiva, joka tepsis kesä-
makkaroihin.

Täälläkin ihmetellään kun
Luovuntien päästä leikkikentäl-
tä hävisi uusimmat leikkivälineet.

Rak. ystävät lopettakaa se
juoruaminen ja pahan puhuminen
selkäni takana! Kateuttako?

Kaupungintalon sisääntulo on
kun tulis tyhjään taloon. Johto-
porras vois joskus tulla pääoves-
ta sillä silmällä katsoen. Eikö
vahtimestaria vois jo päästää pois
sos.toimistosta lukkojen takaa ja
siirtää aulan neuvontaan palvele-
maan kaikkia asiakkaita ja koko
taloa. Olis asiakasystävällisem-
pää.

Minä taidan olla vähän ihas-
tunut sinuun. Taistelen vastaan.

Missä hyvät puolukkamaat.
Onko näkynyt karhuja. Mehtään
mieleni tekevi.

Ossuuspankilla ainua toimiva
kello nivalassa säästöpankin ai-
kana oli toinen nyt on vain paha-
vi otassa oishan se komiaa ko sii-
näki ois kello, niin ossais aika-
naan kottiin emännän tykö.

Avoimia
työpaikkoja

tuotantotyöntekijä, hitsaaja, ra-
vintolatyöntekijä palveluvastaa-
va

HAAPAJÄRVI
Metallityöntekijä, varastot-

yöntekijä, parturi-kampaaja.

HAAPAVESI
Rakennusinsinööri, oikeus-

tieteen lehtori, terveyskeskuslää-
käri, röntgenhoitaja, ympäristö-
tarkastaja, henkilökohtainen
avustaja, hallintojohtaja, maata-
loustyöntekijä, karjanhoitaja, ele-
menttirakentaja, puutavaratyön-
tekijä (2).

SUNNUNTAI 20.8.
Palapaisti, perunat, perunasalaat-
ti, puolukkavaahto.

MAANANTAI
Makkarakastike, perunat, kiinan-
kaali-porkkanasalaatti, raparperi-
kiisseli.

TIISTAI
Kalapihvit, perunat, lemonkasti-
ke, punajuuri, punaherukkakiisse-
li.

KESKIVIIKKO
Jauhelihakeitto, juusto, aprikoosi-
ohrahiutalepuuro.

TORSTAI
Jauhelihapihvit, perunat, kasti-
ke, kiinankaalisalaatti, ananas-
kiisseli.

PERJANTAI
Kirjolohikiusaus, punajuuri,
kesämarjahyytelö.

LAUANTAI
Kaalipata, puolukkasose, man-
dariinikiisseli.

SUNNUNTAI 27.8.
Broilerchiketti, perunat, kasti-
ke, perunasalaatti, boysenmar-
jakiisseli.
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Niittytiellä sijaitsevat Niitty-
kodin asunnot on remontoitu ri-
vitaloista palveluasunnoiksi.
Asunnot omistaa Nivalan Vanhus-
tenkotiyhdistys ry, mutta siellä
työskentelevät ovat kaupungin
palkkalistoilla.

Niittykodin kaksi taloa, A- ja
B-talo, sijaitsevat kulmikkain ja
niiden takapihalle jää suuri ja viih-
tyisä piha oleskelua ja ulkoilua
varten. Asukkaat viettävätkin pal-
jon aikaa ulkosalla, varsinkin tänä

Niittykodissa viihdytään hyvin
kesänä, kun lämpimiä päiviä
on ollut paljon.

A-talossa palveluasuntoja
on 10 ja siellä on myös kym-
menen asukasta. B-talossa
asuntoja on 12, mutta asukkai-
ta 15, koska asukkaina on kol-
me pariskuntaa.

Asukkaat maksavat asun-
noistaan vuokraa ja ostavat tar-
vitsemansa palvelut. Mikäs sen
mukavampi asumismuoto,
joko yksin tai kaksin, silloin

Viihtyisä ja laaja piha-alue on asukkaiden ahkerassa käytössä.- Tämä on mukava työpaikka, kiittelee Seija Aitto-oja.

Matti Yliniemi (vas.) on ollut Niittykodissa jo pitkään ja sanoo viihtyvänsä hyvin. Päiväkahvi- ja jäätelökaverina Oskari
Kivilahti, joka 93 ikävuodestaan huolimatta on pirteässä kunnossa.

Heino Hakula oli ollut omassa kodissaan päiväunilla ja nousi
puhuttelemaan vieraita viihtyisään olohuoneeseen.

kun kotona ei enää yksin tule toi-
meen. Niittykodissa on omassa
huoneessa oman kodin rauha,
mutta yhteisistä tiloista löytyy
seuraa ja saatavilla on tarvitta-
vat palvelut.

Palvelut
tarpeen mukaan

Niittykodissa asiakas voi os-
taa ne palvelut, joita tarvitsee.

Ruoka tulee keskuskeittiöltä ja se
syödään yhteisissä tiloissa. Suu-
rin osa asukkaista tilaa valmiin
ruoan, mutta muutama hyväkun-
toinen kokkailee itse, ja siihenkin
saa tarvittaessa henkilökunnalta
apua.

Talon puolesta jaetaan lääk-
keet, pestään pyykit ja saunote-
taan.

- Voin sanoa, että meillä on
tyytyväisiä asukkaita, kertoo lähi-

hoitaja Seija Aitto-oja.
Henkilökunta on talossa läpi

vuorokauden. Aamuvuorossa on
molemmissa taloissa kaksi hen-
kilöä, päiväsydän tullaan toi-
meen yhdellä ja illansuussa tu-
lee yksi henkilö molemmille ta-
loille yhteiseksi, kun iltatoimiin
tarvitaan enemmän tekijöitä.
Saunapäivinä on myös enemmän
henkilökuntaa. Niittykodissa on
yksi henkilö yölläkin tavoitetta-
vissa. Lisäksi Niittykodissa on
kokopäiväinen siivooja.

Mukava
työpaikka

Seija Aitto-oja kehuu Niitty-
kotia mukavaksi työpaikaksi.
Asukkaat ovat mukavia ja työ it-
senäistä.

- Täällä saa itse etsiä parhaat
mahdolliset ratkaisut asioiden
sujumiseksi.

Kaikilla asukkailla on ran-
nekkeet, joilla voi kutsua hoita-
jan paikalle.

- Jokaisella asukkaalla on
oma numeronsa, joten heti tie-
dämme, missä tarvitaan apua.
Nämä helpottavat hirveästi työ-
tä, kun ei tarvitse juosta paikasta
toiseen, vaan voi mennä sinne
missä odotetaan, hän kertoo.

- Korostamme täällä kodin-
omaisuutta. Jokainen saa itse si-
sustaa asuntonsa omilla tavaroil-
laan sellaiseksi kuin haluaa.
Vaikka yhteinen oleskelutilakin
on televisioineen, useimmilla on
oma televisio huoneessaan, Sei-
ja Aitto-oja sanoo.

Niittykotiin pääsyn kriteeri-
nä on, että henkilö tarvitsee ym-
pärivuorokautisesti apua ja val-
vontaa. Yhtään paikkaa ei ole
tyhjillään, vaan sinne on jatkuva
jono. Ei ihme, sillä niin muka-
valta ja viihtyisältä paikalta se
vaikuttaa.
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Ostetaan

Nivalan Seudun Golf ry on
vuonna 1999 perustettu, noin
700 -jäseninen seura. Golfia koh-
taan on vieläkin monenlaisia en-
nakkoluuloja. Moni luulee gol-
fia jonkun tietyn ihmistyypin la-
jiksi, mutta niin asia ei ole.

- Mukavan hengen luo se,
että täällä niin vanhat kuin nuo-
ret, sukupuoleen tai yhteiskun-
nalliseen asemaan katsomatta
ovat kavereita, sanoo toiminnan-
ohjaaja Heli Helander.

Jos golfin peluu on haaveis-
sa, helpointa on aloittaa tutustu-
miskäynnillä paikan päällä. Viih-
tyisässä kahvilassa voi nauttia
talon antimista sisällä tai ulkote-
rassilla. Yläterassilta on hyvät
näkymät upealle kentälle. Kah-
vila on avoinna arkisin kello 12-
21 ja viikonloppuisin kello 9-18.

- Kahvilamme Putti-Klubi on
avoinna kaikille muillekin kuin
pelaajille, että tervetuloa vaan. Ja
harjoituskentillä voi peliä kokeil-
la vapaasti. Pallokori maksaa 2
euroa ja pari mailaa saman ver-
ran, kertoo Heli Helander.

Kurssilla alkuun

Jos golfia aikoo alkaa enem-
män harrastaa, on edessä alkeis-
kurssi. Kurssi kestää kaksi tun-
tia neljänä iltana ja maksaa 60
euroa. Kurssilla käydään läpi

Jospa alkaisi golffaamaan...
golfkäyttäytymistä, sääntöjä, va-
rusteita sekä tietysti itse pelaa-
miseen liittyviä asioita. Kursse-
ja on jäljellä tänä kesänä vielä
yksi ja se alkaa 4.9.

Kurssin jälkeen on mahdol-
lisuus suorittaa Golftaidon suo-
ritus eli green card. Varsinaisesti
siinä ei ole kysymys mistään lä-
pipääsykokeesta vaan sen tarkoi-
tus on varmistaa, että henkilö voi
mennä kentälle ja tietää, miten
siellä toimitaan. Ilman green car-
dia varsinaiselle pelikentälle ei
pääse, kuin jossakin erikoistapa-
uksessa, kuten tutustumiskier-
roksella kokeneen pelaajan kans-
sa tai jonkin ”avoimien ovien”
tapahtuman yhteydessä.

Kohtuuhintainen
harrastus

Monilla on käsitys, että golf
on kallis harrastus. Voidakseen
pelata, on oltava jonkin golf-seu-
ran jäsen ja jäsenmaksu kuluval-
ta pelikaudelta maksettuna. Jä-
senkortilla ovet avautuvat myös
muille kentille.

Pelikausimaksun voi ottaa
koko kaudeksi, jolloin harrastaa
voi parhaimmillaan huhtikuulta
lokakuuhun. Onpa joskus kuu-
lemma pelattu vielä joulukuus-
sakin. Pelikausimaksun voi ottaa
myös kuukaudeksi tai vaikka

vain päiväksi kerrallaan.
Tänä kesänä uusia pelaajia on

hemmoteltu edullisella aloitus-
paketilla, mikä sisältää jäsenek-
si liittymisen, jäsenmaksun,
green cardin ja pelikausimaksun
ja kaikki maksaa yhteensä vain
250 euroa. Jos ei halua heti hank-
kia omia mailoja, bägin voi myös
vuokrata kentältä kymmenen
euron hintaan.

Tietysti tähän harrastukseen
kuin mihin tahansa muuhunkin
harrastukseen saa uppoamaan
rahaa, jos haluaa. Aina vain pa-
remmat välineet kiinnostavat la-
jista innostuneita ja mukavahan
se on vierailla muillakin golf-
kentillä ympäri maata ja maail-
maa.

”Piti olla yllätys”

Maanantaina Tarmo Vuol-
teenaho otti vastaan kolmen hen-
kilön green cardin. Kannuslainen
Anni-Inkeri Karsikas kertoi, että
hän oli tarkoittanut kortin suorit-
tamisen yllätykseksi ystävättä-
relleen.

- Hän aina kehui golfia hy-
väksi harrastukseksi ja toivoi
minua mukaansa. Ajattelin käy-
dä tämän alkeiskurssin salaa ja
yllättää hänet, mutta olihan asia
päässyt paljastumaan, hän nau-
raa.

- Matka Kannuksesta tänne
Nivalan kentälle on pitkä, mutta
täytyy vain asennoitua niin, että
pelireissulla kuluu aikaa, hän
pohtii.

Lyönnit sujuivat jo mukavas-
ti ja Karsikas oli innostunut pe-
listä.

- Golfia voitte nyt alkaa pe-
lata, mutta oppiminen tapahtuu

Viihtyisä kahvila on avoinna pitkän päivän viikonloppuisinkin kaikille asiakkaille.

vain käytännön harjoittelun kaut-
ta, Tarmo Vuolteenaho kannus-
ti.

Anni-Inkeri Karsikas on Nivalan kentän ”uusimpia” golffareita.Kuiva kesä näkyy myös golf-kentällä, mutta huolellisella hoidolla se on
pysynyt olosuhteisiin nähden hyvässä kunnossa.

Jätevedet puhtaaksi -hanke
tarjosi Nivala-Haapajärven seu-
tukunnan alueella oleville kylil-
le mahdollisuuden osallistua siir-
toviemärin tai yhteispuhdista-
mon suunnitteluun.

Nivalan Ojalanperän kylälle
laadittiin yleissuunnitelma jäte-
vesien johtamisesta yleiseen vie-
märiverkostoon ja Haapajärven
Kumisevan kylälle yhteispuhdis-

Vain Ojalanperä sai yleissuunnitelman
tamosta. Lisäksi Kärsämäen Sa-
viselälle laadittiin suunnitelma
muutaman kiinteistön yhteisestä
jätevesijärjestelmästä. Nivalan
Ojalanperän yleissuunnitelman
julkistamistilaisuus järjestetään
Nivalassa, Junttilan koululla vii-
kon kuluttua maanantaina. Tilai-
suudessa kerrotaan myös ajan-
kohtaista asiaa jätevesien käsit-
telystä ja Jätevedet puhtaaksi-

hankkeesta. Tervetuloa!
Valitettavasti yleissuunnitel-

mia ei pystytty laatimaan kaikil-
le asiasta kiinnostuneille kylille,
koska yhteispuhdistamon tai siir-
toviemärin rakentamiskustan-
nukset kiinteistöä kohden olisi-
vat muodostuneet liian korkeik-
si vähäisen liittyjähalukkuuden
tai pitkien välimatkojen vuoksi
ja tästä syystä tarkempaa suun-

nitelmaa ei kannattanut laatia.
Tällaisia kyliä olivat Nivalassa
Järvikylä, Maliskylä, Niskakan-
gas ja Sarjankylä.

Kannattaa kuitenkin lähinaa-
purien kanssa selvittää, olisiko
kiinteistöjen jätevedet mahdol-
lista käsitellä yhteisessä järjestel-
mässä. Jos kiinteistöjen etäisyys
on 50 - 100 m, yhteinen järjes-
telmä on yleensä taloudellisesti

kannattavampi vaihtoehto kuin
kiinteistökohtainen järjestelmä.
Ympäristökeskuksen vesihuolto-
avustusta myönnetään vähintään
kahden kiinteistön yhteiselle jär-
jestelmälle. Yhteinen järjestelmä
on myös ympäristön kannalta
parempi vaihtoehto.

Kiinteistökohtaiset jätevesi-
järjestelmät on kunnostettava ta-
lousjätevesiasetuksen vaatimus-

ten mukaisiksi vuoden 2013 lop-
puun mennessä. Jätevesijärjes-
telmää uusittaessa tulee raken-
nusvalvonnasta hakea toimenpi-
delupa. Samalla ympäristöviran-
omainen antaa lausunnon jäteve-
sisuunnitelmasta.

Tiina Haatainen
di-opiskelija
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kotimaisen puun tulevaisuudesta

 päätät
Sinä

Haluamme ostaa entistä enemmän kotimaista puuta. Ajallaan tehdyillä 
hakkuilla voit vaikuttaa metsätaloutesi kannattavuuteen ja tulevaisuuteen. 

Tehdään tulevaisuus yhdessä!
Stora Enso Metsä
Pohjois-Suomen hankinta-alue 
Nivalan hankintatoimisto
Toivo Laitinen puh. 02046 47971

www.storaenso.com/metsa

Hullut Viikot
Elokuun

Käytä tuhansien eurojen
 kampanjaedut hyväksesi!

Nopea päättäjä kerää hyödyt sekä 
talopaketin reilusta tarjoushinnasta 
että laadukkaista kaupanpäällisistä.
Hullut Viikot jatkuvat 31.8. asti.

www.lapponiahouse.com

Arctia 223   alk. 49.800 e

Ville Ohtonen
044-384 5160

Reijo Pulli
040-771 8440

Torikatu 25, 90500 Oulu
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Maanantai

Sunnuntai

TV
ohjelmat

Keskiviikko

Lauantai

Tiistai

Torstai

Perjantai
   YLE TV 1
04:00Uutisikkuna
08:00Tv-uutiset
08:05Avara luonto: Yhden
kesän kuningatar
08:50:: Kirppariprinsessa
09:00Tv-uutiset
09:05Puutarhaetsivät
09:50Ihmeelliset eläimet
10:00Tv-uutiset
10:05Sunnuntaivekkari
10:40Heavy metal
10:45Kansalaisen ABC:
Kun aika ei riitä
11:00Tv-uutiset
11:05Puutarhaunelmia
11:35Lentävä puutarhuri
12:05Askelonin luurangot
13:10Kolme naista
kuntosalilla
13:40Sulhanen vastatuu-
lessa
15:00Tv-uutiset
15:05Kaikenkarvaiset
ystäväni
15:55Elävä tuntematon
sotilas
16:52Kasviminuutit:
Kyläkarhiainen
16:54:: Laatokan ympäri:
Sortavala
17:00Tv-uutiset
17:05FST: Strömsö
17:45FST: SUOLA
18:15FST: TV-nytt
18:25FST: Sportnytt
18:30Viittomakieliset
uutiset
18:35Ihmiskunnan aarteita
18:55Foylen sota
20:30Tv-uutiset ja sää
20:45Urheiluruutu
21:15 - 22:12Elämän kevät
1: Kale
22:15Poliisikomentaja
Blake (K15)
23:05Uusi Kino: Tuliaisia
23:35Euronews
23:45Uutisikkuna

   YLE TV 2
06:00Sudoku + Pelikukkaro
08:00FST: BUU-klubben:
Babar
08:30TV2: LASTEN AAMU
08:31TV2: Huvitutti
08:51TV2: Pingu: Vierailu
sairaalassa
09:00TV2: GALAXI
09:01TV2: Antti Aamunen:
Peltiset verkkarit
09:15TV2: Poinzi
09:25TV2: Sakke:
Eläinystävämme
 09:40TV2: Remakat ritarit:
Kellopeliritarit
09:50TV2: Sketsiä!
10:00Hiki
10:25Makujen matkassa:
Aussikokit
10:55Kotimaan viikko
11:35Rallin MM-sarja:
Suomi
11:50Katkeraa riisiä
13:35Cirque du Soleil:
Aurinkotuuli
14:20Vammasta huolimatta
14:50Tiettömän taipaleen
takana
15:20Rallin MM-sarja:
Suomi
15:40Puskuri
16:40Schackenborgin
kuninkaallinen kartano
17:10Inhimillinen tekijä
18:00Tv-uutiset
18:10Kakkosen kesäsää
18:15Urheiluruutu
18:20: Eila Roine - elämän
näyttämöillä
19:05Ruutulippu: MM-ralli
Suomi
19:30Näköradiomiehen
ihmeelliset siekailut
20:55Vaaralliset kuskit
21:20Vaunu
21:50Tv-uutiset, sää ja
urheilu
22:05Ihana Elisa
22:50Komiikkatehdas
23:15Komiikkatehdas
23:40Yle Live: Franz
Ferdinand
00:10Yökeikalla Baden-
Badenissa: Kettcar
00:55Maapallomatka

   MTV 3
08:00Ostoskanava
09:00Winx-klubi 0
9:30Bratz
09:55Battle B-Daman
10:20Kivisten ja Sorasten
uudet seikkailut
10:45Navigare
11:15Motor Forum Extra:
Drag Racing
11:45Salatut elämät
12:10Salatut elämät
12:40Wilhelm Tell
13:40Perheen kalleudet
14:10Perheen kalleudet
14:35Beach Volley
15:00Ihanneaviomies
16:50Riisuttu mies -
musiikkivideo
16:55Motor Forum
17:35Fabio & Fabrizio
18:05Tähtilampun alla
19:00Seitsemän Uutiset
19:10Tulosruutu

19:15100 kimmaa
21:00Syntiset sisaret
22:00Kymmenen Uutiset
22:15Viikon sää
22:25Tulosruutu
22:35Bones
23:30Kaukana kotoa
00:25Ostoskanava
01:00MTV3 Chat

   NELONEN
04:30Talk Deitti
06:40Ostosruutu
08:30Draivi
09:00Merkit
09:30Eläimelliset veljekset
10:30Discovery: Eläinlap-
set
11:30MotoGP-studio
11:50MotoGP: Tsekki, 125
cc
13:00Ilotulituksen SM-kisat
2006
13:30Siskoni on noita
14:25Rikkaat ja kuuluisat
14:55MotoGP: Tsekki,
MotoGP-luokka
16:00Machojahti
17:00Strong Medicine -
kovaa lääkettä
17:55Kesäleffa: Rakastu-
taan
20:00Kahdeksan uutiset ja
sää
20:10IS Urheilu-uutiset
20:15Ihmeparantumisia
21:13Keno
21:15Elokuva: Tears of the
Sun - auringon kyyneleet
(K15)
23:35Myöhäisuutiset ja sää
23:40IS Urheilu-uutiset
23:50Golfia: US
PGA02:50Draivi
03:20Ostosruutu

   SUB-TV
06:00Sub chat
10:00Peliputki: Drop
10:45Peliputki: Sudoku
11:25Peliputki: Street
soccer
12:10E! Entertainment: Mä
haluun viihdyttää
12:55Tilt.tv
13:25Mad TV
14:10Teräsmieheni
15:00Rexona Fans United
15:30Tehtävä: Maa
16:15Ihmemies MacGyver
17:10Jet Set
18:00Tunteet pelissä
18:55Sunrise Avenue:
Fairytale Gone Bad
19:00Mountain
20:00Ny-Lon
21:00R&A: Pahan kultti
22:50Okna
23:40Martti Servo &
Yösydän
00:40Kauhua kryptasta
01:10Pimeä puoli
01:35Deittichat

   YLE TV 1
04:00Uutisikkuna
05:55Ykkösen aamu-tv
09:15Puutarhaetsivät
10:10 - 10:14Tv-uutiset
14:55Pisara
15:00Tv-uutiset
15:05Ashtonin perhe
16:00Tv-uutiset
16:05Euronews
16:10Murhasta tuli totta
16:58Kasviminuutit:
Kannusruoho
17:00Tv-uutiset ja Viiden
talous
17:10City folk
17:40Viittomakieliset
uutiset
17:45FST: BUU-klubben:
Perunasaari
18:15FST: TV-nytt
18:30FST: Tärningen
18:35Uutisotsikot
18:36Vielä virtaa
19:05Prisma: Tornadon
mysteeri
20:00Suo
20:30Tv-uutiset ja sää
20:55Urheiluruutu
21:00A-studio
21:20Esittely: Pieniä eroja
21:25Kotikatsomo: Pieniä
eroja
22:25Mies varjossa
23:20Tv-uutiset
23:30Kulttuuriuutiset
23:35Euronews
23:45Uutisikkuna

   YLE TV 2
06:30YLEKaX
10:00Piilosana + Peli-
kukkaro
12:00Sudoku + Pelikukkaro
14:05Tohtori Ben Casey
14:55Tänään otsikoissa
15:35TV2: Suuri kupla
16:00TV2: Tyttöfrendit
16:23TV2: Futismamma
16:25TV2: Salaperäisen
saaren aikapoikasankarit
16:38TV2: Hoota & Snoz
16:40TV2: Corneil & Bernie
16:52TV2: Hoota & Snoz
16:55Karvaiset kaverit
17:20TV2: Pikku Kakkonen
17:50Alueellinen
uutislähetys
18:00Tv-uutiset ja Kuuden
talous
18:15Kakkosen kesäsää
18:20Kotimaan kasvot
18:35FST: Liikkeellä
luonnossa: Puiston
ahertajat
19:05FST: Laulun lumoissa
20:00FST: TV-nytt
20:20FST: Närbild 5 år
20:45FST: Demokratian

pitkä polku
21:15FST: Elämän halki
päivässä
21:50Tv-uutiset
22:00FST: Kvällsnytt
22:05FST: Häkki
23:00FST: Klubb X3M:
Klubb x3m 2006
23:35Maapallomatka

   MTV 3
06:20Ostoskanava
06:25Huomenta Suomi
09:05Voittopotti
10:05Ostoskanava
12:00Drop 3
12:45Sudoku
13:30OTV
15:00Beach soccer
15:30Voittopotti
16:55Ruokala
17:05Melrose Place
18:00Everwood
19:00Seitsemän Uutiset
19:15Kauppalehden
talousuutiset
19:25Päivän sää
19:30Salatut elämät
20:00Benner & Benner
21:00Yhdeksän Uutiset
21:10Tulosruutu
21:15In-Laws - Perhe on
pahin
23:15Will & Grace
23:45Ostoskanava
00:20MTV3 Chat

   NELONEN
04:20Talk Deitti
07:00Odysseuksen
seikkailut
07:25Pellepoliisit
07:40Manu ja Matti
07:55Tuomas-veturi
08:00Ostosruutu
09:15Talk
13:35Ostosruutu
14:45Golfia: US PGA
kooste
15:45Päivien viemää
16:35Nelosen uutiset ja sää
16:40Anastasia
17:30Oprah
18:30Melkein täydellinen
19:00Nuoret ritarit
20:00Kahdeksan uutiset
20:20Nelosen sää
20:25IS Urheilu-uutiset
20:27Keno ja Ässä-arpa
20:3070's Show
21:00Näkijä
22:00Pelinaiset
23:00Viritetyt vehkeet
23:30Myöhäisuutiset ja sää
23:35IS Urheilu-uutiset
23:45Starsky ja Hutch
00:50Hitchcock esittää
01:25Ostosruutu
01:55Talk Deitti

   SUB-TV
06:00Sub chat
10:00Peliputki: Drop
10:30Rahalinko
11:35Peliputki: Sudoku
12:35Peliputki: Noste
13:20Peliputki: Street
soccer
14:00Peliputki: Tank Wars
14:40Peliputki: Drop
15:20Peliputki: Sudoku
16:00DragonBall Z
16:25Ihmeiden aika
17:15Anoppi
17:45Late Night with Conan
O`Brien
18:30E! Entertainment:
Karjaa ja kimalletta
19:30Tyylintekijät
20:00Isin pikkuenkelit
20:30Simpsonit
21:00Supernatural
21:55Näin tehtiin Ketonen
& Myllyrinne
22:00Salaiset kansiot
22:50Late Night with Conan
O'Brien
23:40Kauhua kryptasta
00:15Yhdestoista hetki
01:00Lain varjossa
01:45Crash Palace
02:10Sub chat

   YLE TV 1
04:00Uutisikkuna
05:55Ykkösen aamu-tv
09:15Puutarhaetsivät
10:10 - 10:14Tv-uutiset
15:00Tv-uutiset
15:05Ashtonin perhe
15:50Emo
16:00Tv-uutiset
16:05Euronews
16:10Murhasta tuli totta
16:58Kasviminuutit:
Kalliokohokki
17:00Tv-uutiset ja Viiden
talous
17:10Suo
17:40Viittomakieliset
uutiset
17:45FST: BUU-klubben
18:15FST: TV-nytt
18:30FST: Tärningen
18:35Uutisotsikot
18:36Luontoilta
20:30Tv-uutiset ja sää
20:55Urheiluruutu
21:00FST: Sportmagasinet
21:30FST: Hetimiten
22:15FST: Taiteilijan
muotokuva: Paul Olin
23:00Tv-uutiset
23:10Kulttuuriuutiset
23:15FST: Kvällsnytt
23:20Satusuomalainen:
Remix
23:50Euronews
00:00Uutisikkuna

   YLE TV 2
06:30YLEKaX
10:00Sudoku + Pelikukkaro
12:00Maapallomatka
13:25Miehen kunnia
14:55Tänään otsikoissa
15:35TV2: Suuri kupla
16:00TV2: Tyttöfrendit
16:22TV2: Futismamma
16:25TV2: Salaperäisen
saaren aikapoikasankarit
16:38TV2: Hoota & Snoz
16:40TV2: Corneil & Bernie
16:52TV2: Hoota & Snoz
16:55Karvaiset kaverit
17:20TV2: Pikku Kakkonen
17:50Alueellinen uutislähe-
tys
18:00Tv-uutiset ja Kuuden
talous
18:15Kakkosen kesäsää
18:20Paketti
18:45Parempi kuin
Beckham
20:35Elämäni eläimet:
Koirani vai minä?
21:00Ajankohtainen
kakkonen
21:50Tv-uutiset, sää ja
urheilu
22:05Terminal City
22:55Punainen lanka
23:40Rallin MM-sarja:
Suomi
00:40Tellu

   MTV
06:20Ostoskanava
06:25Huomenta Suomi
09:10Voittopotti
10:10Ostoskanava
12:05Drop 3
12:45Sudoku
13:30OTV
15:00Beach soccer
15:30Voittopotti
16:55Ruokala
17:05Melrose Place
18:00Everwood
19:00Seitsemän Uutiset
19:15Kauppalehden
talousuutiset
19:25Päivän sää
19:30Salatut elämät
20:00O.C.
21:00Todistettavasti
syyllinen
22:00Kymmenen Uutiset
22:20Tulosruutu
22:30C.S.I.
23:25Tremors
00:20Ostoskanava
00:55MTV3 Chat

   NELONEN
07:00Odysseuksen
seikkailut
07:25Paavo Pesusieni
07:40Manu ja Matti
07:55Tuomas-veturi
08:00Ostosruutu
09:15Talk
14:35Ostosruutu
15:45Päivien viemää
16:35Nelosen uutiset ja sää
16:40Anastasia
17:30Oprah
18:30Melkein täydellinen
19:00Jerryn juoksupoika
20:00Kahdeksan uutiset
20:20Nelosen sää
20:25IS Urheilu-uutiset
20:27Keno ja Ässä-arpa
20:30Start!
21:00Yleisurheilun GP-
kisat: Linz
23:00Myöhäisuutiset ja sää
23:05IS Urheilu-uutiset
23:15Kovat otteet
00:05Hitchcock esittää
00:40Ostosruutu
01:10Talk Deitti

   SUB-TV
06:00Sub chat
10:00Peliputki: Drop
10:30Rahalinko
11:35Peliputki: Sudoku
12:35Peliputki: Noste
13:20Peliputki: Street
soccer
14:00Peliputki: Tank Wars
14:40Peliputki: Drop
15:20Peliputki: Sudoku
16:00DragonBall Z
16:25Ihmeiden aika
17:15Anoppi
17:45Late Night with Conan
O`Brien
18:30E! Entertainment:
Tähtien bisnekset
18:55E! Entertainment: Dr.
90210
19:20Hurmaava kokki
19:30Tyylintekijät
20:00Isin pikkuenkelit
20:30Simpsonit
21:00Pahan tytär
22:00Salaiset kansiot
22:50Late Night with Conan
O'Brien
23:40Pelastaja00:30Planet

   YLE TV 1
04:00Uutisikkuna
05:55Ykkösen aamu-tv
09:15Puutarhaetsivät
10:10 - 10:14Tv-uutiset
15:00Tv-uutiset
15:05Jengi
16:40Ihmiskunnan aarteita
16:58Kasviminuutit:
Mäkitervakko
17:00Tv-uutiset ja Viiden
talous
17:10Kuvastin: Kaislikossa
kelluva pesä
17:40Viittomakieliset
uutiset
17:45FST: BUU-klubben
18:15FST: TV-nytt
18:30FST: Tärningen
18:35Uutisotsikot
18:36Luontohetki:

Vedenalaiset kodit
19:05Ulkolinja: Ugandan
kadonneet lapset
20:00Antiikkia, antiikkia
20:30Tv-uutiset ja sää
20:55Urheiluruutu ja V5-
ravipeli
21:05Vikinglotto
21:10A-studion kesävieras
21:40Kalpeena hiljaa
23:15Tv-uutiset
23:25Kulttuuriuutiset
23:30FST: Kvällsnytt
23:35Ali G Show: Ali G
USAssa
00:05Euronews 00:15Uuti-
sikkuna

   YLE TV 2
06:30YLEKaX
10:00Sudoku + Pelikukkaro
12:00Maapallomatka
13:15Tohtori Ben Casey
14:05Ajankohtainen
kakkonen
14:55Tänään otsikoissa
15:35TV2: Suuri kupla
16:00TV2: Tyttöfrendit
16:22TV2: Futismamma
16:25TV2: Salaperäisen
saaren aikapoikasankarit
16:38TV2: Hoota & Snoz
16:40TV2: Corneil & Bernie
16:51TV2: Hoota & Snoz
16:55Karvaiset kaverit
17:20TV2: Pikku Kakkonen
17:50Alueellinen uutislähe-
tys
18:00Tv-uutiset ja Kuuden
talous
18:15Kakkosen kesäsää
18:20Tuhansien tarinoiden
maa
18:50Hiki
19:15Lista
19:30London Live
20:00Paavo ja Raili
20:30Ikimuistoinen: Danny
21:00Hovimäki
21:50Tv-uutiset, sää ja
urheilu
22:05Dokumenttiprojekti:
Beatin alkutahdit
23:30Dokumenttiprojekti:
Tohtori Kinsey
00:55Yle Live: Franz
Ferdinand

   MTV 3
06:20Ostoskanava
06:25Huomenta Suomi
09:10Voittopotti
10:10Ostoskanava
12:05Drop 3
12:45Sudoku
13:30OTV
15:00Beach soccer
15:30Voittopotti
16:55Ruokala
17:05Melrose Place
18:00Everwood
19:00Seitsemän Uutiset
19:15Kauppalehden
talousuutiset
19:25Päivän sää
19:30Salatut elämät
20:0045min Special:
Salama kirkkaalta taivaalta
21:00C.S.I. New York
21:55Vikinglotto ja
Keskiviikko-Jokeri
22:00Kymmenen Uutiset
22:20Tulosruutu
22:30C.S.I.
23:25Diili
00:20Poliisipäällikkö
Mannion
01:15Ostoskanava
01:50Beach soccer
02:20Se Oikea

   NELONEN
07:00Disney esittää: Kaapo
07:25Disney esittää: 101
dalmatialaista
07:50Koalaveljekset
08:00Ostosruutu
09:15Talk
14:35Ostosruutu
15:45Päivien viemää
16:35Nelosen uutiset ja sää
16:40Anastasia 17:30Oprah
18:30Onnellinen perhe
19:00Jamien keittiössä
19:30Sisustustesti
20:00Kahdeksan uutiset
20:20Nelosen sää
20:25IS Urheilu-uutiset
20:27Keno ja Ässä-arpa
20:30Huonosti käyttäytyvät
miehet
21:05Elokuva: WiseGirls -
Mafian kaunottaret (K15)
23:00Myöhäisuutiset ja sää
23:05IS Urheilu-uutiset
23:15Veikkauksen pelit
23:20Headhunters
00:20Hitchcock esittää
00:55Ostosruutu
01:25Talk Deitti

   SUB-TV
06:00Sub chat
10:00Peliputki: Drop
10:30Rahalinja
11:35Peliputki: Sudo
12:35Peliputki: Noste
13:20Peliputki: Street
soccer
14:00Peliputki: Tank Wars
14:40Peliputki: Drop
15:20Peliputki: Sudoku
16:00DragonBall Z
16:25Ihmeiden aika
17:15Anoppi
17:45Late Night with Conan
O`Brien
18:30E! Entertainment:
Hyvältä näyttää
19:25Näin tehtiin Ketonen
& Myllyrinne
19:30Tyylintekijät
20:00Isin pikkuenkelit
20:30Simpsonit
21:00Hurjapäät (K15)
22:55Late Night with Conan

O'Brien
23:45Tilt.tv00:
15Kelmien kerho
01:05Gavin Crawford Show
01:30Crash Palace
01:55Sub cha

   YLE TV 1
00:15Kelmien kerho
01:05Gavin Crawford Show
01:30Crash Palace
01:55Sub ch
15:00Tv-uutiset 15:05Ash-
tonin perhe 15:50Emo
16:00Tv-uutiset
16:05Euronews
16:10Murhasta tuli totta
16:58Kasviminuutit:
Suopursu
17:00Tv-uutiset ja Viiden
talous
17:10Tosi tarina: Design by
Kysk
17:40Viittomakieliset
uutiset
17:45FST: BUU-klubben:
Oppåner å hitådit
18:15FST: TV-nytt
18:30FST: Tärningen
18:35Uutisotsikot
18:36Vielä virtaa
19:05Vietnamin sodan
voitot ja tappiot
19:50Ihmeelliset eläimet
20:00Pois paitsiosta!
20:30Tv-uutiset ja sää
20:55Urheiluruutu
21:05Satusuomalainen:
Suuri Suora Finaali
22:20Satusuomalainen on:
22:50Tv-uutiset 23:00Kult-
tuuriuutiset 23:05FST:
Kvällsnytt 23:10Ennen yötä
(K18)
01:20Euronews 01:30Uuti-
sikkuna

   YLE TV 2
06:30YLEKaX
10:00Piilosana + Pelikukka-
ro
12:00Sudoku + Pelikukkaro
14:05Tohtori Ben Casey
14:55Tänään otsikoissa
15:35TV2: Maailman
tarinoita
16:00TV2: Tyttöfrendit
16:23TV2: Futismamma
16:25TV2: Salaperäisen
saaren aikapoikasankarit
16:38TV2: Hoota & Snoz
16:40TV2: Corneil & Bernie
16:52TV2: Hoota & Snoz
16:55Karvaiset kaverit
17:20TV2: Pikku Kakkonen
17:50Alueellinen uutislähe-
tys
18:00Tv-uutiset ja Kuuden
talous
18:15Kakkosen kesäsää
18:20Matkalla Suomessa
19:00Erämaan kutsu
19:30Olen. Ajattelenko?
19:35Kettu
20:35Onnen
päivät21:00Kesäillan valssi
21:50Tv-uutiset, sää ja
urheilu
22:05Kadonneet 22:35Sil-
minnäkijä: Kolme
ratkaisevaa tuntia
23:05Maapallomatka

   MTV 3
06:20Ostoskanava
06:25Huomenta Suomi
09:10Voittopotti 10:10Os-
toskanava
12:05Drop 3
12:45Sudoku
13:30OTV
15:00Beach soccer
15:30Voittopotti
16:55Ruokala
17:05Melrose Place
18:00Everwood
19:00Seitsemän Uutiset
19:15Kauppalehden
talousuutiset
19:25Päivän sää
19:30Salatut elämät
20:00Amorin apulainen
21:00Teho-osasto
22:00Kymmenen Uutiset
22:20Tulosruutu
22:30MTV3.doc: Mette-
Marit - Norjan prinsessa
23:35Älkää ampuko
hammaslääkäriä (K15)
01:30Ostoskanava
02:05MTV3 Chat

   NELONEN
07:00Beyblade
07:20Trollz 07:50Puuha-
Pete 08:00Ostosruutu
09:15Talk
14:35Ostosruutu
15:45Päivien viemää
16:35Nelosen uutiset ja sää
16:40Anastasia
17:30Oprah
18:25Tähtihaastattelussa
Matthew Fox 18:35Pulmu-
set 19:05Unelmahäät
20:00Kahdeksan uutiset
20:20Nelosen sää
20:25IS Urheilu-uutiset
20:27Keno ja Ässä-arpa
20:30Rokkikoulu
21:00Traffic
22:004400 23:00Myöhäi-
suutiset ja sää 23:05IS
Urheilu-uutiset 23:15Törky-
torstai: Reno 911
23:45Törkytorstai: Viva La
Bam (K15)
00:15POP-ikoni On The
Road
 00:45Hitchcock esittää
01:20Ostosruutu
01:50Talk Deitti

   SUB-TV

06:00Sub chat
10:00Peliputki: Drop
10:30Rahalinko
11:35Peliputki: Sudoku
12:35Peliputki: Noste
13:20Peliputki: Street
soccer
14:00Peliputki: Tank Wars
14:40Peliputki: Drop
15:35Tilt.tv
16:00DragonBall Z
16:25Ihmeiden aika
17:15Anoppi

   YLE TV 1
04:00Uutisikkuna
05:55Ykkösen aamu-tv
09:15Puutarhaetsivät
10:10 - 10:14Tv-uutiset
10:30 - 10:59FST: Zon5:
Station T
15:00Tv-uutiset
15:05Ashtonin perhe
16:00Tv-uutiset
16:05Euronews
16:10Murhasta tuli totta
16:58Kasviminuutit: Lakka
17:00Tv-uutiset ja Viiden
talous
17:10Antiikkia, antiikkia
17:40Viittomakieliset
uutiset
17:45FST: BUU-klubben:
Ville och Vilda Kanin
18:15FST: TV-nytt
18:30FST: Tärningen
18:35Uutisotsikot
18:36Pisara
18:40: Talviuimari
18:50Rosvo-Roope
20:30Tv-uutiset ja sää
20:55Urheiluruutu
21:00A-studio
21:30Forsytein taru
22:25Tähdet kertovat
23:15Tv-uutiset
23:25Kulttuuriuutiset
23:30FST: Kvällsnytt
23:35Vaarallista kuutamoa
01:00Euronews
01:10Uutisikkuna

   YLE TV 2
06:30YLEKaX
10:00Piilosana + Peli-
kukkaro
11:00Sudoku + Pelikukkaro
13:40Tohtori Ben Casey
14:30Onnen päivät
14:55Tänään otsikoissa
15:35TV2: Maailman
tarinoita
16:00TV2: Tyttöfrendit
16:23TV2: Futismamma
16:25TV2: Salaperäisen
saaren aikapoikasankarit
16:38TV2: Hoota & Snoz
16:40TV2: Corneil & Bernie
16:52TV2: Hoota & Snoz
16:55Karvaiset kaverit
17:20TV2: Pikku Kakkonen
17:50Alueellinen
uutislähetys
18:00Tv-uutiset ja Kuuden
talous
18:15Kakkosen kesäsää
18:20Kotimaan kasvot
18:35FST: Kulttuuriprofiili:
Bo Carpelan
19:00Yleisurheilua: Suomi -
Ruotsi maaottelu
21:50Tv-uutiset, sää ja
urheilu
22:05Komiikkatehdas
22:30Kova laki
23:15Lahjakas herra Ripley
(K15)
01:30Tellus

   MTV 3

06:20Ostoskanava
06:25Huomenta Suomi
09:10Voittopotti
10:10Ostoskanava
12:05Drop 3
12:45Sudoku 13:30OTV
15:00Beach soccer
15:30Voittopotti
16:55Ruokala
17:05Melrose Place
18:00Everwood
19:00Seitsemän Uutiset
19:15Kauppalehden
talousuutiset
19:25Päivän sää
19:30Formula 1: vapaat
harjoitukset
20:00Suurin pudottaja
21:00Kultainen Liiga
22:00Kymmenen Uutiset
22:10Kultainen Liiga
23:15Kuukauden parhaat
sekunnit
23:20The Game- Oletko
valmis peliin?
01:45Voittopotti
02:45Beach soccer
03:15Se Oikea

   NELONEN
07:00Odysseuksen
seikkailut
07:25Peikkotarinoita
07:55Puuha-Pete
08:05Ostosruutu
09:20Talk
14:35Ostosruutu
15:45Päivien viemää
16:35Nelosen uutiset ja sää
16:40Anastasia
17:30Oprah
18:30Pulmuset
19:00Vaimot vaihtoon
20:00Kahdeksan uutiset ja
sää
20:13IS Urheilu-uutiset
20:15Haukkuvat tähdet
21:13Keno
21:15Elokuva: Hei, taas me
lennetään!
23:00Myöhäisuutiset ja sää

23:05IS Urheilu-uutiset
23:15Kadonneiden jäljillä
00:15Elokuva: Life
02:25Ostosruutu
02:55Talk Deitti

   SUB-TV
06:00Sub chat
10:00Peliputki: Drop
10:30Rahalinko
11:35Peliputki: Sudoku
12:35Peliputki: Noste
13:20Peliputki: Street
soccer
14:00Peliputki: Tank Wars
14:40Peliputki: Drop
15:20Peliputki: Sudoku
16:00DragonBall Z
16:25Ihmeiden aika
17:15Silmänlumetta
17:45Late Night with Conan
O`Brien
18:30E! Entertainment: 101
viihteen hätkähdyttävintä
hetkeä
19:15Emmy-gaalan
kulisseissa
19:30E! Entertainment:
Marilyn Monroe -
skandaalikuningatar
20:00Isin pikkuenkelit
20:30Simpsonit
21:00Rysän päällä
22:00Buffy, vampyyrintap-
paja
22:50Late Night with Conan
O'Brien
23:40Miami Vice
00:35RAW (K15)
01:25SmackDown! (K15)
02:15Shock Movie
Massacre (K15)
02:40Crash Palace
03:05Deittichat

   YLE TV 1
04:00Uutisikkuna 08:00Tv-
uutiset 08:05Mestari K ja
hänen koulunsa 09:00Tv-
uutiset 09:05Puutarhaetsi-
vät 09:54Ihmeelliset
eläimet 10:00Tv-uutiset
10:05Goony 10:45Kotiteat-
teri 10:55Kasviminuutit:
Mesiangervo 11:00Tv-
uutiset 11:05 -
11:31Krooli13:25Bellaria -
nostalginen
elokuvateatteri15:00Tv-
uutiset 15:05Kaikenkarvai-
set ystäväni 15:55Ihmeelli-
set eläimet 16:00Holby
Cityn sairaala 17:00Tv-
uutiset 17:05FST: Zon5:
Park 17:35FST: Zon5:
Sportkampen 17:45FST:
Närbild 5 år18:10FST:
Tärningen 18:15FST: TV-
nytt 18:25FST: Sportnytt
18:30Viittomakieliset
uutiset 18:35:: Joukko-oppi
18:45Avara luonto: Veden
taikaa Japanissa
19:40Rose ja Maloney
20:30Tv-uutiset ja sää
20:45Lotto
20:50Urheiluruutu21:15Itse
Valtiaat 21:30Uutisvuoto
22:00Todella upeeta
22:30Frasier 22:55Canter-
buryn tarinat
23:50Euronews00:00Uutisikkuna

   YLE TV 2
06:00Piilosana + Pelikukka-
ro 08:30TV2: LASTEN
AAMU 08:31TV2: Himpulat:
Matkalaukku 08:55TV2:
Olipa kerran kolme:
...pientä hyttystä 09:05TV2:
GALAXI 09:06TV2:
Kuustamuuttajat: Täti
Pyntän rakkaus 09:20TV2:
Kino: Maailman ovi
09:35TV2: Hillitön hotelli:
Lisko vapaalla jalalla
10:00Elämäni eläimet
10:30Lista 10:45London
Live 11:15Nuori nainen
Berliinissä
11:40Peliuutiset12:10Salainen
agentti 86 12:38Ohukainen
& Paksukainen: Parhaat
palat 12:45FST: Veljeni
Leijonamieli 14:30FST:
Suomalaisia valokuvaajia
14:45Jalkapalloilua:
Naisten MM-
karsintaottelu16:55V75
Ravit 17:30Vaunu18:00Tv-
uutiset 18:10Urheiluruutu
18:1510 askelta kesämökin
kuistilta: Sukupolvi
18:40Yleisurheilua: Suomi -
Ruotsi maaottelu21:50Tv-
uutiset, sää ja urheilu
22:05Frenzy - solmiokuris-
taja (K15)00:00Rakkaani
01:50Sudoku + Pelikukkaro

   MTV3
18:05Nitrokabinetti
18:30Nitrokabinetti
19:00Seitsemän Uutiset
19:10Tulosruutu 19:15Ram-
pe ja Naukkis, kaikkien
aikojen superpari
20:45Riisuttu mies -
musiikkivideo
20:50Pilanpäiten21:00Selviytyjät
21:55Lotto ja Lauantai-
Jokeri 22:00Kymmenen
Uutiset 22:15Tulosruutu
22:30LauantaiAction:
Maverick00:45Anopin
otteessa 01:10Voittopotti
02:10Beach soccer 02:40Se
Oikea

   NELONEN
06:40Ostosruutu
08:30Sporttipalat

09:00Nelosen urheiluaamu
10:00Urheiluhullu Suomi
10:30Start! 11:00Sporttitäh-
det 11:30Haluatko
retrotähdeksi?12:30MTV
Movie Awards 2006
14:30Countdown to Ryder
Cup15:00Mika Häkkinen -
Maailmanmestari
16:00Matkalla Marsiin 2/2
17:00Kesäleffa: Maanmai-
nio marsilainen18:50Nuori
Fidel Castro 20:00Kahdek-
san uutiset ja sää 20:10IS
Urheilu-uutiset
20:15Pelkokerroin21:13Keno
21:15Elokuva: Kala nimeltä
Wanda (K15) 23:25Myöhäi-
suutiset ja sää 23:30IS
Urheilu-uutiset 23:40Veik-
kauksen pelit 23:45Ameri-
can Chopper00:45Elokuva:
Rauhanturvaajat (K15)
02:45Ostosruutu 03:45Ran-
talentis

   SUB-TV
06:00Sub chat 10:00Peli-
putki: Sudoku 10:45Peli-
putki: Drop 11:30Peliputki:
Street
soccer12:15Peliputki: Tank
Wars 13:00Peliputki: Beach
soccer 13:35E! Entertain-
ment: Hyvältä näyttää
14:20E! Entertainment:
Karjaa ja kimalletta15:05E!
Entertainment: Lemmenlie-
messä 15:30E! Entertain-
ment: Rikas tyttörukka
15:55Hollywood Stars
16:20Iron chef 17:05Ihme-
mies
MacGyver18:00Teräsmieheni
18:50Vesiposti vastaa
19:00Yllätyshäät 19:50Hur-
maava kokki
20:00Lomakuumetta21:00Jet
Set 22:00C.S.I. Miami
22:50Yhdestoista hetki
23:40Miami
Vice00:35Emmy-gaalan
kulisseissa 00:50Amerikan
ilotalot 01:20Shock Movie
Massacre (K15) 01:45Alas-
ton maailma 02:10Deit-
tichat

- Äiti! Hoitotäti ker-
toi, että me periydymme
apinasta. Onko se totta?

- Voi olla. En ole
koskaan tavannut isäsi
vanhempia.

Rikas mies oli sai-
rastunut ja omaiset kut-
suivat paikalle lääkärin.
Kun lääkäri oli lähdössä,
kysyivät omaiset:

- Onko toivoa?
- Ei ole. Hän paranee

parissa päivässä, vastasi
lääkäri.

Ihmissyöjä tuli myö-
hästyneenä juhliin ja sa-
noi:

- Voi harmi. Nyt
saan taaskin vain pelk-
kää kylmää kättä.

Pappi kysyi Pikku-
Kallelta:

- Mikä on pieni, rus-
kea, pitkähäntäinen ja
karvainen?

- Tavallisesti se olisi
kait orava, mutta kun
pappi sitä kysyy, sen täy-
tyy olla Jumala.

- Oliko sinulla Parii-
sissa vaikeuksia rans-
kankielesi kanssa?

- Ei minulla, mutta
ranskalaisilla oli.

Pinttynyt poikamies
ompeli vaivalloisesti
nappia paitaansa ja 15
minuutin kuluttua se oli
joten kuten kiinni. Hän
pyyhki hikeä otsaltaan ja
tuumi:

- Onneksi taas sääs-
tyttiin yhdeltä avioliitol-
ta.

Kaupunkilaisrouva
oli ostoksilla suora-
myyntitilalla. Hän osti
emännältä litran aitoa
kunnon maalaiskermaa
ja kysyi sen hintaa:

- Olisiko 5 euroa lii-
kaa, kysyi emäntä?

- Eihän toki näin hy-
västä kermasta.

- No, se on sitten 10
euroa.

Opettajatar kysyi
Pikku-Kallelta, mitä poi-
ka tekee silloin, kun hän
on yhtä iso kuin opetta-
ja.

- Aloitan välittömäs-
ti laihdutuskuurin, vasta-
si Pikku-Kalle.

Viljellään
huumoria
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Partiolaiset
Pinjalla

Sudenpentuja aarniometsässä. Avajaiset.

Soutelemassa.

Sudenpentuja ruokajonossa.

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan
partiopiirit järjestivät yhteisen
leirin heinä-elokuun vaihteessa.
Leiripaikkana oli puolustusvoi-
mien leirintäalue Alajärven Men-
kijärvellä. Kuiva mäntykangas ja
aurinkoinen sää tarjosivat ihan-
teelliset puitteet leirielämälle.
Partiolaisia oli paikalla kaikki-
aan 1200, nivalalaisia 31. Pie-
nempien sudenpentujen ja sisu-
partiolaisten leiri oli neljän päi-
vän mittainen, isommat vartio-
laiset olivat metsässä yhdeksän
päivän ajan.

Tällaisilla isoilla partioleireil-
lä väki jaetaan alaleireihin, jotka
koostuvat useista savuista. Pin-
jalla jako tehtiin kolmeen alalei-
riin, joissa kussakin oli 6-7 sa-
vua. Nivalaiset ja haapajärviset
muodostivat yhden 61 hengen
savun. Maastossakin leirin jaot-
telun huomasi selkeästi; alaleirit
olivat kuin pikkupitäjiä, jotka
muodostuivat pienistä ”kylistä”.
Jokaisella savulla oli oma leiri-
keittiö muonittajineen ja savu
huolehti itse puolijoukkueteltto-
jen pystyttämisestä sekä tarvitta-
vien rakennelmien kuten ruokai-
lukatoksen, leiriportin yms. ra-
kentamisesta.

Leirin ohjelma oli jaettu kol-
meen laaksoon. Pajavainiolla
valettiin perunamuotteihin lyijy-
riipuksia, taiteiltiin nahasta hui-
visolkia ja lompakoita sekä hiot-
tiin vuolukiviä. Vartiolaiset suo-
rittivat siinä samalla Nikkarimes-
tari –taitomerkin. Aarniometsäs-
sä sudenpennut suorittivat Luon-
nontutkija –taitomerkin tutustu-
malla kaloihin, marjoihin, sie-
niin ja sääolosuhteisiin. Vartio-
laiset suorittivat  Köysi –taito-
merkin, meloivat kanootilla ja
harjoittelivat vesipelastautumis-
ta. Taivalsalossa suunnistettiin ja
sieltä vartiolaiset lähtivät vuoro-
kauden kestävälle vaellukselle eli
haikille.

Sudarit ja vartiolaiset siirtyi-

vät aamulla laaksoihin, lounaal-
le palattiin omaan savuun ja taas
iltapäiväksi laaksoihin. Vapaa-
aikana vierailtiin toimintapisteis-
sä esimerkiksi peltipillien ja rin-
tamerkkien teossa.

Vartiolaisten tehtäviin kuu-
lui myös huolehtia päivittäisistä
”kotitöistä”. Jokainen vartio toi-
mi vuorollaan muonittajan apu-
na; puhdas vesi haettiin maito-
kärryillä huoltopisteestä, kattilat
tiskattiin ruokailun jälkeen. Kaik-
ki jätevedet kuskattiin ämpäreil-
lä pois savusta, sillä leiri sijaitsi
pohjavesialueella. Yleensäkin
leireillä vartiolaiset suorittavat
kaikenlaisia pikkuaskareita, jo-
ten he oppivat jo pienestä pitäen
kantamaan vastuuta määrätyistä
töistä.

Iso piirileiri on aina huikea
kokemus pienille ja isommille-
kin partiolaisille. Yhteenkuulu-
vuuden tunne on parhaimmillaan
yhteisissä lipunnostoissa, avajai-
sissa tai iltanuotiolla. Toisistaan
voidaan ottaa mittaa vaikkapa
lippukuntien, savujen tai alalei-
rien omilla huudoilla; kenellä on
paras huuto, kenestä lähtee eni-
ten ääntä…

Pinja-leiri jäi unohtumatto-
mana kokemuksena jokaisen
osallistujan mieleen!

Juttu: Riitta Nykänen
Kuvat: Ylimäki, soutukuva Sir-
pa Vuolteenaho.



Eila Autio
kotitalousteknikko
Peltotie 9 Nivala

p. 443 806, 050 542 1805

• Uudisrakennus ja saneeraus
• Laatoitukset
• Vedeneristykset (VTT-henkilö-
   sertifikaatti)
• Kaikki sisustustyöt
• Myös kalusteasennukset

REMONTTIPALVELU

M. VILPPOLA
p. 040 7260 487

Kiertävä
parturi-kampaaja

Kiviniemi Pirjo
p. 045 674 2993

ajanvaraukset
ma-pe 9-16

OLLIN
PUTKITYÖ AY
P. 0400 289 526

*LVI-asennukset ja tarvikkeet
 PELLETTILÄMPÖ A.J.A import Oy
*Pellettipolttimien maahantuonti,
 myynti ja asennus P. 0400 635 485

TIETOKONEITA VUODESTA 1989

Palotie 1 86800 Pyhäsalmi

Puh. 772 7000 Fax 08782 042

www.juhamatic.com

SÄHKÖASENNUKSET
JA SUUNNITTELU
SÄHKÖ -80 KY
UNTO HANNULA

Kallionsivu 17, 85500 NIVALA
0400 564 483
(08) 443 140

KOLARIKORJAUKSET
- MAALAUKSET

•Katsastusremontit
•Tuulilasien vaihdot
•Noutopalvelu myös
  hinausautolla
•Takuulla ammattitaidolla

AUTO- JA
KOLARIKORJAUS
Velj. Latvakoski
puh. 766 411 OKSAVA

KAIVINKONEURAKOINTI

6 t. tela-alust. koneella
Tuomo Palola

Silmuntie 62
85500 NIVALA

Puh. 040 754 2607

RAKENNUSLIIKE
P. Vähäsöyrinki Oy

Uudisrakennukset.
Remonttipalvelu.

Kaikki kirvesmiestyöt.

P. 040 744 5160
Soittele! (Myös ilt.)

MAALAAMO
KARVONEN

Myytävänä puutavaraa
P. (08) 443 783, 447 047
Pajatie 31, Teollisuuskylä

Nivala

10

LIKAKAIVON
TYHJENNYKSIÄ
Sauli Saarimaa

0400-467 311

Puh.
0400-285 215

Kaivuutyöt
13 tn ja 19 tn telakoneilla
Myös maa-ainestoimitukset

Kuokka ja Jussi Ay
Juha Niemi p. 0400-819 447

IKKUNAT JA OVET
JUURI NIIN
KUIN HALUAT!

Soita ja kysy lisää:

Markku Närhi
Puh. 040-9030 779

markku.narhi@pihla.net

- RAKENNEKYNNET
- LUONNOLLISEN
  KYNNEN GEELAUS
- MANIKYYRIT
- PARAFIINIHOIDOT

LCN:n kouluttama
kynsimuotoilija

Tiina Oja

Puhelin 040-7291 973
tiina_oja@hotmail.com
85500 Nivala, Kallionsivu 17
62940 Hoisko, Vimpelintie 260

Yksityinen
KOTIPALVELU

Maija Mastola
Puh. (08) 445 446

040 7688 261

ASIANAJOTOIMISTO
Koskela & Tolonen Oy
Kalliontie 20 A, NIVALA
Hallituskatu 31 A 19, 90100 OULU
p. (08) 8821 820, fax (08) 8821 800
AA, VT Markku Koskela
AA, VT Matti Tolonen

* OBD-testit * Diesel-savutestit
* Huollot * Katsastuskorjaukset

* Öljynvaihdot ym. alan työt

Korjaamo 427 292
Seppäläntie 91,

84880 RAUDASKYLÄ

KULJETUS
P. KORKIAKOSKI
• ERIKOISKULJETUKSET
• LAVETTIKULJETUKSET
• VAIHTOLAVAKULJETUKSET
• RAHTIKULJETUKSET
• NOSTOTYÖT

NIVALA P. 0400-797 327
(08) 447 324

Parhaat alvelutP

Viherrakentamista
ja Metsäpalvelut

Kiinteistönhoitopalvelu

T:mi Vihertekniikka M-H
Haapajärvi p. 0400-387 888

*Hautamuistomerkit * Hautakivien
entisöinnit ja kaiverrukset * Kivitasot

Järvikyläntie 182
85500 Nivala

Puh.(08) 4459 800, Fax(08) 4459 840

•HUOLTO•KORJAUS•KENNOTUS•
RADIO- JA TELEVISIO HUOLTO

Pienakkujen kennotus: Työakut, VHF-puh.
akut, akkuvalaisimet. Painepesuri ja

hallilämmitin huolto: Kärcher, Kränzle, Clen,
Master, Mlzar.

Myös takuuhuollot ja varaosat.
RTV- JA AKKUHUOLTO

T:mi Juha Riihinen
Puh. (08) 440 450 toritie 3 meijeri Nivala

KAIVUUTYÖT 6t
• telakoneella
• lietteenlevitysurakointia
• puutavaran lähikuljetukset
  traktori kalustolla

Janne Hautamäki  p. 040 521 6672

Ostetaan
RAUTAROMUA
ja METALLIA

T:mi Kierrätysmetalli
P. 040-7203 972

Tuija Hirvi
Kalliontie 36,

Laatuluhti, Nivala
Puh. 044 290 2709

Kiireetöntä Jalkojen Hoitoa

JalanJälki
Hilkka Poikkimäki
(jalkojen hoidon AT terveydenhuoltoala)

Järvikyläntie 1077
85560 AINASTALO
p. 044 2902 862

Kaivinkonetyöt
14t tela-alustaisella
koneella

Kari Ollikainen
p. 050 361 2705

Myydään
Lajittelupalvelu

Rahtipuintia ja viljan litistystä

sekä lautaskarhitusta

Vuokrataan

Tyrniä itsepoimien / poi-
mittuna. Järvikyläntie
303.
Matti 040 772 7056
Jukka 050 540 2240.

Rivitalokaksio Nivalan
keskustassa 50 m2. Kau-
kolämpö. Puh. 08-446251
tai 050 542 7488.

Vuokrattavana siisti rivi-
taloyksiö Nivalan keskus-
tassa. Täysin remontoitu.
P. 040 561 5797.

Seurakuntavaalit pidetään
neljän vuoden välein ja niissä
valitaan seurakuntien kirkko-
valtuustojen jäsenet alkavaksi
nelivuotiskaudeksi. Vaalipäivät
ovat 12-13.11.2006, ennakko-
äänestys 30.10-3.11.2006.

Oletko miettinyt omaa eh-
dokkuuttasi vai haluatko olla
perustamassa valitsijayhdistys-
tä, nyt on niiden aika!

Ehdokkaan tulee täyttää 18
vuotta, viimeistään 12.11.2006,
lisäksi hänen on oltava vaali-
seurakunnan tai muun evanke-
lis-luterilaisen seurakunnan jä-
sen viimeistään 15.8.2006 ja
vaaliseurakunnan konfirmoitu
jäsen 15.9.2006. Lisäksi hänen
pitää antaa kirjallinen sitoumus
ehdokkuudesta. Sama ehdokas
voi olla vain yhden valitsijayh-
distyksen ehdokaslistalla. Eh-
dokas ei saa olla seurakunnan
viranhaltija, työntekijä tai hol-
houksen alaiseksi julistettu.

Kymmenen seurakunnan
jäsentä voi perustaa valitsija-
yhdistyksen, jolle nimetään
asiamies. Perustamisasiakirjoja
saa kirkkoherranvirastosta.

Valitsijayhdistys voi asettaa
ehdokkaita yhtä paljon kuin

Kanna kortesi kirkkoon!
kirkkovaltuustossa on jäseniä
eli 27 jäsentä. Valitsijayhdis-
tys määrittelee teeman ja ta-
voitteet sekä antaa listalle ni-
men. Äänestäjien motivoin-
nin kannalta on hyvä, jos
nimi kertoo mahdollisimman
paljon ehdokkaiden tavoit-
teista.

Ehdokasasettelulistat on
palautettava kirkkoherranvi-
rastoon 15.9.2006  klo 16
mennessä.

Tavoitteena on saada seu-
rakuntiin eri-ikäisiä, erilaisis-
sa elämäntilanteissa eläviä ja
eri aloja edustavia luottamus-
henkilöitä, jotka antavat ko-
kemuksensa ja näkemyksensä
seurakunnan käyttöön. Erityi-
sesti toivotaan, että nuorten
aikuisten luottamushenkilöi-
den ryhmä kasvaisi. Nuorissa
ei ole vain tulevaisuus- heissä
on myös kirkon avain tähän
päivään!

Tule kehittämään omaa
kotiseurakuntaasi!

Laila Korkiakoski
tiedotussihteeri

Suosikaa
ilmoittajiamme!

Jokien Vienan
Joutsenlaulu

Tillarigalleriassa

Paanajärven kissa

Tillarigalleriassa avataan maa-
nantaina näyttely Jokien Vienan
Joutsenlaulu. Esillä on Petri Nii-
kon valokuvia Vienan Karjalasta
vuosilta 1993-2005. Petri Niikko
on itse paikalla maanantaina kel-
lo 16.00 kirjastotalon alakerran
kokoushuoneessa kertomassa
näyttelystä ja siellä on nähtävänä
multivisioesityksiä Vienan Karja-
lasta.

Näyttely on avoinna syyskuun
8. päivään saakka.

Vienan Karjalan viimeiset jo-
kikylät Jyskyjärvi ja Paanajärvi
lumoavat kävijän. Maiseman kau-
neuteen kätkeytyy kuitenkin ka-
toavan kulttuurin tragedia. Van-
han Karjalan joutsenlaulussa soi
kalevalais-venäläinen blues, mus-
tan kissan tango ja vastatervatun
veneen tohina Tsirkka-Kemin al-
loilla.

Valokuvanäyttelyn päähenki-

löinä ovat vuodenajat, ihmiset
ja kissat, jotka eivät suostu väis-
tymään ikiaikaisilta portin-
pieliltään.

Vaikka näyttelyn lähtökoh-
tana on huoli karjalaisen elä-
mäntavan säilymisestä on näyt-
telyn pohjavire elämäniloinen.
Perinteinen elintasokuilu kään-
tyy kuvissa nurinpäin. Olemme-
ko menettäneet jotakin aitoa ja
olennaista modernissa rakenne-
tussa ympäristössämme? Voisi-
ko meillä olla opittavaa luonnon
yhteydessä elävistä karjalaisky-
listä.

Petri Niikko on tehnyt lu-
kuisia kuvausmatkoja Karjalaan
ja hänellä on ollut valokuva-
näyttelyjä mm. Suomen Valo-
kuvataiteen Museossa, Etelä-
Karjalan Museossa Lappeen-
rannassa, Rovaniemen Arktiku-
missa ja Nordic Heritage Mu-

seumissa Seattlessa, USA:ssa,
Antwerpenissä Belgiassa sekä
Gröningenissä ja Rotterdamissa
Hollannissa.

Petri Niikko on myös tuott-
nut 8 Kalevala-MM runokilpai-
lua ja toimittanut uuskalevalaiset

antologiat Runoumpu ja Runo-
räppänä. Petri Niikko toimii pu-
heenjohtajana Vienan Karjalan
Ystävät ry:ssä.

Suosikaa
ilmoittajiamme!

ilmoitukset.nivalanviikko@

yritysnet.com
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Päätoimittaja:
Maritta Raudaskoski
puh. 040-8419213

Ilmoitusmyynti:
Mika Moilanen
puh. 040-416 8958

Osoite:
Toritie 16, 85500 Nivala

Sivunvalmistus ja taitto:
Nivalan Viikko

Kustantaja:
Camlind Oy

Ilmoitushinnat palstamillimetriltä
Etusivu: 0,95 
Takasivu: 0,85 
Kaikki sisäsivut: 0,75 

Muistio: 5  kappale (6 riviä)
Rivi-ilmoitus: 5  kappale (6 riviä)
vain yksityishenkilöille

Laskutuslisä 1,90
Kaikki hinnat sisältävät
arvonlisäveron.

Painopaikka: Pyhäjokiseudun
kirjapaino
Jaetaan lauantaisin jokaiseen
kotiin Nivalassa.

Tietojenkäsittelyn perustutkintoon
(datanomi) valmistava koulutus

4.9.2006–12.3.2008, Haapavedellä

• Valmistava koulutus on kestoltaan 70 opintoviikkoa
• Opiskelun suuntautuminen on tietojärjestelmien
kehittäminen, missä käydään läpi projektityöskentelyä,
ohjelmointia, tietokannan ja käyttöliittymän suunnittelua
sekä tietojärjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa.
• Koulutus järjestetään päivisin monimuotokoulutuksena
(lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä mm. verkko-
oppimisympäristössä).
• Opiskelija voi hakea opintoihin KELAn opintotukea.

Tervetuloa kehittämään tietojen-
käsittelyyn liittyvää osaamistasi ja
osoittamaan se näytöin!

Lisätiedot ja esitteet:
• Arja Mäkinen, puh. (08) 450 218

tai Merja Talman-Riihiluoma,
puh. 044 356 9058,
email: etunimi.sukunimi@psk.fi.

www.psk.fi

Tulevan tekijä
– Kevät 2006

Haluatko datanomiksi?
PSK-Aikuisopistossa voit suorittaa tietojenkäsittelyn
perustutkinnon (120 ov), jossa tutkintonimikkeenä on
datanomi. Niille, joiden tiedot ja taidot eivät vielä riitä
tutkinnon suorittamiseen, alkaa PSK-Aikuisopistossa

Sorvaustyöt CNC-koneella
Max. kappalekoko 560/300 x 2000

Metallipalvelu J. Hintsala puh. 050-542 1795
Mustolanperäntie 154, 85800 Haapajärvi

metallipalvelu@pp.inet.fi

www.metallipalvelu.com

Palkinto-Krypto

Palauta vastauksesi 29.8. mennessä Nivalan Viikkoon, (Toritie 16, 85500 Nivala, Linja-
autoasema)  niin olet mukana yllätyspalkinnon arvonnassa. Muista laittaa yhteystietosi
mukaan.

Autom. B.
Wassborr

Kokkola - Kirkonmäki
Puh. 0400 660 665

Mitsubishi Pajero Td       ....-90
rekisteröity pakettiautoksi
dieselvero 81 euroa         2.400



1. Yhtä paljon
2. Olli-Pekka Karjalainen.
3. Kansalaissodasta.
4. Hartolan.
5. Strutsi.

NIVALAN
AUTOFIXAUS  T&I

* maalipinnan kiillotus + vahaus ..............................90,-
* verhoilupesu (penkit + ovipahvit) ...........................50,-
*  sisäpuhdistus ...............................................................25,-
* pesu + vahaus .........................................................35,-
* moottorinpesu ..........................................................7,-

TÄYSFIXI
tarjous

Puh. 044 290 2906

160,-

Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus  kouluttaa

Työvoima- ja elinkeinokeskus

Toimitusjohtajakurssi

Nuoren yritysjohtajan
kehittämisohjelma

Kohderyhmä: Nuorten yritysten johtohenkilöt,
liiketaloudellista kokonaisnäkemystä tarvitsevat,
johtotehtäviin valmentautuvat henkilöt
Tavoitteena: Kehittää osanottajien valmiuksia
kokonaisvaltaiseen liikkeenjohtoon ja valmentaa
vaativiin johtotehtäviin
Hinta: 1000 -˛ /osallistuja (alv 0%). Sis. 10 kpl 2
pv:n seminaarijaksoja + 1 pv yrityskohtaista
konsultointia
Kouluttaja: Konsulttitoimisto Seppo Hoffrèn Oy
Consultancy
Ilmoittautuminen: 1.9. mennessä

alkaen 12.-13.9.2006 Oulussa

Lisätietoja: www.te-keskus.fi/koulutuspankki

19.9.  Kirjanpitopäivä
10.10. Tuloveropäivä
31.10. Yritysjärjestelyt ja sukupolvenvaihdokset
21.11. Arvonlisäveropäivä
Paikka: Oulu
Kohderyhmä: Tilitoimistojen henkilökunta
Tavoitteet: Keskeinen taloushallinnon lainsää-
däntö on uudistumassa. Koulutuksessa käydään
läpi keskeisiä muutoksia ja kunkin osa-alueen
erityiskysymyksiä. Tavoittena on kohottaa
tilitoimistojen osaamista.
Hinta: 300 -˛ /osallistuja (alv 0%)  kaikki  4
koulutuspäivää yhteensä. 100 - ˛/osallistuja/ 1
pv.
Kouluttaja: Ernst & young Oy
Ilmoittautuminen: 8.9. mennessä

TilitoimistokoulutusPk-yrityksen
Toiminnanohjauksen
kehittäminen
Kohderyhmä: pk-yritysten johdon, taloushallinnon,
myynnin ja markkinoinnin avainhenkilöille
Tavoite:  lähtökohtana on liiketoiminnan kehittäminen,
jolloin tavoitteena on löytää tietotekniikasta kilpailuetua
ja liiketoiminnallista hyötyä. Käsitellään tietotekniikan
mahdollistamia uuden tyyppisiä toimintamalleja toimin-
nan ohjaukseen ja yrityksen kilpailukyvyn kehittämi-
seen. Ohjelman avulla kehität yrityksesi tietoteknisiä
ratkaisuja suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.
Hinta: 550 -˛/ yritys (alv 0 %). sis 2 pv koulutusta ja 3
pv  konsultointia/yritys. Osallistujia 1-3 hlöä/yritys
Kouluttaja: Innoman Oy
Ilmoittautuminen: 1.9. mennessä

Aika ja paikka: 12.9., 28.11. Oulu

Ilmoittautumi-
nen:
www.te-
keskus.fi/
koulutuspankki
 Puh.  010
6028021 tai s-
posti:

Pohjois-Pohjan-
maan TE-keskus,
Viestikatu 1,PL
86, 90101 Oulu
Vaihde: (08) 536
8000, internet:
www.te-keskus.fi,
s-posti:
etunimi.sukunimi@te-
keskus.fi

tarja.ahlroth@te-
keskus.fi.

Hei sinä, joka omistat
AMERIKKALAISEN AUTON.

Nyt meillä on mahdollisuus lukea vikamuisti
sinunkin autoistasi!!

SNAP ON -vikamuistinlukija
mahdollistaa sen. Varaa aika ja cruisaa

Nivalan Autopajalle
tai ota yhteyttä. Tulemme myös kotikäynnille,

mikäli tarve vaatii.

NIVALAN
AUTOPAJA Oy

Veikonväylä 2, 85500 Nivala
Puh. 08-440 221

Vastaukset
kysymyksiin

“Minä olen ihme, minä
olen lahja - Jumalan silmissä
kaunis”.

Päiväkerhot kokoontuvat
ensimmäisen kerran syyskuun
alussa. Tietoa saa kerholaisil-
le lähetettävästä kirjeestä ja
seurakunnan ilmoituksista.

Päiväkerhoihin voi vielä il-
moittautua. Olet lämpimästi
tervetullut kerhoon, jos täytät
tänä vuonna 4-vuotta tai olet
5-6 -vuotias! Kerhoja kokoon-
tuu seurakuntakodilla ja sivu-
kylien kouluilla kerran viikos-

sa.
Päiväkerhossa hiljennym-

me hartauteen, askartelemme,
leikimme, laulamme ja liikum-
me yhdessä! Ja tietysti opette-
lemme monia elämän ja yhdes-
sä tekemisen perusasioita.

Syksyllä on tulossa mm.
perhemessu ja Körökörö-kirk-
ko ja paljon muuta, josta tie-
dotamme erkseen.

Lapsi tarvitsee kasvukump-
paneita, oman aikuisen, kuun-
telijan, turvallisuuden koke-
muksia, rohkaistumista ja ai-

kaa kehittyä omen aikataulun
mukaisesti. Tätä tuemme päi-
väkerhotyössä!

Tervetuloa kerhoon!
Nialan Seurakunta

Päiväkerhon syksy


