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Sunnuntai 27.8.2006 - N:o 31      2. vsk. Kaupunkilehti jokaiseen kotiin Nivalassa

Rauno Vihtari
p. 040 960 4811, 445 271

fax 445 295

• saunat • huvilat • omakotitalot ym.

Viikonlopun lehteen
tarkoitetun aineiston

viimeinen jättöaika on
torstaisin kello 16.00.

Haapajärvi-Ylivieska,
Siikalatvankunnat

Markku Laitila

Puh. 0400 879 918

www.jukkatalo.fi

Arilta mm.

Auto- ja Konemyynti
ARI KORKIAKOSKI

Ruuskankylä, Nivala
040-511 0004

* VW Bora 1.9 TDi                       -99
siisti naftapihi 210 tkm. .........8.500
* Peugeot 306 2.0 HDi                -00
210 tkm eritt. siisti .................8.500
* MB C180 Farmari                     -97
220 tkm varusteltu, hieno! ....14.500
* Opel Vectra 1.8 i.                    -95
180 tkm eritt. hyvä 4-ov. .........3.400,-
* Honda Accord 2.0 EX            -92
210 tkm hyvä ...........................2.950
* Peugeot 206 1.6i                    -99
150 tkm, näyttävä ...................6.500
* Skoda Octavia 1.9 TDi            -01
210 tkm 5-ovinen, hyvä ............9.300
* Seat Toledo 1.6i                    -97
200 tkm edullinen 5-ov. ...........3.600
* VW Passat 1.6 Cl                 -97
170 tkm hyvä ...........................7.900
* Fiat Punto 1.2i                      -01
100 tkm, “kuin uusi” ................5.500

VAIHTO / RAHOITUS
Nämä ja paljon muuta

www.nettiauto.fi

www.lao.fi

OLETKO VIELÄ ILMAN OPISKELUPAIKKAA?
Matkailualalla tarvitaan osaajia ja työpaikkoja on tarjolla!
Tarjoamme joustavia ja työelämälähtöisiä koulutusmahdollisuuksia. Osan
opinnoistasi suoritat yhteistyöyrityksissämme Levillä ja muissa matkailu-
keskuksissa. Voit myös tulla meille jatkamaan kesken jääneet matkailu-
alan opintosi loppuun. Myös muualla suorittamasi aiemmat korvaavat
opinnot luetaan hyväksesi henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaasi. Tutkin-
toon johtavaa aikuiskoulutusta myös etä- ja monimuoto-opiskeluna työn
ohessa.
Toimi nopeasti, niin ehdit vielä mukaan alkaneisiin koulutuksiimme:

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 ov

Matkailun myynti- ja neuvontapalvelujen koulutusohjelma
MATKAILUVIRKAILIJA, YO
Kouutusaika 2 vuotta
Pohjakoulutus lukio/yo tai soveltuva ammatillinen koulutus.

Matkailun ohjelmapalvelujen koulutusohjelma
MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA
Koulutusaika 2-3 vuotta
Pohjakoulutus pk, lukio/yo tai soveltuva ammatillinen koulutus.

Syyskuussa 18.9.2006 aloitamme Kittilässä aikuiskoulutuksena
puhdistuspalvelualan perustutkintokoulutuksen.
TOIMITILAHUOLTAJAKSI valmistuttuasi voit työllistyä esim.
mökkihuolintaan tai kerroshoitajan tehtäviin. Opiskelu kestää n.
1-2 vuotta henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan.

Lisätietoja toimitilahuoltajan koulutuksesta: Lapin
ammattiopisto, Levi-Instituutti, aikuiskoulutusvastaava Päivi Ajo
puh. 020 798 4415 tai Lapin ammattiopisto, Palveluala,

Lapin ammattiopisto
Levi-Instituutti
Valtatie 82
99100 KITTILÄ
puh. 020 798 4407
levi-instituutti@lao.fi
www.lao.fi/levi

Nivalan Viikko
puh. 443 133
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Nyt on aika tehdä hyvät puukaupat!
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Nimipäivät

Ajatus

Sunnuntai

K
ysytään

pois

Sunnuntai 27.8.2006

Vastaukset takasivulla

Kirjoituskilpailun satoa

Sunnuntai: Rauli
Maanantai: Tauno.
Tiistai: Iina, Iines, Inari.
Keskiviikko: Eemil, Eemeli.
Torstai: Arvi.
Perjantai: Pirkka.
Lauantai: Sinikka, Sini.

Älä anna kenenkään pilata
päivääsi.
Jos maan päällä on happea
ja pystyt
hengittämään, tulee
kaikki sujumaan
vallan erinomaisesti.
   Positiivarit

Sinua, sinua vastaan olen rikkonut,
olen tehnyt vastoin sinun tahtoa-
si.
        Oikein teet, kun minua nuh-
telet,
        ja syystä sinä minut tuomit-
set.
Syntinen olin jo syntyessäni,
synnin alaiseksi olen siinnyt äiti-
ni kohtuun.
        Mutta sinä tahdot sisimpää-
ni totuuden -
        ilmoita siis minulle viisaute-
si!
Vihmo minut puhtaaksi iisopilla
ja pese minut lunta valkeammak-
si.
        Suo minun kuulla ilon ja rie-
mun sana,
        elvytä mieli, jonka olet mur-
tanut.
Käännä katseesi pois synneistäni
ja pyyhi minusta kaikki pahat te-
koni.
        Jumala, luo minuun puhdas
sydän
        ja uudista minut, anna vahva
henki.
Älä karkota minua kasvojesi edes-
tä,
älä ota minulta pois pyhää henkeä-
si.
        Anna minulle jälleen pelas-
tuksen riemu
        ja suo minun iloiten sinua
seurata.
Ps. 51: 6-14

1. Mistä kielestä sana robotti
tulee?

2. Millä kansanomaisem-
malla nimellä dityppioksidi tunne-
taan?

3. Mikä eläin johti George
Orwellin romaanissa eläinten val-
lankumousta?

4. Millä vuosisadalla Pisan
kuuluisa kalteva torni rakennet-
tiin?

5. Mitä nimeä Martti Haa-
vio käytti runoilijana?

Tämä tapahtui eräänä kesä-
nä neljä vuosikymmentä sitten.
Olin seurustellut mukavan po-
jan kanssa jo jonkin aikaa,
mutta en uskaltanut vielä hän-
tä esitellä kotona. Hänen oli
puhe tulla autolla ohimennen
kotini luokse, koska hän oli
menossa toiselle paikkakun-
nalle töihin.

Hän oli hyvin ahkera ja hä-
nellä oli jo 19 vuotiaana oma
auto, pikkuinen punainen Fii-
at. Koko kylällämme, sillä
asuimme syrjäisessä paikassa,
ei ollut autoja ja muutenkin
autoja oli harvassa. Tiellä ei
niitä monesti mennyt edes joka
päivä.

Pojan oli puhe ajaa ohi ja

Etiäinen jäi koko elämän ajaksi
mennä metsäisen mutkan taak-
se postilaatikolle, jonne minä
sitten menisin. Kun tiesin ajan-
kohdan seurailin ikkunasta tiel-
le samalla kun tiskasin ja pyy-
hin astioita. Vanhemmat olivat
navetassa onneksi, sillä auton
ääni jo olisi saanut heidät ryn-
täämään ikkunaan, oli niin har-
vinaista se täällä sydänmailla
kuulla.

Lähes sovittuna aikana tut-
tu auto sitten hurahtikin ohi, hil-
jensikin hiukan kotini kohdal-
la. Olin saanut tiskit tiskattua ja
kantanut laskiämpärit ja vedet
ulos ja muutenkin kaikki oli
siistiä, niin saatoin heti lähteä
kävelemään sovitulle kohtaus-
paikalle.

Mutta mitä ihmettä. Autoa
ei näkynytkään. Kävelin vie-
lä vähän matkaa - tähän asti
se aina näkyi aivan selvästi.
Ei ollut. Menin postilaatikol-
le ja istuin sen vieressä ole-
valle penkille. Siinä kylän
väki yleensä istuskeli odotel-
lessan linja-autoa ja postiau-
toa. Istuin pitkän tovin ja mie-
tin, miksi poika ajoi tätä kaut-
ta, jos ei kerran aikonut mi-
nua tavata.

Itkua jo tuhersin, ajattelin
että hän päättikin hyljätä mi-
nut. Mutta taas tuli ihme. Au-
ton ääni kuului ja pian se nä-
kyikin jo tulevan sieltä suun-
nalta, miltä se oli äskenkin
tullut. Takaisin se ei ollut voi-

nut palata, koska olin tiellä koko
ajan.

Poikaystäväni tuli naureskel-
len autosta, hän oli iloinen mi-
nun näkemisestäni ja kuin ei tie-
täisi mistään mitään. Ihmetteli
heti aluksi, miksi minä olen niin
itkuisen ja oudon näköinen. Kun
selitin, että autosi meni jo tästä
äsken ohi, hän sanoi että se on
aivan täysin mahdotonta, sillä
hän on tulossa suoraan kotoaan
toiselta paikkakunnalta. Sen
minä tiesin vakuuttamattakin,
olinhan seurannut tietä koko
ajan.

Kaikki oli hyvin, mutta mi-
nua pelotti. Tiesin aivan varmasti
nähneeni jonkin yliluonnollisen
tapahtuman, etiäisen, joksi mum-

mo niitä kutsui. Tämän ”etiäi-
sen” kanssa olen ollut naimi-
sissa nyt kohta 40 vuotta.

Myöhemminkin niitä on
joskus näkynyt, mutta van-
hemmiten vähemmälle on jää-
nyt. Sellaisia aavistuksia jos-
kus, että jotakin tapahtuu,
mutta se voi olla vanhalle ih-
miselle elämänkokemusten
myötä tullutta taitoa ennakoi-
da asioita.

Kummitustyttö

Puoli vuosisataa sitten ol-
tiin naapurin Reetan kans pol-
kemassa heiniä latoon. Reeta
oli vähän vanhempi minua.
Saatiin heinät polettua, aivan
hiki tuli. Reeta sanoi, että pan-
naan maata tähän heiniin, kun
niin väsyttää.

Niin siinä sitten levättiin ja
Reeta änkäs aivan iholle ja sa-
noi että tehhään semmosta,
mitä aikaihmisetkin, jottain
rummaa. Minä vähän mietin,
sitten kiljaisin: joo, sotketaan

Kesällä kerran
heinät. Silloin Reeta pomppas
pystyyn, lähti ladosta että ovi
meinas lähteä saranoilta. Karjas
mennessä: voi ryökäleen toope.

Mutta olisko mennyt edes
seuraavalle kesälle, kun tajusin,
mitä Reeta tarkotti.

Pääsin kaupungille töihin ja
rupesin kulukeen Ruokolahden
lavalla tansseissa. Johan sinne
ilmesty Reetakin, hylyki hän
aluksi, mutta minä en antanut
periksi. Kyllä kai minä lupasin
taivasossuuvenki, jos vaan saat-

olle pääsis. Säälistä kai sitte
helty ja ajatteli, että vaaraton-
han tuo on.

Kohta rupes tulleen sitä
jälkikasvua, jotka Reeta hoiti
hyvin. Silloin jaettiin tilit töis-
tä pusseissa. Minulla ne tahto
loppua, ennen kun ehdin Ree-
tan tykö. Silloin Reeta otti
vähän ennakkoa, meni kau-
pungin rahatoimistolle tilipäi-
vänä ja sano, minäpä otan sen
Unskin tilin, kun se on niin
kiivas viinan mies.

Silloin rahastonhoitaja sano,
että pittää olla valtakirja. Reeta
tempas hammeet korviin ja sano,
siinä on valtakirja, se on aamulla
kuitattu ja tili lähti.

Sano Reeta kerrankin tans-
seissa, miksi sulla on jakoavain
taskussa, vaikka ei sulla ole au-
toakaan. Siihen aikaan oli tuo
saman ikänen kaveri niin tiitterä,
että vaikka nokasta paino ei muu-
ta kun kantapäät nousi, mutta
kyllä minä vieläkin naisten peräs-
sä juoksen kun Reetalta silimä

välttää. Vaan ei siitä ole vaa-
raa, kun saa naisen kiinni, ei
tiedä mitä tehä. Vaikuttaa sil-
tä, että jakoavain rupeaa ruos-
tumaan.

Kahteltiin Reetan kanssa
yhessä tuota naapurin muutto-
touhua. Monta päivää se kes-
ti. Siinä oli jos minkälaista ro-
mua. Me on muutettu mones-
ti, Reeta ottaa kattilan ja minä
haitarin - siinä se on.

   Eräs
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oimittajan tarinoita
� toimittajan nimiMaritta Raudaskoski

maritta.raudaskoski@dnainternet.net

Koulun jälkeen
Koulutyö on jo päässyt mu-

kavaan alkuun. Pikkukoululai-
silla - ja isommillakin - on ollut
pehmeä lasku säänkin puolesta,
sillä kesäsäät ovat jatkuneet näi-
hin päiviin asti.

On hyvä, että nykyään kou-
lulaisille on tarjolla iltapäivähoi-
toa. Jos koulu loppuu puolilta
päivin ja vanhemmat tulevat
töistä viiden jälkeen, kenties
myöhemminkin, on iltapäivä
pienelle yksinäiselle liian pitkä.

Ei siitä niin kovin kauaa ole,
kun iltapäivähoitopaikkoja ei
ollut. Tuossa pari viikkoa sitten
istuttiin sukulaisten kesken ja
lueteltiin kaikkia ihmeellisiä
kolhuja, mitä elämän varrella on
sattunut.

Kerran vanhin poikani oli

tehnyt koulussa Vilhun Pentin
opastuksella intiaanikirveen. Tie-
dättehän sellaisen , jonka molem-
mat päät levenevät kuin teeren
pyrstö. Varsi oli jäänyt vähän ly-
hyeksi. Poika kokeili kotona kir-
vestä, nosti sen selän taakse ja
löi. Päänahkahan siinä meni hal-
ki ja verta hirveästi.

Onneksi naapurissa oli asian-
tuntevaa apua ja Pelon Oivi on
kerran jos toisenkin poikia paik-
kaillut.

Kun vanhemmat ovat töissä,
kenties toisella paikkakunnalla-
kin, on pieni lapsi aika turvaton
yksin, jos jotakin vahinkoa sat-
tuu.

Nuorempi poika oli taasen
pelannut jääpalloa sisällä ja pal-
lo oli mennyt korkean uunin

päälle. Uunin otassa oli kaksi
kuparista lehdenmuotoisiksi
leikattua kynttilänjalkaa, joi-
den leikkuureunat olivat terä-
vät kuin veitsi.

Ukkovarvas pienen tiili-
ulokkeen päällä palloa oli sit-
ten yritetty saada alas, ja kun
ote lipsahti, leikkautui pudotes-
sa iso haava peukalon ja etu-
sormen väliin. Olin juuri työ-
matkalla toiselta paikkakunnal-
ta, joten puhelimellakaan mi-
nuun ei saanut yhteyttä. Siihen
aikaan ei ollut kännyköitä.

Kotona oli tupa täynnä ve-
risiä papereita ja lääkärireissu-
han siitä seurasi. Haava om-
meltiin ja siitä tuli aivan käy-
pänen käsi.

Poika tuumi, ettet sinä äiti

tiedäkään, mitä kaikkea me tehtiin,
kun oltiin koulun jälkeen päineen.
”Monena talvena laskettiin liuku-
rilla talon katolta mäkeä”, hän pal-
jasti.

Aina silloin tällöin nousee esil-
le puhe ns. kokonaiskoulupäiväs-
tä. Siinä päivä pitenee lähemmäs
vanhempien työaikoja, mutta op-
pituntien välillä on vapaata. Lap-
set voivat vaikkapa levähtää, har-
rastaa liikuntaa tai tehdä läksyjä,
jolloin ilta jäisi vapaaksi perheen
yhdessäoloon.

Kouluille tarvittaisiin lisää
henkilökuntaa ja opettajienkin työ-
päivä pitenisi.

Seurasin joku vuosi sitten Mu-
kava-hanketta, jossa yhtenä koko-
naiskoulupäivän kokeilukouluna
oli mukana Sievistä Karjulan kou-

lu. Opettaja kertoi, että työhön
käytetty aika säilyi oikeastaan
entisellään. Lapset olivat pitkän
ruokatunnin ja vapaa-ajat ohjaa-
jan seurassa ja hän sai sinä ai-
kana korjata kokeita, valmistel-
la tunteja ja pitää yhteyttä van-
hempiin. Näin hänellekin jäi il-
lat vapaata, eikä töitä tarvinnut
viedä niin paljon kotiin kuin
ennen.

Paljon tutkimista, kehittä-
mistä ja vaihtoehtoja kokonais-
koulupäivän toteutuminen Suo-
messa vaatisi. Täällä kun on to-
tuttu tekemään koulupäivä yh-
teen pötköön. Kun iltapäivähoi-
to on turvattu, nykyinenkin jär-
jestelmä toimii hyvin.
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Heikkilän vuosi-
harjoittelijana
40 vuotta sitten

Maritta Raudaskoski

21.8.  sunnuntaina on juh-
littu Nivala-päviää. Harjuripoi-
ka on ollut kotimiehenä, muut
ovat olleet juhlilla. Heikkilän
Jouko on hakenut Rantsilasta
Oja-Kalevin lokaimuauton Ni-
valaan.  Näyttää, että Kalevi on
jäänyt Rantsilaan kotihommiin.
Joukolla on ollut hakukaverina
Kuuselan Vesa-Hermanni.

Harjuripoika on täyttänyt
harjoittelukirjaa Ukkolan ka-
marissa. Edellisenä pyhänä oli
täytetty kirjan hevosia koskevat
tiedot. Alkavalla viikolla ei ka-
lenteriin ole erikseen merkitty
hevostöitä, vaikka kyllä niitä
aina jossain päin talon pelloilla
ja pihoilla tehtiin. Hiljattain on
Pentti Linkolaa haastateltu
Maaseudun Tulevaisuus -leh-
dessä. Linkolan mielestä koh-
tuullinen työ on hevosen huvi.
“Silmät loistavat hevosella, kun
se pääsee töihin. Sama koskee
ihmisiäkin”, vitsailee kalastaja
Pentti Linkola.

Mutta jos hevosta oli koh-
deltu huonosti, olikin temppu
saada se kiinni haasta suitsiin.
Jos joku löi hevostaan, ei he-
vin antanut ottaa laitumelta
kiinni. Sama hevonen saattoi
tulla juosten jonkun toisen hoi-
tajan luo, varsinkin, jos oli lei-
päpala kädessä tarjolla. Kyllä
Pentti Linkola sanoi osuvasti.
Mielellään hevonen lähtee ih-
misen kanssa töihin.

22.8. maanantaina uusi
Wärtsilän pumppu nostaa nave-
tan päädyssä lietettä traktorisäi-
liöön ruismaalle ajettavaksi.
Kesän on navetta ollut tyhjil-
lään eläimistä, liete on jätetty
kesäksi säiliöön kesantomaita
odottamaan. Dexta on reistail-
lut, oliko polttoaineen syötös-
sä jokin tukossa. On kuitenkin
saatu 15 tankillista sillä ajettua
ja Rantsilan loka-autolla yhtä
monta kuormaa päivän aikana.

Maanantai on poutainen.
Korpihaan ruis on puitu lop-
puun.

23.8. tiistaina liete on ajettu
siihen asti loppuun, mitä pump-
pu nostaa. Onko käynyt niin, että
kun lietteen sekoitusta ei vielä
ollut, niin paksuin tavara jäi säi-
liön pohjalle. Ylös saatiin se not-
kein liete, mikä pumpulla nousi
ylös. Tiistaina on Korpihaan
Otra-ohra puitu.

24.8. keskiviikkona Harjuri-
poika saa kylvää Korpihaan ru-
kiin. Työ tapahtuu Dexta-vetoi-
sella traktorikylvökoneella. Ven-
sun Otra-ohra on puitu. Iltapäi-
vällä läjätään Vensun oljet ja pol-
tetaan saman tien. Olkia ei enää
tarvita kymmenien hehtaarien
alalta kuivikkeeksi. Uudessa ri-
tilänavetassa ei kuivikeolkia käy-
tetä.

25.8. torstaina aamupäivällä
on Nevalan kanssa käyty aitaa-
massa lisää laidunta Sivustahaan
lohkolle. Laidun on tehty kuiva-
heinän korjuun jälkeen kasva-
neeseen odelmikkoon. Laidun-
ruokinta on 60-luvulla yleisesti
käytössä Nivalan lypsykarjati-
loilla.

Uusi EU-määräys, jossa si-
sälle tottuneet eläimet kuitenkin
pakotetaan olemaan ulkona, vaa-
tii uudet tottumukset hoitajilta ja
eläimiltä. Ilmastoidusta navetas-
ta ulos ajetut lehmät ovt ehtyneet
tämän kesän kuumassa auringon-
paisteessa. Makaavat vain eivät-
kä jaksa syödä eikä lypsää. Eikö
tässä asiassa kuuluisi vastuunsa
tietävien karjanomistajien saada
itse päättää, milloin vievät leh-
mät ulos. Jos maitomäärä tippuu
ulkonapidon takia, ei kai lehmä
silloin voi siellä hyvin.

Iltapäivällä Heikkilässä kasa-
taan vauhdilla olkia Vensun sän-
kipelloilta. Nevala ja Hautasalon
Raimo auraavat kaksi hehtaaria
lisää laitettavaksi rukiille kylvö-
kuntoon.

26.8. perjantaina mennään
heti aamulla Vensun kynnöksel-
le, joka muokataan Tume-äkeel-
lä. Nevala kylvää Juko-kylvölan-
noituskoneella väkilannat peräs-

tä. Traktoreita on talossa kaksi
Super-Major ja Fordson Dexta.
Nuo molemmat mallit olivat Sei-
näjoen Farmi-näyttelyssä kome-
asti entisöitynä. Löytyi sieltä vii-
meisen päälle entisöitynä sa-
manlainen punakylki-Ford, jol-
lainen oli Heikkilässä 50-luvul-
la. (Ojan Kalevi levitti siellä
Kiekon tosi isoa kanavapatteria).
Kerkesin nähdä ko. näyttelyssä
entisöidyn “Kultamaha-Fergu-
sonin”, jollainen oli Koskenran-
nassa Takalon Roopella ja oli
Lanterillakin, vai oliko se heillä
yhteinen. Se oli huono käynnis-
tymään kylmänä. Sanottiin, et-
tei lähtenyt kesälläkään käyntiin,
jos ajoi heinäseipään taka var-
joon.

Perjantaina on Nevan ruis
oraalla! Ruis oli kylvetty edelli-
sen viikon keskiviikkona isän-
nän kanssa pehmeillä suoraan
puimurin tankeista otetuilla sie-
menillä.

27.8. Lauantaina on rukiin
kylvöt tehty loppuun. Hyvässä
poutasäässä kasataan vasta pui-
tuja olkia kasoihin ja poltetaan
saman tien Vensussa ja Korpi-
haalla. Loput rukiit on puitu.

Monenlaista työtä on päätty-
neen viikon aikana ja monissa
miehin talossa tehty. Harjuripo-
rukalla olisi monta mukavaa yk-
sityiskohtaa noista päivistä ker-
rottavana. Kunpa ehtisin teille
soitella ja kysellä muistoistanne.
Niku kertoi hauskasti, miten
isäntä aamulla tuvan penkillä is-
tuen kyseli meiltä vuoronperään:
Ottaisitko sinä ne hevoset ja ne
kärryt. Toiselta ottaisikot sinä
sen traktorin ja työkoneen, me-
nisitkö sinä sinne jne.

Joku on Harjuripojalle ker-
tonut oman isänsä puhuneen, mi-
ten oli ollut siellä sodassa samas-
sa porukassa isäntämme kanssa.
Kun oli pitänyt mennä oikein
tosi pahaan paikkaan, oli jouk-
kueenjohtaja Veikko Kallio sa-
nonut: “Lähettäskö me pojat.”
Kaikki olivat lähteneet.

1966 kalenterissa Wihuri-yh-
tymä mainostaa jo viljankuivuria.
Tehdas oli Perniössä Teijossa.
1967 Maatalouskalenterissa on
vielä saman tehtaan puimakone-
mainos. Heikkilässä ei ko. vuon-
na enää puimalaa ollut.

Elosuojaksi vastaavaa raken-
nusta Nivalan taloissa myös usein
sanottiin. Heikkilän puimala oli
iso, kaksikerroksinen. Kauan sit-
ten puretun rakennuksen paikan
yli menee Kokkola-Kajaani -
maantie. Rakennuksen sijainti
näkyy Kalliomuseossa olevan
Heikkilän pihan pienoismallissa.
Vuoden 1956 vaalien aikaan oli
Harjuripoika isänsä kanssa nau-

laamassa Maalaisliiton vaaliju-
listeita tuon puimalan seinälle.
Puimalan eteläseinustalla oli pä-
rehöylä ja raamisaha. Raami jal-
koineen oli vielä -66 kesällä pai-
koillaan. Puimalaan ajettiin Kor-
pihaalta päin hevosella suoraan
ajosiltaa pitkin yläkertaan. Lat-
tian tasalla oli puimakoneen
syöttöpöytä. Rysky oli joko Sam-
po tai Esa, jonka varstakela oli
kai lähes metrin levyinen. Lattia
jysähti isosti, kun joskus meni
monta lyhdettä avaamattomana
varstan läpi.

Karvosen Taito oli kansakou-
lun jälkeen Heikkilässä hevos-
miehenä. Ajettiin Korpihaalta

Kirkonkylän kansakoulun
luokkakuva 50 vuoden takaa.
Opettajamme on Aino Junttila.
(Tytöt ovat tyttönimillä). Ku-
vasta tunnistan: Taito Karvo-
nen, Raija Nukarinen, Heikki
Korhonen, Maija-Liisa Kujala,
Onni Pietikäinen (k.). (Onnin
isä Aabraham Pietikäinen on
Nivalan matrikkelin mukaan
kuulunut Marokon Kauhun so.
Kollaanjoen komppaniaan),
Pekka Repola, Teemu Rautio,
Antti Oja, Leena Takalo (k.),
Elsa Vähäaho (k.), Martti Mat-
tila, Matti Pelo, Raija Sailas,
Marja Pyy, Jorma Knuuti, Aila
Pehkonen, Lea Parviainen, Sei-
ja Muilu (k.), Arja Weckman,
Harjuripoika, Tuomo Palokan-
gas, Riitta Orasaari. Harjuripoi-
ka ei tunnista tytöistä kahta ja
pojista kahta.

Onko kenelläkään kuvaa

tuoda toimitukseen rinnakkais-
luokastamme, jonka opettajana
oli Ida Viitakangas. Pieni luok-
kamme oli koulun yläkerrassa.
Olemme kuvassa toisella luo-
kalla. Seuraavana syksynä
opettajanamme on Urho Lait-
ala, sitten juuri seminaarista
opettajaksi valmistunut Olavi
Niemelä, jonka sijaisena hänen
varusmiespalveluksensa ajan
oli Jaakko Korpela.

Olavi Niemelä kävi vänri-
kin puvussa lomillaan pitämäs-
sä meille koulua.  Ekaluokalla
oltiin istuttu Teemun kanssa
vierekkäin samassa pulpetissa.
Nahisteltiin. Harjuripojalla oli
pitkä käsinvirkattu villahuivi
kaulan ympärillä. Aino-opetta-
ja sanoi, että jos ette istu nyt
kunnolla niin hän köyttää tei-
dät tuolla kaulahuivilla yhteen.
Ei tarvinnut sitoa.

Kansakoulukuva
50 vuoden takaa

joululoman aikaan kauralyh-
teitä puimalaan. Lyhteet oli
elonkorjuun aikaan ajettu tyh-
jiin heinälatoihin. Niitä sitten
puitiin pitkin talvea sillä isol-
la lattiaan upotetulla puimako-
neella. Tutka-ori oli vielä
Heikkilässä. Sillä ja muilla he-
vosilla tuotiin kauralyhteitä
puimalaan. Sattui lähes lume-
ton joulunaika. Reen jalaksen
alla oli vain vähän kuuraa
maassa. Jorma Kallio oli meil-
lä poikasilla mukana tässä jou-
lukuisessa kauran puinnissa.

Harjuripoika

Puintia keskellä talvea
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MAANANTAI
Broileririsotto, kaali-tuorekurk-
kusalaatti.

TIISTAI
Lihapyörykät, kastike, perunat,
vihersalaatti.

KESKIVIIKKO
Makaronilaatikko/Spagettiliha-
vuoka, tuoresalaatti.

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.

P
eruskoulujen

& Lukion

uokalistaR

Avoimia
työpaikkoja

Olen silloin tällöin pysähty-
nyt miettimään otsikon sanoja,
jotka karjalaiset ystäväni heidän
luona vieraillessani ovat minulle
lausuneet. Sanat ovat liittyneet
tilanteisiin, kun olemme syöneet
ja vähän ajan perästä tarjotaan
tsaijua ja suussa sulavia marja-
piirakoita. Millään ei enää jaksai-
si syödä, mutta silloin vieraanva-
rainen emäntä on hymyssä suin
tokaissut: "Syönti syönnin pääl-
le, vaan ei lyönti lyönnin pääl-
le."

Epäonnistunutta on helppo
masentaa lisää. Lyötyjä olemme
liian helposti valmiit lyömään li-

Hartaus sunnuntaiksi 27.8.
12. sunnuntai helluntaista

Syönti syönnin päälle, vaan ei lyönti lyönnin päälle

sää. Entäpä jos olisimme itse tai
rakkaat läheisemme olisivat sa-
massa tilanteessa? Miten silloin
toimisimme? Varmasti toisella
tavalla. Silloin, kun olemme lii-
an kärkkäitä sanomaan pahasti
toiselle tai toisesta jollekulle ul-
kopuoliselle; kun olemme val-
miit tuomitsemaan hänet, silloin
olisi syytä mennä peilin eteen ja
katsoa itseä silmiin. Tällainen-
ko minä todellisuudessa olen?
Ehkäpä paljon vähemmän turhia
ja kovia sanoja, asenteita ja te-
koja suuntaisimme toisiin ihmi-
siin.

Toisia vikoilevalla asenteel-

la meidän on helppo korottaa it-
seämme, nostaa omaa itsetunto-
amme ja olemistamme muiden
silmissä. Tiedämme kuitenkin sy-
dämessämme olevamme perin
hyllyvällä pohjalla. Jumala on
luonut meidät kannustamaan toi-
siamme, rohkaisemaan ja autta-
maan. Itsekin joskus taatusti tar-
vitsemme toisten apua.

Jeesus antaa meille erinomai-
sen käyttäytymisohjeen: "Joka
teistä on suurin, se olkoon toisten
palvelija. Sillä joka itsensä korot-
taa, se alennetaan, mutta joka it-
sensä alentaa, se korotetaan."
(Matt.23:12)

Suuruutta on rakastaa ja pal-
vella toisia. Toimimme silloin
ministerin virassa, sillä latinan-
kielinen sana minister merkit-
see palvelijaa, auttajaa, apulais-
ta. Ministeriä me sentään olem-
me tottuneet pitämään korkea-
na poliittisena virkahenkilönä.
Niin kuin toki onkin, mutta pe-
rimmäiseltä olemukseltaan hän
on kansalaisten käsikassara ja
oikeudenmukaisesti meidän
asioitamme hoitava.

Voimiemme tunnossa Ju-
malakin tuntuu tarpeettomalta
elämässämme. Mitä tähän nyt
Jumalaa tarvitaan, kyllä minä

omin voiminkin selviän, ajatte-
lemme ja mennä porskuttelem-
me eteenpäin. Mutta kriisit vie-
vät nöyrästi rukoilijan ja avun-
huutajan paikalle. Jos emme sitä
toisille rohkene näyttääkään, niin
sisimpämme huutaa täysillä. Sit-
tenkin minä tarvitsen sinua, Ju-
mala. Anna anteeksi ylimielisyy-
teni ja itseriittoisuuteni. Herra,
armahda ja auta minua!

Psalminkirjoittaja oli samas-
sa tilanteessa elämän rikkoutu-
neen peilin edessä: "Murtunut
mieli on minun uhrini, särkynyt-
tä sydäntä et hylkää, Jumala."
(Ps. 51:19) Ei hän hylkää sinua-

kaan, vaikka tunnet itsesi kuinka
huonoksi, kelvottomaksi ja rikki-
revityksi tahansa. Jeesus kulkee
heikkojen rinnalla. Hän ei lyötyä
lyö, hän ei lisää sitä taakkaa, jota
kenties monet ihmiset ovat kuor-
maasi kasanneet, vaan hän huo-
jentaa sitä samoilla hartioilla, joi-
den ylle laskettiin kerran ristin
paino. Ne hartiat kestävät kyllä
meidänkin asioidemme painon.

Risto Kormilainen

TORSTAI
Lohi-kasviskeitto, aittaleipä.

PERJANTAI
Riisipuuro, mehukeitto, kink-
kuleike, ruispalat.

Voi hyvät hyssykät! Selasin
puhelinluetteloa ja ihmeekseni
siellä on edelleen osoitteina kpt!
Olis aika soittaa PPOlle ja pyy-
tää päivittämään osoitteet ajan-
tasalle, kun Hätäkeskuskin on
siirtynyt Ouluun. Jos on tarve
pysyä piilossa voi puhelinnume-
ron pitää salaisena.

Älkää Nivalan sivukyläse
liittykö viemäriverkkoon!!!
Pirttirantaset ja mökkiperäset
maksavat virheestä kalliin hin-
nan n. 4000 e. Kaava-alueella
hinta 800 e. Kaava-alueelle mat-
kaa n. 300 m - 1 km.

Nimimerkille yks suosittu
kotiäiti. Miksi rupeat ruokki-
maan vieraita lapsia. Tee selväk-
si että ruokit vain omat ja sillä
siisti. Ruoka-aikana vieraat ulos
nimim. Oma rauha joka kotiin.

Pitäskö ottaa lännen malli ja
sylykykupit käytäntöön, varsin-
kin matkahuollon nurkilla. Ter-
veisin kyllästynyt räässä tarpoja.

Huomasiko media miten
luonto otti vastaan Lordin Niva-
lassa revontulien kanssa!

Sinä suosittu kotiäiti, vierai-
den lasten ruokkiminen on va-
paaehtoista, tehdään se mikä teh-
dään sydämellä!

Kuuntelin etupihalla Lordin
konserttia ja olen kyllä pettynyt.
Pyrotekniikat eivät näkyneet 2
km päähän ja äänentoistossa oli
toivomisen varaa. Konsertti oli
liian lyhyt, joten haluan 30 euroa
tililleni sohvalta siirtymisestä ni-
mim. Rahalle vastinetta.

Kiitos kahdelle saapas naisel-
le saattelusta oikealle autolle
tuiskurokista.

Sarparannan alueella nuori
tyttö kiljuu päivittäin koiran pe-
rään. Ikävää ja häiritsevää kuul-
tavaa naapureille. Toivomme,
että asiaan tulee muutos.

Onpas tullut kakastakin kal-
lista nivalan pirttirannalla. Hal-
vemmaksi tulisi pystyttää eko
pikkula nurkkajuureen.

Käytännön opetus, älä väistä
hirveä, aja päin, mikään vakuu-
tus ei korvaa jos et osu. Hirviää?

Karhuja ei oo kun maliskyläl-
lä. Puolukoita pakastimessa.

Murkku luki päivän lehteä.
Kysyin: onko siinä kuolinilmoi-
tus? Tähän murkku ihmeissään:
ai koodiviirus.

Tarkoittaako 100 linja-auton
ja pikkubussin takalistossa että
saa myös 60:n alueella ajaa sa-
tasta. Pelottaa?

Komia kiitos hymyn kanssa!
Huomioidessanne oivallukseni
kirjoituskilpailusta ja lahjasta kii-

Pienenä poikana muistan, että
meillä kotona oli iso pirtti, josta
yksi ovi johti kellariin ja jossa oli
mm. sauna. Taisi olla niin, ettei
saunaa lämmitetty muulloin kuin
lauantaisin ja lämmittäminen
kesti ainakin kaksi tuntia, puhu-
mattakaan suuren muuripadan
veden lämmittämisestä.

Sen jälkeen kun sauna oli
lämmin, pääsin isän ja äidin
kanssa kylpemään. Erityisesti
muistan sen, että tukanpesu oli
jotenkin hankalaa; sampoon pää-
hänhieronnan jälkeen odotti heti,
että joku olisi kaatanut vettä pääl-
le, jottei sampoo olisi mennyt sil-
miin. Oikeastaan ei oikein halut-
tanut mennä saunaan vanhempi-
en kera, koska tiesi tukanpesun
tulevan eteen. Se oli vähän ikä-
vä vaihe saunomisessa, mutta
kun tiesi pääsevänsä sen jälkeen
lauteille löylynottoon, niin sen
kesti pienimies.

Varttuneemmalla iällä pääs-

Lukijan ajatuksia

VV

KODIN KIRPPUTORIKODIN KIRPPUTORIKODIN KIRPPUTORI

KODIN KIRPPUTORIKODIN KIRPPUTORI

55c

Ei ole häpeällistä, mikä on luonnollista
tiin veljeksien kanssa saunaan ja
osattiin jo itse pestä tukka. Muu-
tenkin saunominen tuntui mah-
tavalta; varsinkin löylynoton jäl-
keen saatettiin kirmaista ulos
pikku talvipakkaseen. Siellä
hangessa sukellettiin aivan kuin
jotkut saimaannorpat konsa-
naan. Kyllä oli mukava palata
lämpimään saunaan.

Otsikkoon viitaten muistan,
että vaikka meillä oli joskus ky-
läläisiä vierailulla lauantaina,
siis saunailtana, niin ei meidän
tarvinnut hävetä omaa alasto-
muuttamme. Olisikohan tuo
oppi saatu siitä, kun isä ja äiti
menivät kahdestaan saunaan, ei
isälläkään ollut kuin pieni lan-
nevaate ympärillään; kun hän
tuli saunasta, saattoi olla, ettei
ollut sitäkään! Huikkaus kuului
vain, että "Älkää katsoko tänne
päin!"

Ennen mielestäni ei ollut sel-
laisia sairauksia kuin bulimia ja

anoreksia, eikä muutenkaan yri-
tetty olla "standardeja". Onkohan
tämän päivän missihössötyksiä,
että varsinkin nuoret tytöt ovat
ruvenneet ihannoimaan tällaisia
ns. luuviuluja. Tämän päivän nuo-
relle ei riitä, että on paitsi laiha,
kaunis ja hyvin pukeutunut - ei saa
olla mitään virhettä. Nenän täy-
tyy olla suorassa tai hampaat val-
kaistuna. Kirurgilla käynnin jäl-
keen ollaan "stailattuja".

Lähinnä jokainen voisi kysyä
itseltään, miksi ei "passaa" sellai-
senaan kuin on luotu. Tunteeko
ihminen olevansa aivan kuin eri
henkilö sen jälkeen kun häntä on
leikattu vaikkapa kasvoista tai rin-
nat suurennettu. Poikasena sauna-
reissulla meidän ei tarvinnut hä-
vetä itseämme, ja jos toinen oli
lihavampi kuin toinen, sitä ei tar-
vinnut peittää. Meidänkin katraa-
seen kuului sekä lihavia että lai-
hoja.

Tällainen liikalaiheliini ihmi-

nen, joka ei pysty huolehtimaan
oman kehon ravinnon saannis-
ta, kuinka hän ollenkaan ajatte-
lee tulevan lapsensa ravinnon
saantia. Lapsihan voi syntyä
vaikka aliravittuna. Nuoret ty-
töt näyttävät jopa Auschwitzin
asukeilta. Tämä lienee perua
siitä, että ihannoidaan naisvar-
taloa, jossa on vain luuta ja nah-
kaa. Mallimaailmasta on myös
otettu se oppi, että ihannoidaan
pitkiä ihmisiä.

Kuuluisikohan se koululle
vai perheelle kertoa kasvavalle
nuorelle, että olet ihan hyvä juu-
ri noin niin kuin olet, ja meidän
kuuluu olla erilaisia. Se on yh-
teiskunnan hyvä puoli, että
meissä on erilaisia. Erilaisuus
kunniaan! Uskaltakaa olla nor-
maaleja ja älkää menkö muut-
telemaan itseänne millään muo-
toa.

   Anon6002

Kauniit kiitokset
tän sekä pokkaan.

Kun huomaa, että toisetkin
ihmiset kirjottelee lehden pals-

toille, niitä on kiva lukea. Tuntuu
kuin vaihtais uuden puvun pääl-
lensä. Heti reipastuu, kun lukee.

Kiitos vielä kerran lahjas-
tanne.

Anna

NIVALA
Projektipäällikkö, psykiatrian
sairaanhoitaja, sairaanhoitaja,
myyntineuvottelija, huoltomies/
myyjä, taksinkuljettaja, toribus-
sin kuljettaja, särmääjä, tuotan-
totyöntekijä (metalli), metalli-
työntekijä, suojamaalari-lakka-
aja, nuohooja, baaritarjoilija.

YLIVIESKA
Erikoislääkärin virka,ylilääkärin
virka, ohjaaja, autovälitys yrit-
täjä, grilliyrittäjä, palvelukoordi-
naattori, myyntiedustaja, taksin-
kuljettaja.

SUNNUNTAI 27.8.
Broilerchiketti, perunat, kastike,
perunasalaatti, boysenmarjakiis-
seli.

MAANANTAI
Maksaporkkanakastike, perunat,
kaali-puolukkasalaatti, aprikoosi-
kiisseli.

TIISTAI
Silakkapihvit, muusi, punajuuri-
raejuustosalaatti, puolukkakiisse-
li.

KESKIVIIKKO
Lihakeitto, juusto, marjapuuro.

TORSTAI
Sianlihakastike, perunat, kii-
nankaali-persikkasalaatti, mar-
jakiisseli.

PERJANTAI
Hernekeitto, juusto, ohukaiset,
hillo.

LAUANTAI
Uunimakkara, muusi, kaali-to-
maatti-kartanosalaatti, ruusun-
marjakiisseli.

SUNNUNTAI 3.9.
Karjalanpaisti, perunat, puna-
juurisalaatti, luumukiiseli.

Hengellisiä
tilaisuuksia

Vapaaseurakunta
Nivala, Toritie 16
Linja-autoasema

Keskiviikkoisin klo 18.00
Kerho 1-6 -luokkalaisille.

Torstaisin klo 18.00
Raamattu- ja rukousilta
Perjantaisin klo 19.00
Kahvila KULMAKIVI /

nuorten ilta
Tervetuloa!

http://www.haapavesi.svk.fi
vapaaseurakunta.nivala@kotinet.com
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Jenkkiautoille oma vianlukulaite
Nivalan Autopaja Oy on

hankkinut uuden laitteen ame-
rikan autojen diagnostiikkaan.
Snap On -vikamuistinlukijan
avulla vian etsiminen ja korja-
usohjeiden saaminen käy käte-
västi.

- Amerikanautojen suosio on
kasvanut ja niitä tuodaan paljon
Suomeen. Kysyntää tällaiselle
laitteelle tällä alueella on, sillä
lähimmät löytyvät Kiuruvedel-
tä ja Oulusta. Nyt jenkkiautojen

omistajien ei tarvitse lähteä
niin kaukaa hakemaan apua,
kertoo Timo Sandvik.

Snap On -vikamuistinluki-
ja on pieni laite, joka kytketään
testipistokkeella tutkittavaan
autoon. Kampaa vaihtamalla
kullekin merkille ja vuosimal-
lille löytyy omat tiedot ja oh-
jeet, kun laitteeseen syötetään
auton tiedot, valmistenumero
ja asia, mitä kysytään.  Se on
kuin tietokone, joka sisältää

valtavan määrän tietoa. Sieltä
voi määritellä, mistä vikaa etsi-
tään ja laite määrittelee vian ja
antaa korjausohjeita.

- Koska laite on pieni, sen
kanssa voimme tehdä myös ko-
tikäyntejä. Useinhan esimerkik-
si automaattivaihteisia ameri-
kanautoja ei voi pitkään hinata,
Timo Sandvik sanoo.

Nykyaikaisen korjaamon va-
rusteisiin on koko ajan kuulunut
myös muihin autoihin sopiva

Bosch -vikamuistinlukija.
- Se sopii eurooppalaisiin au-

toihin, mutta ei ymmärrä jenkki-
autoja, Timo Sandvik kertoo.

Laitteet ovat melko kalliita
hankkia. Niihin tarvitaan myös
koulutusta ja ne täytyy päivittää.
Boschin laite päivitetään neljä
kertaa vuodessa, Snap On -teste-
rin kortti lähtetään päivitettäväk-
si USA:n tarvittaessa.

- Jos ei ole kunnon laitteita, ei
oikein pärjää. Nämä vikamuistin-

lukijat jouduttavat työtä hirveäs-
ti. Jos lähtee yleismittarilla vikaa
hakemaan, siinä voi mennä pal-
jon aikaa, Sandvik pohtii.

Kahdeksan
työntekijää

Nivalan Autopaja Oy on ol-
lut Timo Sandvikin ja Miika Pih-
lajaniemen omistuksessa reilun
vuoden. Entisenä Jääskeläisen
Korjaamona tunnettu korjaamo
sijaitsee Teollisuuskylässä. En-
nen siellä korjattiin myös raskas-
ta kalustoa, mutta nyt on keski-
tytty henkilö- ja pakettiautoihin.

- Kyselyjä raskaan kaluston

korjauksista tulee vieläkin usein,
kertoo Leena Sandvik.

Nivalan Autopajan tilat ovat
siistit ja väljät. Työntekijöitä on
omistajat mukaan lukien kaikki-
aan kahdeksan. Kaksi heistä
työskentelee Hiturassa maan-
päällisessä korjaamossa, jonne
alihankintasopimus tehdään vuo-
deksi kerrallaan.

Nivalan Autopajaa kehite-
tään koko ajan. Insinööriksi val-
mistunut Mikko Pihlajaniemi on
valmistanut sinne mm laatukäsi-
kirjan. Kotisivutkin on tekeillä ja
asiakaspalautteen saamisen hel-
pottamiseksi esimerkiksi sähkö-
postipalvelut ovat uudistumassa.

Snap On -vikamuistinlukija on niin pieni, että mahtuu salk-
kuun, mutta se sisältää valtavan määrän tietoa.

Vasemmalta Timo Sandvik, Sauli Kivioja, Leena Sandvik, Mik-
ko Pihlajaniemi Simo Ylikotila ja Miika Pihlajaniemi. Kaksi
työntekijöistä työskentelee Hiturassa.

Kuolleet tuotantoeläinten ru-
hot on nykylainsäädännön mu-
kaan pääosin hävitettävä poltta-
malla. Nivalasta ja lähialueelta
poltettavia ruhoja kertyykin mit-
tava määrä, koska sairaseläinkul-
jetus on lakkautettu.

Nivalan Teollisuuskylän hal-
linnoimassa LEADER-rahoittei-
sessa esiselvityshankkeessa otet-
tiin selvää, kannattaisiko Nivalaan
perustaa oma alueellinen poltto-
laitos jossa voitaisiin raatojen li-
säksi hävittää myös polttokelpoi-
sia maatalousmuoveja.

Aikaan ennen Eu:ta ja BSEtä,
kuolleet syötäväksi kelpaamatto-
mat raadot haudattiin tiluksille.
Jalkansa katkaisseet ja muuten
vaivaiset pistettiin sairaskuljetuk-
sella teurastamolle ja lihat päätyi-
vät eläinlääkärin tarkastuksen jäl-
keen ruuaksi.

Sairaseläinkuljetusten loput-
tua, sairaat eläimet lopetetaan ti-
loilla. Vaarallisten tautien, kuten
BSEn ja scrabien vuoksi raadot on

hävitettävä polttamalla. Poltta-
miseen on oltava virallisesti
hyväksytty polttolaitos, koska
mahdolliset taudinaiheuttajat
vaativat kovan lämpötilan tu-
houtuakseen. Tällä hetkellä
raadot rahdataan rekoilla Hon-
kajoelle asti, jossa sijaitsee
Suomen ainoa nautojen hävit-
tämiseen hyväksytty polttolai-
tos Honkajoki OY.

Kiinnostusta alueellisen
yhtiömuotoisen polttolaitoksen
perustamiseen löytyy. Nykyi-
seen keräilyjärjestelmään vil-
jelijät ovat kuitenkin yllättävän
tyytyväisiä.

Polttolaitokseen suunnitel-
tu maatalousmuovien poltto ei
onnistuisi. Se vaatisi päästö-
jensä vuoksi kalliit jatkuvatoi-
miset savukaasujen mittausjär-
jestelmät ja niiden säännöllisen
kalibroinnin. Toiminta olisi
täysin kannattamatonta hyö-
dynnettävään energiamäärään
nähden.

Raatojen poltto on mahdol-
lista teknisesti ja lainsäädännöl-
lisesti. Kokonaisia raatoja polt-
tavasta laitoksesta ei koidu ym-
päristölle mainittavia hajuhaitto-
ja. Polton ja savukaasujen läm-
pötilat ovat niin korkeat, että sa-
vukaasut ovat puhtaat ja lähes
hajuttomat.

Ongelmaksi muodostuisi ta-
louspuoli; Honkajoki Oy:llä on
toistaiseksi ainoa sopimus mel-
kein koko Suomen raatojen ke-
räilystä ja tuki eläinten hävittä-
misestä maksetaan sille. Alueel-
linen laitoskin saattaisi tukea
saada, mutta se ei ole varmaa.
Ensin laitos olisi rakennettava ja
sitten voisi yhtiö tehdä tarjouk-
sen raatojen kuljettamisesta ja
hävittämisestä ja toivoa että so-
pimus syntyisi. Liian suuri riski
että valtion tuki jäisikin saamat-
ta ja silloin laitos tuottaisi tap-
piota jopa 100 000 euroa/ vuosi.

Myös mahdollinen raatojen
käsittelyn lainmuutos on kannat-

Polttolaitoksen perustaminen
Nivalaan on riski-investointi

tavuusriski. Mikäli riskittömät
osat raadoista voidaan jatkossa
jalostaa lihaluujauhoksi tai bio-
polttoaineeksi jää poltettavaa
materiaalia todella vähän.

Toistaiseksi siis raatoralli Ni-
valasta ja muualtakin Honkajo-
elle jatkuu ja muoveja poltellaan
maatiloilla milloin missäkin
kontrolloimattomissa olosuh-
teissa. Onko se järkevää ja ko-
konaisedullista? Nykyisen lain-
säädännön ja tukipolitiikan puit-
teissa muu ei ole mahdollista.

Lisätietoja: Tuomo Nurkka-
la 050-3040886

Kuolleet tuotantoeläimet on poltettava

Suomalaisautoilija maksaa
arvioiden mukaan keskimäärin
70-140 euron vuosittaisen lisä-
laskun biopolttoaineen käytös-
tä, jos hallitus toteuttaa kolmen
prosentin biopolttoaineiden
käyttöpakon ilman EU:n bio-
polttoainedirektiivin mahdol-
listamaa verohuojennusta.

Asiantuntijat arvioivat, että
biopolttoaineiden käyttöönot-
to nostaa lopputuotteen hintaa
1-2 senttiä/sekoitusprosentti/
litra. Lopullinen hinnannousu
on kiinni sekä bio- että fossii-
listen polttoaineiden kulloises-
takin maailmanmarkkinahin-
nasta.

Autoliiton toimitusjohtajan
Pasi Niemisen mukaan useat
hallituksen jäsenet ovat esittä-
neet näkemyksiä siitä, että lii-
kennepolttoaineiden jakelijoi-
ta velvoitettaisiin käyttämään
liikennepolttoaineissa kolme
prosenttia biopolttoainetta
vuoteen 2010 mennessä. Jul-
kisuudessa on ollut poliittisia
kannanottoja jopa 5,75 prosen-
tin sekoitussuhteen toteuttami-
sesta vuoteen 2010 mennessä.
Ilman verohuojennusta tämä
merkitsisi vuositasolla jopa

lopputuotteen kaksinkertaista
hinnannousua. Vaikka biopoltto-
aineen lisäys lopputuotteeseen
nostaa aina polttoaineen hintaa,
ei hallitus siltikään suunnittele
polttoaineveron laskua hinnan-
nousun hillitsemiseksi.

Niemisen korostaa, että
useissa EU:n jäsenmaissa on bio-
polttoaineiden verotusta alennet-
tu merkittävästi, mikä on vauh-
dittanut biopolttoaineiden vapaa-
ehtoista käyttöönottoa ilman se-
koituspakkoa ja siitä seurannut-
ta hinnannousua. Näitä maita
ovat esimerkiksi Saksa ja Ruot-
si.

- Sitä pidän kuitenkin hyvä-
nä asiana, että Suomessa vihdoin
EU:n huomautusten jälkeen val-
mistaudutaan vaihtoehtoisten
polttoaineiden käyttöön ja öljy
riippuvuuden vähentämiseen.
Tästä aiheutuvia kustannuksia ei
tulisi kuitenkaan vyöryttää yksin
autonkäyttäjien maksettavaksi.

Autoilun kustannukset ovat
Suomessa jo nyt Euroopan huip-
putasoa, mutta hallitus esittää
toimenpiteitä, jotka kasvattavat
autoilun kustannuksia entises-
tään, Autoliitossa ihmetellään.

Autoliitto vaatii poltto-
aineveron keventämistä
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Ostetaan

Ulkona olleella päälavalla ja tekniikalla oli näköä ja kokoa.

Järjestyksen pito oli hyvin varmistettu.

Väkeä alkoi kertyä lauantaina puolen päivän aikoihin.

Ohjelmaa oli myös sisätiloissa.

Myyntikojuja oli runsaasti ja tarjonta monipuolista.

Kaunis sää suosi ulkoilmassa oleilua.

Tatuointien ja lävistyksien tekijöitä...

... ja sanan tuojiakin oli paikalla.

Viime viikonvaihteessa jär-
jestetty Tuiskurock onnistui mo-
nessa mielessä hyvin, mutta jos
tapahtumaa aiotaan jatkaa, muu-
toksiakin tarvitaan.

- Alunperin Tuiskurock suun-
niteltiin jokakesäiseksi tapahtu-
maksi. Tällä systeemillä sitä ei
voi kuitenkaan jatkaa, sillä tar-
vitaan enemmän ihmisiä otta-
maan vastuuta eri osa-alueista.
Nyt vastuu sälyttyi aivan liian
paljon yksien harteille. Arvoste-
lijoitahan löytyy aina, mutta te-
kijöitä vähemmän, pohtii toimin-
nanjohtaja Asta Kemi.

Tuiskurockin jatkosta pääte-
tään lähitulevaisuudessa. Jos ti-
laisuus on ensi kesänä, on ryh-
dyttävä töihin jo syksyllä. Suo-
sittujen esiintyjien varauksetkin
on tehtävä vielä tämän vuoden
puolella.

Tuiskurock sijoittui ajankoh-
taan, jolloin monilla oli jo vilkas
festarikesä takana ja koulutkin
olivat alkaneet.

- Heinäkuu on niin tukkoi-
nen, että silloin järjestäminen ei
onnistu. Mutta viikolla tapahtu-
maa voisi ainakin aikaistaa. Ank-
karock on elokuun alussa ja siitä
viikko eteenpäin olisi hyvä ajan-
kohta. Silloin koulujen alkami-
seen olisi vielä viikko aikaa,
miettii Asta Kemi.

Onnistunut
tilaisuus

Vaikka Tuiskurock järjestet-
tiin ensimmäisen kerran, sen voi
katsoa onnistuneen hyvin. Kävi-

jämäärä oli noin 3500 ja muka-
na oli kaikenikäisiä - paljon
myös ilmaiseksi päässeitä alle
10-vuotiaita, jotka tulivat van-
hempiensa kanssa ja yli 65-vuo-
tiaita.

Yhteismajoitustiloille ei ollut
kysyntää, mutta telttailijoita oli
joitakin kymmeniä.

- Monet tulivat käymään vain
lauantaina ja matkasivat sitten
kotiin. Paljon oli myös niitä, jot-
ka yöpyivät Nivalassa olevien
sukulaistensa tai tuttaviensa luo-
na.

Myös taloustilanne pysyi hal-
linnassa.

- Ei sillä nyt rikastumaan pää-
se, mutta laskut saadaan makset-
tua, Asta Kemi summaa.

Järjestys säilyi

Tuiskurockin vetonaulana oli
tietenkin lauantai-iltana esiinty-
nyt Lordi.  Muutenkin esiintyjä-
kaarti oli maineikas. Esiintyjät
olivat myös hyvin tyytyväisiä
esiintymispaikkaan ja muihinkin
järjestelyihin.

Näinkin isoksi tapahtumaksi
tilaisuus oli rauhallinen eikä jär-
jestyshäiriöitä juuri ollut.

- Ensiavussa tarvittiin jotain
pientä, mikä näin suuressa väki-
joukossa on aivan tavallista.
Myyntipaikalla oli yksi varkau-
den yritys ja muutama humalai-
nen poistettiin alueelta. Kaiken-
kaikkiaan tavallisena Tuiskula-
iltana saattaa olla kovempi mei-
ninki tällä saralla kuin festareil-
la oli, Asta Kemi kertoo.

Tuiskurock
Jatko edellyttää enemmän vastuunkantajia
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 KOTITYÖPALVELUJEN 
AMMATTITUTKINTOON  
VALMISTAVA KOULUTUS 
1.9.2006 – 31.5.2007 
 
Koulutuksen sisällöt: 
- kotisiivouspalvelut 
- kodin tekstiili- ja vaatehuoltopalvelut 
- kodin ruokapalvelut 
- avustamis- ja asiointipalvelut 
- pihan- ja puutarhanhoitopalvelut 
- kodin kunnostus- ja huoltopalvelut 
- yrittäjyys kotityöpalvelualalla  
 
Tutkinto muodostuu kolmesta valittavasta 
sisällöstä. 
 
Tiedustelut 8.8.2006 alkaen 
Arja Salmela ( 08) 4492 798 
 
Oulaisten ammattiopisto 
Ravitsemis- ja puhdistuspalveluyksikkö 
PL 40 
86301 Oulainen 

Lähihoitajatutkinnon 
KOULUTUSOHJELMAOPINNOT, 
alkaa 7.8.2006, laajuus 40 ov 
 
Koulutusohjelmaopinnot sopivat myös 
ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. 
- ensihoito 
- lasten ja nuorten hoito ja kasvatus 
- mielenterveys- ja päihdetyö 
- sairaanhoito ja huolenpito 
- kuntoutus (toteutuu, jos on riittävästi 
hakijoita) 
 
Suora haku oppilaitokseen 31.7.2006 
mennessä.  
 
Oulaisten ammattiopisto 
Sosiaali- ja terveysalan yksikkö 
PL 12 
86301 Oulainen 
 
Lisätiedot ja hakulomakkeet  
Laura Mettovaara puh. 050-5174 995 
 
YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO 
monimuotokoulutuksena, jatkuva haku. 
Koulutus alkaa syksyllä 2006 
 
Tiedustelut ja haku aikuiskoulutusjohtaja 
Vuokko Kotka 050-5582735 
 
Oulaisten ammattiopisto 
Liiketalouden yksikkö 
PL 40 
86301 Oulainen

PL 12 
86301 Oulainen 

p. (08) 7699 301 tai 0400 763 478

RAKENNUS-
PELTITYÖT

KONESAUMA-
KATOT

* Teollisuuseristykset
* Putkisto-, säiliö- ja laite-eristykset

KALAJOEN
TEOLLISUUSERISTYS OY

Kalajoki puh. 050-5582 740

Jokilaaksojen pelastuslaitok-
sen alueella ei anneta yleistä lu-
paa ilotulittamiseen, maaston
kuivuudesta johtuvan suuren pa-
lovaaran vuoksi.

Ilotulitusvälineiden käyttö on
siis kielletty.

Räjähdeasetus 28.5.1993/
473 mukaan ilotulitusvälineiden
käyttö on sallittu ilman erillistä
lupaa vain joulukuun 31 päivän
kello 18:n ja tammikuun 1 päi-
vän kello 6:n välisenä aikana.

Metsäpalovaroituksen voi-
massa ollessa avotulen teko met-
sään ja sen välittömään läheisyy-
teen on kielletty.

Ulkotulien ja roihujen polt-
taminen rannoilla on sallittu eri-
tyistä varovaisuutta noudattaen.
Ulkotulet tulee polttaa riittävän
etäällä rakennuksista ja palamat-
tomalla alustalla.

Käyttämättä jäävät ilotulit-
teet tulee säilyttää huolellisesti
poissa lasten ulottuvilta mielel-
lään kuivassa ja viileässä tilas-
sa.

Lisätietoja palomestari Kau-
ko Himanka 044-4296 242

Ilotulitus
Venetsialaisten
aikana

Nivalan Viikko linja-autoasemalla.

Puhelin / fax. 08-443133
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Maanantai

Sunnuntai

TV
ohjelmat

Keskiviikko

Lauantai

Tiistai

Torstai

Perjantai

   YLE TV 1
04:00 Uutisikkuna
08:00 Tv-uutiset
08:05 Avara luonto: Veden
taikaa Japanissa
09:00 Tv-uutiset
09:05 Puutarhaetsivät
09:54 Ihmeelliset eläimet
10:00 Jumalanpalvelus: Kol-
men vartin kirkko
10:45 Taito-tv: Kudotaan
verkkoa
11:00 Tv-uutiset
11:05 Lentävä puutarhuri
11:35 Lentävä puutarhuri
12:05 Novgorodin keskiai-
kaiset tuohikirjeet
13:00 Valtakunta
13:10 Kurkistuksia lähihisto-
riaan
13:40 Tuo hupsu neiti Man-
ton
15:00 Tv-uutiset
15:05 Kaikenkarvaiset ystä-
väni
15:55 Franco ja Salazar - ibe-
rialaiset veljekset
16:52 Kasviminuutit: Kurjen-
miekka
16:54 :: Laatokan ympäri:
Lahdenpohja
17:00 Tv-uutiset
17:05 FST: Strömsö
17:45 FST: SUOLA
18:15 FST: TV-nytt
18:25 FST: Sportnytt
18:30 Viittomakieliset uuti-
set
18:35 Pohjoinen valo: Syksy
18:45 Aikamatka sisäoppilai-
tokseen
19:35 Itse asiassa kuultuna:
Tauno Tiusanen
20:30 Tv-uutiset ja sää
20:45 Urheiluruutu
21:15 :: Vakuutusasia on sy-
dämen asia
21:45 Ykkösdokumentti: Te-
kijä kertoo
22:00 Poliisikomentaja Bla-
ke (K15)
22:50 Uusi Kino: Lasileuka
23:30 Euronews
23:40 Uutisikkuna

   YLE TV 2
06:00 Sudoku + Pelikukkaro
08:00 FST: BUU-klubben:
Babar
08:30 TV2: LASTEN AAMU
08:31 TV2: Huvitutti
08:50 TV2: Pingu: Luokka-
retkellä
09:00 TV2: GALAXI
09:01 TV2: Antti Aamunen:
Lännen nopein
09:15 TV2: Poinzi
09:25 TV2: Sakke: Kovaa on
koululaisella
09:40 TV2: Remakat ritarit:
Noiduttu silta
09:50 TV2: Sketsiä!
10:00 Hiki
10:25 Makujen matkassa:
Aussikokit
10:55 Kotimaan viikko
11:35 Kamera kiertää
11:45 Sumujen silta
13:30 Cirque du Soleil: Au-
rinkotuuli
14:20 Vammasta huolimatta
14:50 Tiettömän taipaleen ta-
kana
15:20 Pellehyppyvesiottelu
16:10 Yleisurheilua: Helsin-
ki City Maraton
16:40 Kilot pois
17:10 Inhimillinen tekijä
18:00 Tv-uutiset
18:10 Kakkosen kesäsää
18:15 Urheiluruutu
18:20 : Antti Tuuri - tässä elä-
mässä
19:05 Älä nuolase
20:55 Vaaralliset kuskit
21:20 Vaunu
21:50 Tv-uutiset, sää ja ur-
heilu
22:05 Ihana Elisa
22:55 Komiikkatehdas
23:20 Yle Live: Hurricane
festival 2005
00:20 Yökeikalla Baden-Ba-
denissa: Tunstall
01:05 Maapallomatka

   MTV 3
07:45 Ostoskanava
08:45 Winx-klubi
09:15 Bratz
09:40 Battle B-Daman
10:05 Kivisten ja Sorasten
uudet seikkailut
10:30 Navigare
11:00 Purjehdusta: 49ers
Tour
11:30 Salatut elämät
12:00 Salatut elämät
12:30 Wilhelm Tell
13:30 Perheen kalleudet
14:00 Perheen kalleudet
14:30 F1 Pre Race
14:50 Formula 1: Grand Prix
16:35 F1 Palkintojenjako
16:45 F1 Yhteenveto
17:10 Motor Forum
17:35 Fabio & Fabrizio
18:05 Tähtilampun alla
19:00 Seitsemän Uutiset

19:10 Tulosruutu
19:15 Viimeinen illallinen
21:00 Syntiset sisaret
22:00 Kymmenen Uutiset
22:15 Viikon sää
22:25 Tulosruutu
22:35 Bones
23:30 Kaukana kotoa
00:25 Ostoskanava
01:00 MTV3 Chat

   NELONEN
05:15 Talk Deitti
06:10 Ostosruutu
08:00 Draivi
08:30 Merkit
09:00 Talo
10:00 Kohti unelmataloa
10:30 Eläimelliset veljekset
11:30 Discovery: Eläinlapset
12:30 Dr. Phil
13:30 Siskoni on noita
14:30 NRJ in the park - Lin-
nanmäki
15:55 Machojahti
16:50 Paris Hilton
17:20 Rouva Presidentti
18:15 Kesäleffa: Jet Lag -
Rakkautta ilmassa
20:00 Kahdeksan uutiset ja
sää
20:10 IS Urheilu-uutiset
20:15 Ihmeparantumisia
21:13 Keno
21:15 Elokuva: Con Air - len-
to vapauteen (K15)
23:30 Myöhäisuutiset ja sää
23:35 IS Urheilu-uutiset
23:45 Shield - Lain varjolla
(K15)
00:45 Draivi
01:15 Ostosruutu
02:15 Talk Deitti

   SUB-TV
06:00 Sub chat
10:00 Peliputki: Drop
11:00 Peliputki: Sudoku
12:00 Peliputki: Street soc-
cer
12:55 Tilt.tv
13:25 Mad TV
14:10 Teräsmieheni
15:00 Rexona Fans United
15:30 Tehtävä: Maa
16:15 Ihmemies MacGyver
17:10 Jet Set
18:00 Tunteet pelissä
18:55 Kuukauden parhaat
sekunnit
19:00 Mountain
20:00 Ny-Lon
21:00 R&A: The Others (K15)
22:50 Näin tehtiin Ketonen &
Myllyrinne
22:55 Okna
23:45 Martti Servo & Yösy-
dän
00:45 Kauhua kryptasta

   YLE TV 1
04:00 Uutisikkuna
05:55 Ykkösen aamu-tv
09:15 Puutarhaetsivät
10:15 - 10:35 Koulu-tv: On-
nimanni
11:00 - 11:04 Tv-uutiset
11:35 FST: Pussel
11:55 - 12:04 FST: Makuja on
monenlaisia
12:30 - 12:44 Koulu-tv: Ih-
miskunnan aarteita
13:00 Tv-uutiset
13:05 Sunnuntaivekkari
13:40 - 13:44 Pisara
15:00 Tv-uutiset
15:05 Ashtonin perhe
16:00 A-studio
16:30 Kadotettu lapsuus
17:00 Tv-uutiset ja Viiden ta-
lous
17:10 Basaari: Soitto on su-
ruista tehty
17:40 Viittomakieliset uuti-
set
17:45 FST: BUU-klubben:
Pussel
18:15 FST: TV-nytt
18:30 Uutisotsikot
18:35 Ihmisiä telineillä
19:05 Prisma: Totuus Ome-
ga 3:sta
19:55 Norjaa ristiin rastiin
20:00 MOT
20:30 Tv-uutiset ja sää
20:55 Urheiluruutu
21:00 A-piste
21:20 Esittely: Beatlehem
21:24 Kotikatsomo: Beatle-
hem
22:35 Voimala
23:25 Tv-uutiset
23:35 Kulttuuriuutiset
23:40 Euronews
23:50 Uutisikkuna

   YLE TV 2
06:30 YLEKaX
10:00 Piilosana + Pelikukka-
ro
12:00 Sudoku + Pelikukkaro
13:30 Tänään otsikoissa
14:25 Tohtori Ben Casey
15:15 Cirque du Soleil: Au-
rinkotuuli
16:00 TV2: Tyttöfrendit
16:25 TV2: Aardmanin lyhä-
rit: Ramppikuume
16:35 TV2: Corneil & Bernie
16:49 TV2: Puhetta tuulen
läpi: Elina Silkelä
16:55 Maikki ja pelottava
Pontso
17:20 TV2: Pikku Kakkonen
17:50 Alueellinen uutislähe-
tys
18:00 Tv-uutiset ja Kuuden
talous
18:15 Kakkosen kesäsää
18:20 Kotimaan kasvot
18:35 FST: Liikkeellä luon-
nossa: Puiston ahertajat

19:05 FST: Spotlight
19:35 FST: Aikaa elokuvalle
20:00 FST: TV-nytt
20:20 FST: obs.
20:45 FST: Demokratian pit-
kä polku
21:15 FST: Elämän halki päi-
vässä
21:50 Tv-uutiset
22:00 FST: Kvällsnytt
22:05 FST: Häkki
23:00 FST: Klubb X3M:
Klubb x3m 2006
23:35 Maapallomatka

   MTV 3
06:20 Ostoskanava
06:25 Huomenta Suomi
09:10 Formula 1: Grand Prix
10:55 Ostoskanava
12:50 OTV
14:15 Kivisten ja Sorasten
uudet seikkailut
14:40 Kukkulan kuningas
15:05 Beach soccer
15:35 Melrose Place
16:30 Ruokala
16:40 Voittopotti
17:05 Emmerdale
17:35 Kauniit ja rohkeat
18:00 Kuuden uutiset, sää ja
urheilu
18:15 Viihdeuutiset
18:30 Elixir
19:00 Seitsemän Uutiset
19:15 Kauppalehden talous-
uutiset
19:25 Päivän sää
19:30 Salatut elämät
20:00 Benner & Benner
21:00 Yhdeksän Uutiset
21:10 Tulosruutu
21:15 Sakaali (K15)
23:40 Will & Grace
00:10 Ostoskanava
00:45 MTV3 Chat

   NELONEN
07:00 Odysseuksen seikkai-
lut
07:25 Pellepoliisit
07:40 Manu ja Matti
07:55 Tuomas-veturi
08:00 Tyttökullat
08:30 Minuuttimies
09:00 Ostosruutu
10:15 Talk
14:45 MTV Movie Awards
2006
16:35 Nelosen uutiset ja sää
16:40 Päivien viemää
17:30 Oprah
18:30 Melkein täydellinen
19:00 Nuoret ritarit
20:00 Kahdeksan uutiset
20:20 Nelosen sää
20:25 IS Urheilu-uutiset
20:27 Keno ja Ässä-arpa
20:30 70's Show
21:00 Näkijä
22:00 Pelinaiset
23:00 Myöhäisuutiset ja sää
23:10 IS Urheilu-uutiset
23:20 Starsky ja Hutch
00:20 Ostosruutu
00:50 Talk Deitti

   SUB-TV
06:00 Sub chat
09:10 Ihmeiden aika
10:00 Lomakuumetta
10:50 Rahalinko
11:50 E! Entertainment: 101
Viihteen hätkähdyttävintä
hetkeä
12:35 Peliputki: Sudoku
13:20 Peliputki: Drop
14:00 Peliputki: Street soc-
cer
14:35 Peliputki: Tank Wars
15:10 Peliputki: Word Puzz-
le
15:50 Hollywood Stars
16:15 Late Night with Conan
O`Brien
17:00 E! Entertainment: Kar-
jaa ja kimalletta
18:00 E! Entertainment: Ylel-
listä elämää
18:30 E! Entertainment: Mikä
moka!
19:00 Tom & Jerry
19:30 Simpsonit
20:00 Kolmas kivi auringos-
ta
20:30 Kolmas kivi auringos-
ta
21:00 Supernatural
22:00 Salaiset kansiot
22:50 Näin tehtiin Ketonen &
Myllyrinne
22:55 Late Night with Conan

   YLE TV 1
04:00 Uutisikkuna
05:55 Ykkösen aamu-tv
09:15 Puutarhaetsivät
10:15 - 10:30 Koulu-tv: Eko-
lokero
11:00 Tv-uutiset
11:05 - 11:49 Jumalanpalve-
lus: Kolmen vartin kirkko
12:35 Go Yoyo Go
12:45 Es espanol 2
13:00 Tv-uutiset
13:05 - 13:53 Voimala
15:00 Tv-uutiset
15:05 - 15:50 Murhasta tuli
totta
16:10 A-piste
16:30 MOT
17:00 Tv-uutiset ja Viiden ta-
lous
17:10 Vierivät kivet
17:40 Viittomakieliset uuti-
set
17:45 FST: BUU-klubben
18:15 FST: TV-nytt
18:30 Uutisotsikot
18:35 Unelma suuresta voi-
tosta

19:10 K-rappu
20:00 Tosi tarina: Muuttolen-
to
20:30 Tv-uutiset ja sää
20:55 Urheiluruutu
21:00 Ystävät ja krokotiilit
22:50 - 23:17 Ali G USAssa
23:20 Tv-uutiset
23:30 Kulttuuriuutiset
23:35 FST: Kvällsnytt
23:40 Uusi Kino: Paratiisi
kaupungin alla
23:45 Uusi Kino: Heitellään-
hän kääpiöitäkin
00:15 Euronews
00:25 Uutisikkuna

   YLE TV 2
06:30 YLEKaX
10:00 Sudoku + Pelikukkaro
12:00 Tellus-tietovisa
13:25 Tänään otsikoissa
14:20 Pomo paiskii hommia
14:50 Taikayö
16:00 TV2: Tyttöfrendit
16:25 TV2: Drake & Josh
16:50 TV2: Puhetta tuulen
läpi: Nina Kolehmainen
16:55 Rakkain terveisin Fe-
lix
17:20 TV2: Pikku Kakkonen
17:50 Alueellinen uutislähe-
tys
18:00 Tv-uutiset ja Kuuden
talous
18:15 Kakkosen kesäsää
18:20 Akuutti: Lapsuuden
musta aukko
19:00 Matkapassi: Kauriin
kääntöpiiri
19:20 Makujen matkassa:
Kuninkaiden Afrikka
19:50 Nikolaj ja Julie
20:35 Elämäni eläimet: Koi-
rani vai minä?
21:00 Ajankohtainen kakko-
nen
21:50 Tv-uutiset, sää ja ur-
heilu
22:05 Terminal City
22:55 Punainen lanka

   MTV 3
06:20 Ostoskanava
06:25 Huomenta Suomi
09:10 Voittopotti
10:10 Ostoskanava
12:05 Drop 3
12:50 OTV
14:15 Hamtaro
14:40 Veljemme on nero
15:05 Beach soccer
15:35 Melrose Place
16:30 Ruokala
16:40 Voittopotti
17:05 Emmerdale
17:35 Kauniit ja rohkeat
18:00 Kuuden uutiset, sää ja
urheilu
18:15 Viihdeuutiset
18:30 Unisex
19:00 Seitsemän Uutiset
19:15 Kauppalehden talous-
uutiset
19:25 Päivän sää
19:30 Salatut elämät
20:00 Perhe sotajalalla
20:30 Kohti Big Brotheria
2006
21:00 Todistettavasti syylli-
nen
22:00 Kymmenen Uutiset
22:20 Tulosruutu
22:30 C.S.I.
23:25 Tremors
00:20 Ostoskanava
00:55 MTV3 Chat

   NELONEN
07:00 Odysseuksen seikkai-
lut
07:25 Paavo Pesusieni
07:40 Hydronautit
07:55 Alpo ja Turo
08:00 Tyttökullat
08:30 Melkein sukua
09:00 Ostosruutu
10:15 Talk
14:30 Ostosruutu
15:40 Ravintola Rocco
16:35 Nelosen uutiset ja sää
16:40 Päivien viemää
17:30 Oprah
18:30 Melkein täydellinen
19:00 Jerryn juoksupoika
20:00 Kahdeksan uutiset
20:20 Nelosen sää
20:25 IS Urheilu-uutiset
20:27 Keno ja Ässä-arpa
20:30 Konttori
21:00 Bad Girls
21:55 4D: Nirsot naiset
23:00 Myöhäisuutiset ja sää
23:10 IS Urheilu-uutiset
23:20 Start!
23:50 Kovat otteet
00:45 Ostosruutu
01:15 Talk Deitti

   SUB-tv
06:00 Sub chat
09:10 Ihmeiden aika
10:00 E! Entertainment: Kar-
jaa ja kimalletta
10:45 Rahalinko
11:45 E! Entertainment: Ylel-
listä elämää
12:10 E! Entertainment: Mikä
moka!
12:35 Peliputki: Sudoku
13:20 Peliputki: Drop
14:00 Peliputki: Street soc-
cer
14:35 Peliputki: Tank Wars
15:10 Peliputki: Word Puzz-
le
15:50 Hollywood Stars
16:15 Late Night with Conan
O`Brien
17:00 E! Entertainment: Täh-
tien bisnekset
17:30 E! Entertainment: Dr.
90210
18:00 E! Entertainment: Po-
keria Hollywoodissa
18:50 Hurmaava kokki

19:00 Tom & Jerry
19:30 Simpsonit
20:00 Kolmas kivi auringos-
ta
20:30 Kolmas kivi auringos-
ta
21:00 Big Brother
22:00 Big Brother
22:30 Pahan tytär
23:25 Late Night with Conan
O'Brien
00:15 Pelastaja
01:00 Planet Rock: OutKast
01:25 RAW (K15)
02:15 Sub chat

   YLE TV 1
04:00 Uutisikkina
05:55 Ykkösen aamu-tv
09:15 Puutarhaetsivät
10:15 - 10:29 Koulu-tv: Ih-
miskunnan aarteita
11:00 - 11:04 Tv-uutiset
11:30 FST: Jos olisit minä
11:45 FST: Koulu-tv: Selkä-
rangatonta menoa
11:50 FST: Kaava 5 & 6
12:00 - 12:14 FST: Venäjää
matkailijoille
12:30 Koulu-tv: Ekolokero
13:00 - 13:04 Tv-uutiset
14:10 K-rappu
15:00 Tv-uutiset
15:05 Voi meitä! Anoppi tu-
lee
16:40 Suomalaisena Ruot-
sissa
17:00 Tv-uutiset ja Viiden
talous
17:10 Kolibrimies
17:40 Viittomakieliset uuti-
set
17:45 FST: BUU-klubben
18:15 FST: TV-nytt
18:30 Uutisotsikot
18:31 Luontohetki: Veden-
alaiset kodit
19:00 Räjäytyksiä paratiisis-
sa
20:00 Antiikkia, antiikkia
20:30 Tv-uutiset ja sää
20:55 Urheiluruutu ja V5-ra-
vipeli
21:05 Vikinglotto
21:10 A-talk
21:55 Ulkolinja: Beslanin
lapset
22:55 Tv-uutiset
23:05 Kulttuuriuutiset
23:10 FST: Kvällsnytt
23:15 Epäilyksen polttopis-
te
00:10 Euronews
00:20 Uutisikkuna

   YLE TV 2
06:30 YLEKaX
10:00 Sudoku + Pelikukkaro
12:00 Tellus-tietovisa
13:15 Tänään otsikoissa
14:10 Tohtori Ben Casey
15:00 Ajankohtainen kakko-
nen
15:50 Eläimellistä menoa
16:00 TV2: Tyttöfrendit
16:23 TV2: Futismamma
16:25 TV2: Tallijengi
16:50 TV2: Puhetta tuulen
läpi: Ville Hakamäki
16:55 Kimmo Kuu
17:20 TV2: Pikku Kakkonen
17:50 Alueellinen uutislähe-
tys
18:00 Tv-uutiset ja Kuuden
talous
18:15 Kakkosen kesäsää
18:20 Suomi express
18:50 Hiki
19:15 Lista top3
20:00 Lapinpoika
20:30 Ikimuistoinen: Carola
21:00 Hovimäki
21:50 Tv-uutiset, sää ja ur-
heilu
22:05 Dokumenttiprojekti:
Tulevaisuuden tekijät
23:55 Yle Live: Hurricane
festival 2005

   MTV 3
06:20 Ostoskanava
06:25 Huomenta Suomi
09:10 Voittopotti
10:10 Ostoskanava
12:05 Drop 3
12:50 OTV
14:15 Yugioh!
14:40 Yhä vedossa
15:05 Beach soccer
15:35 Melrose Place
16:30 Ruokala
16:40 Voittopotti
17:05 Emmerdale
17:35 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 talous-
uutiset
19:25 Päivän sää
19:30 Salatut elämät
20:00 45minuuttia
21:00 C.S.I.
21:55 Vikinglotto ja Keski-
viikko-Jokeri
22:00 Kymmenen Uutiset
22:20 Tulosruutu
22:30 C.S.I.
23:25 Diili
00:20 Poliisipäällikkö Manni-
on
01:15 Ostoskanava
01:50 Beach soccer
02:20 Se Oikea

   NELONEN
07:00 Disney esittää: Kaapo
07:25 Disney esittää: 101
dalmatialaista
07:50 Koalaveljekset

08:00 Kaikki rakastavat Ray-
mondia
08:30 Kaikki on suhteellista
09:00 Ostosruutu
10:15 Talk
13:30 Voittopotku
14:30 Ostosruutu
15:40 Kuka pelkää puntaria?
16:35 Nelosen uutiset ja sää
16:40 Päivien viemää
17:30 Oprah
18:30 Onnellinen perhe
19:00 Jamien keittiössä
19:30 Rooman paheet 1 (2)
20:00 Kahdeksan uutiset
20:20 Nelosen sää
20:25 IS Urheilu-uutiset
20:27 Keno ja Ässä-arpa
20:30 Rooman paheet 1 (2)
21:00 Rooman paheet 2 (2)
22:00 Rooma (K15)
23:05 Myöhäisuutiset ja sää
23:15 IS Urheilu-uutiset
23:25 Veikkauksen pelit
23:30 Headhunters
00:30 Ostosruutu
01:00 Talk Deitti

   SUB-TV
06:00 Sub chat
09:10 Ihmeiden aika
10:00 Beverly Hills, 90210
10:45 Rahalinko
11:45 E! Entertainment: Täh-
tien bisnekset
12:10 Peliputki: Sudoku
13:20 Peliputki: Drop
14:00 Peliputki: Street soc-
cer
14:35 Peliputki: Tank Wars
15:10 Peliputki: Word Puzz-
le
15:50 Hollywood Stars
16:15 Late Night with Conan
O`Brien
17:00 E! Entertainment: Hy-
vältä näyttää
18:00 E! Entertainment: Ha-
luan julkkikseksi
19:00 Big Brother Extra
19:30 Simpsonit
20:00 SubLeffa: Rakkautta
ennen aamua
22:00 Big Brother
23:00 Late Night with Conan
O'Brien
23:50 Tilt.tv
00:15 Kelmien kerho
01:05 Emmy-gaalan kulis-

YLE TV 1
04:00 Uutisikkuna
05:55 Ykkösen aamu-tv
09:15 - 10:31 Elämä käsissä
11:00 - 11:04 Tv-uutiset
11:30 - 11:50 Koulu-tv: On-
nimanni
12:30 - 12:39 Uutismixi
13:00 Tv-uutiset
13:05 Ulkolinja: Beslanin
lapset
14:15 A-talk
15:00 Tv-uutiset
15:05 Diagnoosi: Murha
16:00 Vierivät kivet
16:30 Tosi tarina: Muuttolen-
to
17:00 Tv-uutiset ja Viiden ta-
lous
17:10 Tutkittu juttu
17:40 Viittomakieliset uuti-
set
17:45 FST: BUU-klubben:
Oppåner å hitådit
18:15 FST: TV-nytt
18:30 Uutisotsikot
18:31 :: Kunniataulu
18:45 Vielä virtaa
19:15 Kuningaskuluttaja
19:45 Kotikatu
20:30 Tv-uutiset ja sää
20:55 Urheiluruutu
21:10 A-plus
21:30 Atlas
21:55 Ei elämästä selviä hen-
gissä
23:25 Tv-uutiset
23:35 Kulttuuriuutiset
23:40 FST: Kvällsnytt
23:45 Euronews
23:55 Uutisikkuna

YLE TV 2
06:30 YLEKaX
10:00 Piilosana + Pelikukka-
ro
11:00 Sudoku + Pelikukkaro
13:15 Tänään otsikoissa
14:10 Tohtori Ben Casey
15:00 Suomi express
15:30 Mestarikokkien nyytti-
kestit
16:00 TV2: Tyttöfrendit
16:23 TV2: Futismamma
16:25 TV2: Hiki
16:50 TV2: Puhetta tuulen
läpi: Henni Huostila
16:55 Vekarat!
17:20 TV2: Pikku Kakkonen
17:50 Alueellinen uutislähe-
tys
18:00 Tv-uutiset ja Kuuden
talous
18:15 Kakkosen kesäsää
18:20 Pohjantähden alla: Ta-
pasin Urho Kekkosen
19:00 Erämaan kutsu
19:30 Olen. Ajattelenko?
19:31 Kettu
20:35 Onnen päivät
21:00 Menolippu
21:50 Tv-uutiset, sää ja ur-
heilu
22:05 Jääkiekkoilua: Euro
Hockey Tour
23:30 Silminnäkijä: Kyllä elä-
mä kantaa
00:00 Maapallomatka

MTV 3
06:20 Ostoskanava
06:25 Huomenta Suomi

09:10 Voittopotti
10:10 Ostoskanava
12:05 Drop 3
12:50 OTV
14:15 Power Rangers: Dino
Thunder
14:40 Elämää tähden kans-
sa
15:05 Beach soccer
15:35 Melrose Place
16:30 Ruokala
16:40 Voittopotti
17:05 Emmerdale
17:35 Kauniit ja rohkeat
18:00 Kuuden uutiset, sää ja
urheilu
18:15 Viihdeuutiset
18:30 Uutiset 25 vuotta
19:00 Seitsemän Uutiset
19:15 Kauppalehden talous-
uutiset
19:25 Päivän sää
19:30 Uutiset 25 vuotta
22:00 Kymmenen Uutiset
22:20 Tulosruutu
22:30 MTV3.doc: Münchenin
verilöyly
23:35 Pelon kasvot (K15)
01:25 Ostoskanava

   NELONEN
07:00 Beyblade
07:20 Trollz
07:50 Puuha-Pete
08:00 Kaikki rakastavat Ray-
mondia
08:30 Kaikki on suhteellista
09:00 Ostosruutu
10:15 Talk
13:10 Voittopotku
14:10 Ostosruutu
15:20 Muotidiili
16:35 Nelosen uutiset ja sää
16:40 Päivien viemää
17:30 Oprah
18:30 Tähtihaastattelussa
Evangeline Lilly
18:35 Pulmuset
19:05 Unelmahäät
20:00 Kahdeksan uutiset
20:20 Nelosen sää
20:25 IS Urheilu-uutiset
20:27 Keno ja Ässä-arpa
20:30 Rokkikoulu
21:00 Lost (K15)
22:00 4400
23:00 Myöhäisuutiset ja sää
23:10 IS Urheilu-uutiset
23:20 Törkytorstai: Reno 911
23:50 Törkytorstai: Viva La
Bam (K15)
00:20 POP-ikoni On the
Road
00:50 Poisonblack: Rush
00:55 Ostosruutu
01:25 Talk Deitti

   SUB-TV
06:00 Sub chat
09:10 Ihmeiden aika
10:00 E! Entertainment: Ha-
luan julkkikseksi
10:45 Rahalinko
11:45 E! Entertainment: Hy-
vältä näyttää
12:30 Peliputki: Sudoku
13:20 Peliputki: Drop
14:00 Peliputki: Street soc-
cer
14:35 Peliputki: Tank Wars
15:10 Peliputki: Word Puzz-
le
15:50 Tilt.tv
16:15 Late Night with Conan
O`Brien
17:00 E! Entertainment:
Jackie Collins esittää
17:45 Emmy-gaalan kulis-
seissa
18:00 E! Entertainment:
Lemmenliemessä
18:30 E! Entertainment: Ri-
kas tyttörukka
19:00 Big Brother Extra
19:30 Simpsonit
20:00 Criss Angel - tajunnan-
räjäyttäjä
20:30 Mieheni on palkkion-
metsästäjä
21:00 Nuoret ja vetävät
21:50 Hurmaava kokki
22:00 Big Brother
23:00 Late Night with Conan
O'Brien

   YLE TV 1
04:00 Uutisikkuna
05:55 Ykkösen aamu-tv
09:15 Elämä käsissä
10:10 FST: Sodan varjossa
10:30 FST: Zon5: Station T
11:00 Tv-uutiset
11:05 - 12:29 Opetuksen päivä-
näytös: Street USA 1-3
12:35 Go Yoyo Go
12:45 Es espanol 2
13:00 - 13:04 Tv-uutiset
14:15 A-plus
14:35 Atlas
15:00 Tv-uutiset
15:05 Diagnoosi: Murha
16:00 Knud Holscher - arkkitehti
ja muotoilija
16:30 Antiikkia, antiikkia
17:00 Tv-uutiset ja Viiden talous
17:10 Historiantekijät
17:40 Viittomakieliset uutiset
17:45 FST: BUU-klubben: Kol-
moset
18:15 FST: TV-nytt
18:30 Uutisotsikot
18:31 Pisara
18:40 Ihmiskunnan aarteita
18:55 Sydämen asialla
19:45 Kotisatama
20:30 Tv-uutiset ja sää
20:55 Urheiluruutu
21:00 A-studio
21:30 Puhu hänelle
23:20 Tv-uutiset
23:30 Kulttuuriuutiset
23:35 FST: Kvällsnytt
23:40 Tähtihetki
23:50 Euronews
00:00 Uutisikkuna

   YLE TV 2
06:30 YLEKaX

10:00 Piilosana + Pelikukkaro
11:00 Sudoku + Pelikukkaro
12:20 Onnen päivät
12:45 Tänään otsikoissa
13:40 Silminnäkijä: Kyllä elämä
kantaa
14:10 Tohtori Ben Casey
15:00 Jumppa: Lihaskunto
15:30 Elämäni eläimet
16:00 TV2: Tyttöfrendit
16:23 TV2: Futismamma
16:25 TV2: Delta State
16:49 TV2: Puhetta tuulen läpi:
Reetta Lehtonen
16:55 Benin salainen maailma
17:20 TV2: Pikku Kakkonen
17:50 Alueellinen uutislähetys
18:00 Tv-uutiset ja Kuuden ta-
lous
18:15 Kakkosen syyssää
18:20 Provinssi
18:35 Rallin MM-sarja: Japani
19:00 Golfia: Naisten Euroopan
Tour
20:30 Makujen matkassa: Aussi-
kokit
21:00 Tartu Mikkiin
21:50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22:05 Kova laki
22:50 Mahdoton mies
00:20 Maapallomatka

   MTV 3
06:20 Ostoskanava
06:25 Huomenta Suomi
09:10 Voittopotti
10:10 Ostoskanava
12:05 Drop 3
12:50 OTV
14:15 Teini-ikäiset Mutantti Nin-
ja Kilpikonnat
14:40 Sisko ja sen sisko
15:05 Beach soccer
15:35 Englannin kuninkaalliset
16:30 Ruokala
16:40 Voittopotti
17:05 Emmerdale
17:35 Kauniit ja rohkeat
18:00 Kuuden uutiset, sää ja ur-
heilu
18:15 Viihdeuutiset
18:30 Joka kodin asuntomarkki-
nat
19:00 Seitsemän Uutiset
19:15 Kauppalehden talousuuti-
set
19:25 Päivän sää
19:30 Vintiöt - Ten Years After
20:00 MTV3.doc: Mette-Marit -
Norjan prinsessa
21:00 Ilman johtolankaa
22:00 Kymmenen Uutiset
22:20 Tulosruutu
22:30 Hot Shots! -kaikkien elo-
kuvien äiti
00:05 Reba
00:35 Voittopotti
01:35 Se Oikea

NELONEN
07:00 W.i.t.c.h.
07:25 Peikkotarinoita
07:50 Puuha-Pete
08:00 Kaikki rakastavat Raymon-
dia
08:30 Boston Common
09:00 Ostosruutu
10:15 Talk
13:30 Voittopotku
14:30 Ostosruutu
15:40 Rouva Presidentti
16:35 Nelosen uutiset ja sää
16:40 Päivien viemää
17:30 Oprah
18:30 Pulmuset
19:00 Vaimot vaihtoon
20:00 Kahdeksan uutiset ja sää
20:13 IS Urheilu-uutiset
20:15 Haukkuvat tähdet
21:13 Keno
21:15 Elokuva: Kuka sanoo tah-
don?
23:20 Myöhäisuutiset ja sää
23:25 IS Urheilu-uutiset
23:35 Kadonneiden jäljillä
00:35 Elokuva: Kuoleman viette-
lys (K18)
02:55 Ostosruutu
03:25 Talk Deitti

   SUB-TV
06:00 Sub chat
09:10 Ihmeiden aika
10:00 Pelastakaa julkut
10:45 Rahalinko
11:45 E! Entertainment: Lem-
menliemessä
12:10 E! Entertainment: Rikas
tyttörukka
12:35 E! Entertainment: Jackie
Collins esittää
13:20 Peliputki: Drop
14:00 Peliputki: Street soccer
14:35 Peliputki: Tank Wars
15:10 Peliputki: Word Puzzle
16:15 Late Night with Conan
O`Brien
17:00 E! Entertainment: 101 viih-
teen hätkähdyttävintä hetkeä
18:00 E! Entertainment: Spesiaa-
lit
18:45 Emmy-gaalan kulisseissa
19:00 Big Brother Extra
19:30 Simpsonit
20:00 Lunta tupaan
20:35 Kaksi miestä ja blondi
21:10 Rysän päällä
22:00 Big Brother
23:00 Late Night with Conan
O'Brien
23:50 Miami Vice
00:40 RAW (K15)
01:30 SmackDown! (K15)
02:20 Shock Movie Massacre
(K15)
02:45 Deittichat

   YLE TV 1
04:00 Uutisikkuna
08:00 Tv-uutiset
08:05 Aikamatka sisäoppilaitok-
seen
08:54 Norjaa ristiin rastiin
09:00 Tv-uutiset
09:05 Kirppis
10:00 Tv-uutiset
10:05 Tanskalainen muotoilu
tienhaarassa
10:40 Norjaa ristiin rastiin
10:45 Itse Valtiaat
11:00 Tv-uutiset
11:05 FST: Obs.
11:35 Mundo: Sisarukset
11:40 Basaari: Isäni oli suoma-
lainen
12:00 : Kielitaito - avain maail-
maan
12:45 Alright? Alright!
13:00 Tv-uutiset
13:05 Lapsimorsianten kapina
14:05 : Tässä ja nyt
14:20 Prisma: Totuus Omega
3:sta
15:10 Kaikenkarvaiset ystäväni

16:00 Holby Cityn sairaala
17:00 Tv-uutiset
17:05 FST: Zon5: Park
17:35 FST: Zon5: Sportkampen
17:45 FST: Närbild
18:10 FST: Tärningen
18:15 FST: TV-nytt
18:25 FST: Sportnytt
18:30 Viittomakieliset uutiset
18:35 Ykköskatsomo
18:45 Avara luonto: Ihmeelliset
sienet
19:40 Rose ja Maloney
20:30 Tv-uutiset ja sää
20:45 Lotto
20:50 Urheiluruutu
21:15 Itse Valtiaat
21:30 Uutisvuoto
22:00 Todella upeeta
22:30 Frasier
22:55 Hampurin solu
00:35 Euronews
00:45 Uutisikkuna

YLE TV 2
06:30 Piilosana + Pelikukkaro
08:00 TV2: PIKKU KAKKOSEN
AAMU
08:01 TV2: Himpulat: Sukka
08:21 TV2: Eppu ja Nuppu: Epun
uusi ystävä
08:25 TV2: Ystävät
08:30 TV2: Katinkontti: Lasinpu-
hallusta
09:00 TV2: GALAXI
09:01 TV2: Kuustamuuttajat:
Kenin paras ystävä
09:15 TV2: Suolaa ja pippuria:
Voileivät
09:30 TV2: Hillitön hotelli: Mon-
ta lusikkaa sopassa
09:50 TV2: Sketsiä!
10:00 Salaperäisen saaren aika-
poikasankarit
10:10 Corneil & Bernie
10:30 Tartu Mikkiin
11:20 Nuori nainen Berliinissä
11:45 Peliuutiset
12:15 Vaunu
12:45 FST: Leonardo
13:15 FST: Kirjastoauto
13:45 FST: Perhesuhteita
14:45 Rallin MM-sarja: Japani
15:10 Virtuaalitaikuri
15:40 Jääkiekkoilua: Euro
Hockey Tour
17:20 V75 Ravit
18:00 Tv-uutiset
18:10 Urheiluruutu
18:15 Kesäillan valssi
18:40 Nolojen tilanteiden mies
19:05 Golfia: Naisten Euroopan
Tour
20:50 Siska
21:50 Tv-uutiset, sää ja urheilu
22:05 21 grammaa (K15)
00:05 Sudoku + Pelikukkaro

   MTV 3
06:50 Ostoskanava
07:50 Pellekaija Pum Pelastus-
partio
08:05 Duel Masters
08:30 Pokémon
08:55 Transformers Energon
09:20 Disneyn piirretyt: Nokka-
pokka
09:45 Disneyn klassikkopiirretyt
10:00 Maantiekiitäjä
10:25 Unisex
10:55 Ostoskanava
11:25 Voittopotti
12:55 Salatut elämät
13:25 Salatut elämät
13:55 Tilt.tv
14:25 World Circuit
14:55 Haasteena MM-ralli
15:25 Lauantain perheleffa: Riku
Rikas
17:10 Amorin apulainen
18:00 Nitrokabinetti
18:30 Nitrokabinetti
19:00 Seitsemän Uutiset
19:10 Tulosruutu
19:15 Akkaa päälle
20:00 Huuma
21:00 Selviytyjät
21:55 Lotto ja Lauantai-Jokeri
22:00 Kymmenen Uutiset
22:15 Tulosruutu
22:30 Selviytyjät
23:25 LauantaiAction: D-Tox
(K15)
01:15 Anopin otteessa
01:40 Voittopotti
02:40 Se Oikea

NELONEN
06:40 Ostosruutu
08:30 Sporttipalat
09:00 Nelosen urheiluaamu
10:00 Countdown to Ryder Cup
10:30 Start!
11:00 Captured skateboarding:
Skate SM 2006
11:30 Haluatko retrotähdeksi?
12:30 Elämä on laiffii
13:00 NRJ Top 10
13:30 Kyyhkyläiset Jessica &
Nick
14:30 Totally Frank
15:00 Siskoni on noita
16:00 Elokuva: Muskettisoturi
18:00 Oprah
19:00 Ranuan kummit
19:30 Osasto 5
20:00 Kahdeksan uutiset ja sää
20:10 IS Urheilu-uutiset
20:15 Pelkokerroin
21:13 Keno
21:15 Elokuva: Valkokankaan
lemmikit
23:20 Myöhäisuutiset ja sää
23:25 IS Urheilu-uutiset
23:35 Veikkauksen pelit
23:40 NCIS Rikostutkijat
00:40 Elokuva: Elämän edessä
03:15 Ostosruutu

SUB-TV
06:00 Sub chat
10:00 DragonBall Z
10:25 Batman
10:50 Kukkulan kuningas
11:15 - 12:00 Tehtävä: Maa
12:30 Peliputki: Drop
13:15 E! Entertainment: Pokeria
Hollywoodissa
14:00 E! Entertainment: Spesiaa-
lit
14:45 Iron chef
15:35 Pelastakaa julkut
16:20 Melrose Place
17:10 Teräsmieheni
18:00 Ihmemies MacGyver
19:00 Yllätyshäät
19:50 Hurmaava kokki
20:00 Lomakuumetta
21:00 C.S.I. Miami
22:00 Big Brother
23:00 World Poker Tour
00:35 Miami Vice
01:25 Amerikan ilotalot
01:55 Alaston maailma
02:20 Deittichat
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Hiiret juoksevat
ympäri taloa!

            Tehkää jotain!!

Luulet
   vain

            äijä...

Hiiri!!!
Näyttäkää
nyt mitä

osaatte...!!!!

Voi
             taivas....

Copyright:
 Tiina Suhonen

Uusi osakeyhtiölaki tulee
voimaan 1. syyskuuta 2006. Laki
on nykyistä selkeämpi ja katta-
vampi. Yhtiöt saavat enemmän
toimintavapautta, kun erilaisia
rajoituksia ja muotomääräyksiä
vähennetään ja uusia menettely-
tapoja tehdään mahdollisiksi.
Velkojien ja vähemmistöosak-
keenomistajien oikeussuojaa
koskevia säännöksiä tehostetaan.

Erityistä huomiota on kiinni-
tetty pienten osakeyhtiöiden ase-
maan. Sääntelyn selkeytyminen
helpottaa niiden mahdollisuuk-
sia ottaa selvää lain määräyksis-
tä.

Vähimmäisosake-
pääoma 2 500 euroa

Uuden osakeyhtiölain mu-
kaan yksityisen osakeyhtiön osa-
kepääoman on oltava vähintään

Uusi osakeyhtiölaki voimaan syyskuun alussa
2 500 euroa. Vanhojen pienyhti-
öiden ei tarvitse korottaa osake-
pääomaansa lain voimaantulon
myötä.

Osakeyhtiön yhtiöjärjestys
voi uuden lain mukaan olla hy-
vin suppea. Siinä on pakko mää-
rätä vain yhtiön toiminimestä, ko-
tipaikasta ja toimialasta. Muista
yhtiöjärjestyksessä määrättävis-
tä seikoista on laissa olettama-
säännökset, joita sovelletaan, joll-
ei yhtiöjärjestykseen oteta nii-
den sijaan toisenlaisia määräyk-
siä.

Yhtiökokousmenettelyä yk-
sinkertaistetaan jossain määrin.
Yhtiökokous voidaan yhtiöjär-
jestyksen mukaan pitää myös
Suomen ulkopuolella ja eräitä ko-
kouskutsuihin liittyviä määräyk-
siä helpotetaan.

Erityisiä säännöksiä ei ole
siitä, minkä kokoiseen yhtiöön

on pakko valita toimitusjohtaja
tai voidaan valita hallintoneu-
vosto. Hallintoelinten valinnas-
sa on selvyyden vuoksi lähtö-
kohtana, että yhtiökokous va-
litsee yhtiön hallituksen ja hal-
litus puolestaan valitsee toimi-
tusjohtajan. Yhtiöjärjestykses-
sä voidaan kuitenkin määrätä,
että hallintoneuvostolla on oi-
keus valita hallituksen jäsenet.

Osakeyhtiön tilintarkastus-
ta koskevat säännökset jäävät
toistaiseksi olennaisilta osin
ennalleen. Yhtiössä on oltava
vähintään yksi tilintarkastaja,
joka voi pienyhtiöissä olla muu-
kin kuin hyväksytty tilintarkas-
taja. Tilintarkastuslain muutta-
mista valmistellaan parhaillaan
kauppa- ja teollisuusministeri-
össä, mikä voi lähiaikoina ai-
heuttaa muutoksia myös osa-
keyhtiölakiin.

Osakeomistuksen
julkisuus säilyy
ennallaan

Osakeyhtiöiden omistustiedot
ovat julkisia samalla tavalla kuin
nykyisinkin. Yhtiön osake- ja
osakasluettelo on pidettävä näh-
tävänä pääkonttorissa. Ulkomai-
set omistajat voivat nykyiseen
tapaan hallintarekisteröidä osak-
keensa, jolloin heidän osaltaan
omistus ei ole julkista.

Osakkeilla on perinteisesti ol-
lut yhtiöjärjestyksessä määrätty
nimellisarvo, joka kustakin osak-
keesta on vähintään maksettava.
Jatkossa nimellisarvoa ei enää ole,
jollei sellaisesta haluta yhtiöjär-
jestyksessä määrätä.

Uudistus merkitsee osakkeen
ja osakepääoman välisen yhtey-
den poistumista. Tämä helpottaa

menettelyä osakeantien ja mui-
den järjestelyjen yhteydessä. Osa-
kepääomaa voidaan korottaa an-
tamatta osakkeita ja osakkeita voi-
daan antaa korottamatta osakepää-
omaa.

Maksuton osakeanti on mah-
dollinen ilman rahastosiirtoja ja
esimerkiksi osakkeiden jakaminen
voidaan toteuttaa antamalla uusia
osakkeita maksutta.

Uudistus ei vaikuta velkojien
ja vähemmistöosakkeenomistaji-
en asemaan. Esimerkiksi osake-
pääoman maksamiselle ja pää-
oman pysyvyydelle on pitkälti vas-
taavat takeet kuin nykyäänkin.

Yhtiön vapaaseen omaan pää-
omaan tehtävät sijoitukset merki-
tään erilliseen rahastoon, jolloin
ne ovat olennaisesti nykyistä läpi-
näkyvämpiä. Voittovarat ja sijoi-
tettu oma pääoma pysyvät tällöin
erillään.

Suunnattu maksuton osa-
keanti sallitaan, jos siihen on
yhtiön ja kaikkien osakkeenomis-
tajien etu huomioon ottaen erit-
täin painava taloudellinen syy.
Asiasta on hankittava hyväksy-
tyn tilintarkastajan lausunto.
Laissa tarkoitettu syy voi olla
esimerkiksi henkilöstön kannus-
tinjärjestelmä tai tarve maksaa
korvausta arvokkaamman osake-
lajin haltijoille osakelajeja yh-
distettäessä.

Yhtiö voi myös antaa itsel-
leen osakkeita maksutta.

Yhtiön voitonjakoa ja muuta
varojen jakamista koskien sään-
nöksiin lisätään, ettei varoja saa
jakaa, jos jaosta päätettäessä tie-
detään tai olisi pitänyt tietää yh-
tiön olevan maksukyvytön tai tu-
levan maksukyvyttömäksi varo-
jen jaon vuoksi. Tällä pyritään-
varmistamaan yhtiön toiminta-
edellytysten säilyminen.



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
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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

Traktorihuollot ja korjaukset

ESKOLAN KORJAAMO

441 545
CASE IH huolto

TULE REHUTEHTAAN
SUORA-ASIAKKAAKSI

Toimimme ilman välikäsiä -
säästösi selvää rahaa
REHUSEOKSET KAIKILLE
KOTIELÄIMILLE

MYYNTI: alue-edustaja
Jarmo Uusitalo jarmo.uusitalo@feedex.fi
Puh. 08-771 337, GSM 040-724 1890

VESIVAHINKOJEN
KUIVAUS

(kuivurivuokraus)

M. Vilppola
Puh. 040 726 0487

Suoritetaan
PYÖRÖPAALAUSTA JA
KALKIN LEVITYSTÄ +

muuta traktoriurakointia

Juhani Mehtälä
P. 440 231, 0500 121 179

HAAPAPUU OY
Puh. (08) 7694 111
Hankintaesimies
Jouni Ahlholm
040 540 9417

Insinööritoimisto

Kone-Konsut Oy
Haapaperäntie 209,

85500 NIVALA

Puh. (08) 441 420

GSM 040 718 4524

Rakennus- ja
Remonttipalvelu

T:mi Olavi Palola
Puh. 0400-384 689

SALAOJITUKSEN
KOKONAISPALVELU

Jarmo Piiroinen
Järvikyläntie 1703

Karvoskylä
08-447 087

040-505 3708

Savipaja Sisko Kangas
Monipuolinen käsityömyymälä

Sisko Kangas, www.savipaja.fi
Kajaanintie 1308, 85640 Maliskylä

ma-pe 9-17
la      10-13
muina aikoina
sopimuksen mukaan

Lajittelupalvelu
Rahtipuintia ja viljan litistystä

sekä lautaskarhitusta

Rakennusurakoitsijan poika
pyysi äidiltään syntymäpäivä-
lahjaksi pikkuveljeä.

- Lapsi kulta, ei ehdi. Synty-
mäpäivääsi on enää muutamia
päiviä, selitti äiti.

- Kyllä ehtii. Otetaan vain li-
sää miehiä töihin!

Savolaispoika oli appivan-
hempiensa kanssa soutelemassa
järvellä, tunnelma oli iloinen ja
nauru raikui. Yhtäkkiä anoppi
putosi veteen ja katosi pinnan
alle. Vävy ja appi ryhtyivät hä-
tääntyneinä pelastustoimiin ja
vävy sanoi vakavana:

- Nyt ei naarata...

Huonokuuloinen mies oli tut-
kituttamassa kuuloaan korvalää-
kärissä.

- Kas kas, koskeepa korvaan
kovasti, lausahti lääkäri tutki-
musta tehdessään.

Kotiin palattuaan emäntä ky-
seli, mitä lääkärissä sanottiin.

- Eihän se lääkäri muuta kuin
määräsi ostamaan kaksi Kosken-
korvaa!

- Minun vaimoni on kakso-
nen, selitti mies kaverilleen.

- Miten erotat heidät toisis-
taan?

- Se on helppoa. Hänen vel-
jellään on kokoparta.

Aviopari oli matkalla juhlista
kotiinsa, ja ajomatkalla heille tuli
hiukan riitaa. Kiihtyneenä isäntä
painoi kaasun pohjaan. Pian rin-
nalle ajoi poliisiauto ja pysäytti
heidät:

- Nopeutenne oli kahdeksan-
kymppiä, vaikka tässä on viiden-
kympin alue, totesi poliisi.

- Ei takuulla ollut kahdeksan
vaan viisikymppiä intti mies.

Vaimo puuttui keskusteluun:
- Mieheni valehtelee aina sa-

malla tavalla alaspäin. Äskeisis-
sä juhlissa kävi aivan samoin.
Hän joi ainakin kahdeksan drink-
kiä, vaikka väitti ottaneensa vain
viisi...

Kun lääkärit kiireissään sanele-
vat potilastietoja, eivät ne kieli-
opillisesti ole aina aivan oikein.
Hyvällä tahdolla asian ymmärtää
oikein, vaikka kömmähdykset
huvittavatkin.

* Potilas hakeutui klo 13.09
TYKS kirurgian ensiapupolikli-
nikalle, jossa kertoi tulleensa
ammutuksi niskaan.
* ...etufaskiaan laitetaan kromi-
katgutia, koska sitä on pöydällä
tarjolla.
* Syndesmoosi alkaa levitä ja
tulee meille.
* Ääni honisee, vasen korva ro-
pisee.
* Potilaan hoito siirtyy siis A-kli-
nikalle, jossa tavoitteena päästä
lääkäripuvuista eroon.
* Konservatiivinen hoito ei aut-
tanut, tila pahentunut, ilme surul-
linen.
* Status: Keuhkojen ja sydämen

alueella ei ole mitään.
* Sukeltanut ollessaan työmat-
kalla uima-altaaseen (ammatti:
osastopäällikkö).
* Päästään munuaisonteloon
nyt hyvin. Kierrellään ja tähys-
tellään ontelostossa.
* Potilas mahallaan akillesjän-
teen päällä.
* Teksti kirjoitetaan potilaan
neurokirurgian lehteen, joka
näyttää olevan täysi.
* Subjektiivisesti ei ole mitään
erityistä kokenut (potilas -07
syntynyt nainen).
* Potilas laajennettu yhdellä ti-
palla Tropicamidia.
* Vasemman posken ihomuu-
tos, joka sijaitsee oikean silmän
alla, poistetaan...
* ...otetaan silloin röntgenkuvat
molemmista lonkista ja lähde-
tään sen jälkeen samaan juok-
suun molempien lonkkien kans-
sa.

Lääkäreiden saneluita
Viljellään huumoria

- Olipa kerran kaksi kiinalais-
ta... aloitti äiti iltasadun.

- Voi juku! Siitä täytyy olla
hirveän kauan aikaa...

Nuori äiti talutti lastenvaunu-
ja kadulla. Hänen ystävätterensä
tuli vastaan, katsoi lastenvaunui-
hin ja sanoi:

- Kyllä se muistuttaa enem-
män sinua kuin isäänsä.

- Niin mutta isänsä luonne sil-
lä kyllä on. Kuulisitpa miten se
alkaa huutaa, kun siltä ottaa pul-
lon pois...
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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.

Kadonnut

Annetaan

H
alutaan

vuokrata

Löydetty

Myydään

Ostetaan

Sekalaista

Vuokrattavana

0

Ilmoita ilmaiseksi!
Nyt yksityishenkilöt voivat ilmoittaa Kodin kirpputorilla aivan ilmaiseksi.

Ilmoitukset tulee jättää Nivalan Viikon toimistoon tai posti-
laatikkoon linja-autoasemalle tai postittaa osoitteella

Nivalan Viikko, Toritie 16, 85500 Nivala
Ilmaisia ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse.

Tori-, marjanmyynti ym. ammatti-ilmoitukset maksavat 5 euroa.

MUISTATHAN, ETTÄ NIVALAN VIIKKO MENEE JOKA KOTIIN,
JOTEN SIINÄ ON JÄRKEVÄÄ ILMOITTAA.

TYRNIÄ itse poimien / poi-
mittuna. Järvikyläntie 303.
Matti 040 7727056. Jukka
050 5402240.

TYRNIÄ itse poimien tai
valmiiksi poimittuna. Puh.
08-442 380, 08-443 693.

Päiväkoti Esikon
osapäiväryhmässä

vielä muutamia paikkoja 3-5-vuotiaille.
Tiedustelut puh. 4491 366.

KAUPUNKI TIEDOTTAA

On se totta!
Ilmoita

ilmaiseksi!

MB C 200 CDI                          –00
280 TKM, RUNS.VARUSTEET
H. NYT  ...............................16900
MB C 220 D FARMARI            –96
475 TKM, KUNNOSSA
H. NYT ................................. 9900
SKODA FABIA 1.9 SDI            –02
125 TKM, ILMASTOINTI
H. NYT.................................. 9900
BMW 525 TDS A                      –96
UUDEMPI KORIMALLI
H. NYT ..................................9900
OPEL ASTRA CARAVAN 1.6 16
V. ILMASTOINTI, 168 TKM     -99
H. NYT.................................. 8800
TOYOTA COROLLA 1.3
FARMARI                                 –98
UUDEMPI KORIMALLI, 170 TKM
H. NYT.................................. 6900
NISSAN ALMERA 2.0 D          –99
2-0M, AJ. VAIN 210 TKM
H. NYT ..................................6900
VW BORA 1.9 TDI                   –99
250 TKM, METALLIVIHREÄ
H. NYT ..................................9900
SEAT TOLEDO 1.9 D              –98
5-OVINEN, 260 TKM, SIISTI
H. NYT ..................................4800
OPEL ASTRA CARAVAN 1.6 GLI

–95
AJ. VAIN 220 TKM,
HUIPPUHYVÄ       H. NYT ....3900
VW POLO 1.9 D                      –97
3-OV. HALPAA AJOA
H. NYT.................................. 3900
HONDA ACCORD 2.0 EX       –93
SIISTIKUNTOINEN, 270 TKM
H. NYT ..................................3800
NISSAN SUNNY 1.6                –94
4-OV. HYVÄSSÄ KUNNOSSA
H. NYT ..................................2800

AUTOMYYNTI
JUHA AINASOJA

HAKAKUJA 1 HAAPAVESI

P. 0400-685767, VAIHTO JA
RAHOITUS, MYÖS ILTAISIN JA

VIIKONLOPPUISIN.

TUNNETUSTI
EDULLISET

HAAPAVEDELTÄ
Nyt vieläkin

edullisemmin!

Onnettomuus sattui Nuorisoseuran kohdalla Pidisjärventien
ja Olkkosentien risteyksessä.

Onnettomuus
Pidisjärventiellä
Pidisjärventiellä sattui tors-

taina iltapäivällä onnettomuus,
jossa iäkäs nivalalainen mies-
henkilö loukkaantui.

Onnettomuus sattui, kun ni-
valalainen nuorimies tuli autol-
la keskustan suunnasta Pidis-
järventietä ajaen ja samaan ai-
kaan Olkkosentien risteyksen

kohdalta pyörätieltä kääntyi
pyöräilijä tarkoituksenaan ylit-
tää suojatie.

Autoilija ehti jarruttaa ra-
justi, mutta matkaa oli niin vä-
hän, että auto törmäsi pyöräili-
jään, joka loukkaantui mm.
päähän. Hänet kuljetettiin am-
bulanssilla sairaalaan.

Torilla

Liikenne- ja viestintäminis-
teri Susanna Huovinen on pyy-
tänyt oikeuskanslerilta kan-
nanottoa sähköisen viestinnän
tietosuojalain muutoksesta.

Ministeri Huovinen on
pyytänyt oikeuskansleria arvi-
oimaan, onko lakiluonnokses-
sa sellaisia ongelmia, jotka es-
täisivät esityksen antamisen
eduskunnan ja sen perustusla-
kivaliokunnan arvioitavaksi.

Sähköisen viestinnän tieto-
suojalakiin on valmisteltu
muutosta, jolla mm. mahdol-
listettaisiin se, että eräät yhtei-
sötilaajat eli esimerkiksi huip-
pututkimuksesta riippuvaiset
yritykset voisivat tietyin tiu-
koin ehdoin käsitellä yrityksen
koneelta lähetettyjen sähkö-
postien tunnistamistietoja.

Ministeriö pyysi lausunnot
lakiluonnoksesta keväällä ja
on sen jälkeen edelleen täs-
mentänyt lakiluonnosta perus-
oikeuksien näkökulmasta.
Tunnistamistietojen käsittelyä
on tiukennettu entisestään. La-
kiluonnoksen mukaan tunnis-
tamistietoja voitaisiin käsitellä
vain sellaisilta henkilöiltä, joil-
la on pääsy erittäin merkittä-
viin yksityisiin taloudellisiin
etuihin liittyviin tietoihin.

Jos oikeuskansleri ei näe
lakiesityksessä ongelmia, mi-
nisteriö aikoo viedä esityksen
hallituksen käsittelyyn syys-
kuussa.

Oikeuskansleri
arvioi
tietosuojaa



Vastaukset
kysymyksiin

Keittiöt - komerot
WC-kalusteet
MYÖS ERIKOISMITAT

T:mi Kari Visuri
Vähäkankaantie 486, Ylivieska

puh. 0400 296 322, fax. (08) 421 516
www.kotinet.com/kari.visuri

* RHS - putket
* pyöröteräkset
* laatat - levyt
* RST-putket + levyt
* ym. ym.

Ylivieskantie142 (ent. Romuliike)
puh. 0400 582 234/K. Vedenoja, Fax (08) 462 711

RAUDAN MYYNTI

KALAJOEN RAUTAMYYNTI

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

www.psk.fi

Yrittäjyyden
asialla

Tulevan tekijä
– Kevät 2006

PSK–Aikuisopisto on käynnistänyt Siikalatvan alueella StartUp
-yrittäjähautomotoiminnan. Startup-Yrittäjähautomossa Sinulla
on mahdollisuus kehittää ja testata liikeideaasi turvallisesti,
jopa mahdollisen työttömyysturvasi säilyttäen.

Kutsumme Sinut mukaan toimintaan, mikäli Sinulla on:
• ammatillista osaamista, jonka voit hyödyntää ansaintamielessä
• yrittäjäosaamista koulutuksen, työn tai aiemman yrittäjätoiminnan

kautta hankittuna
• halu toteuttaa ideasi.

Yrittämisestä kiinnostunut, ota yhteys:
• Projektipäällikkö Kauko Rahko,

gsm 044 312 0222, e-mail: kauko.rahko@psk.fi
• Projektisihteeri Marja-Liisa Junes,

gsm 044 576 4319, e-mail: marja-liisa.junes@psk.fi

Autamme Sinua yritysideasi
kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Tervetuloa mukaan!

PSK- Aikuisopisto on käynnistänyt Nivala- Haapajärvi Seutukunnan
alueella StartUp- yrittäjähautomotoiminnan. Startup- Yrittäjähautomossa
Sinulla on mahdollisuus kehittää ja testata liikeideaasi turvallisesti,
jopa mahdollisen työttömyysturvasi säilyttäen.

1. tshekin.
2. ilokaasu.
3. sika nimeltään Napoleon.

4. 1100-luvulla.
5. P. Mustapää.


