
Sunnuntai 28.1.2007 - Nro 4 - 3. vsk. Kaupunkilehti jokaiseen kotiin Nivalassa

www.nivalanviikko.fi 

Nivalan Viikon voi lukea kokonaan internetissä
www.nivalanviikko.fi 

Ylivieska
Asemakatu 2
puh. (08) 420 500
ma-pe: 10-17.30

Nokia 6151
Monipuolinen peruspuhelin megapikseli-
kameralla. Neljä värivaihtoehtoa.
Sim-lukittu. Sh. 260€. 

Käteishinta

149€
Sis. Elisa 12 kk liittymä

Esim. Oiva 12 kk 2,99 €/kk. 12 kk sopimus = 36 €

12 kk Elisa Paketti. Säästä 111€

Elisa Paketeilla Suuret Säästöt!

Hintaesimerkki 12 kk: 12 kk Elisa Paketti: Elisa Oiva 12 kk 36€ ja Nokia N73 399€, yht. 435€ + puhelut. Erikseen esim. Elisa Reilu 12 kk 47€ ja Nokia N73 555€, yht. 602€ + puhelut. Erotus 167€. Elisa Oiva 12 kk 36€ ja Nokia 6151 149€, yht. 185€ + puhelut. Erikseen esim. Elisa Reilu 12 kk 47€ ja Nokia 6151 
260€, yht. 307€+ puhelut. Erotus 122€. Liittymän avaus 0€ (norm. 2,90€, voim. 31.1.2007 asti). Puhelimen hinta voimassa Elisa Oiva- sekä Elisa Puhepaketti (70, 250, 400, 700, 1000) 12 kk:ssa. 12 kk Elisa Puhepaketti 70: 7,90 €/kk. Elisa Puhepaketti 70 sisältää puheaikaa 70min/kk, paketin yli menevät: 0,09€
min. Elisa Oiva 12 kk: 2,99€/kk. Puhelut ja tekstiviestit 0,079€/min/kpl, hinnat koskevat norm. hintaisia kotimaan matkapuheluita.

Hyvitämme vanhasta matka-
puhelimesta vaihdossa 40€.

Vaihtopuhelimen tulee olla käytössäoleva, siisti 
ja toimiva. (Nokia 5140(i), 6020, 6021, 6030, 

6060, 6101, 6170, 6230(i), 7260)
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Nimipäivät  

Sunnuntai  
28.1.2007

Kalenteri

Lukijan ajatuksia  

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Sunnuntai: 4. sunnuntai lop-

piaisesta, Kaarlo, Kalle, Kaarle, 

Mies

Maanantai: Valtteri

Tiistai: Irja

Keskiviikko: Alli

Torstai: Riitta

Perjantai: Aamu, Jemina

Lauantai: Valo

Kohtaamisen ilot korvaavat pois-

saolon tuskat. Kuinka muuten 

kukaan sitä kestäisi?

Nicholas Row

Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä,

iäti kestää hänen armonsa.

Näin sanokoot ne, jotka Herra on 

pelastanut,

jotka hän on tuonut ahdingosta 

vapauteen.

Jotkut heistä nousivat laivoihin

ja hankkivat elantonsa aavoilla 

merillä.

He näkivät Herran teot,

syvyyksien ihmeet, hänen suuret 

tekonsa.

Herra käski, ja nousi 

myrskytuuli,

meri aaltoili rajusti.

He nousivat korkeuksiin, vaipui-

vat syvyyksiin,

hädän hetkellä heidän rohkeu-

tensa murtui.

He keinuivat, he huojuivat kuin 

juopuneet,

heidän taidoistaan ei ollut apua.

Mutta hädässään he huusivat 

avuksi Herraa,

ja Herra auttoi heidät 

ahdingosta.

Hän tyynnytti tuulen,

ja aallot hiljenivät.

He riemuitsivat, kun myrsky 

laantui

ja Herra vei heidät kaivattuun 

satamaan.

Kiittäkööt he Herraa hänen 

hyvyydestään,

ylistäkööt ihmeellisiä tekoja,

jotka hän on ihmisille tehnyt!

Ps. 107: 1-2, 23-31.

1. Mitä urheilulajia Pekka Kos-

kela edustaa?

2. Kuinka monta mitalia Juha 

Mieto saavutti olympialaisissa?

3. Missä voit nähdä elohiiren?

4. Mikä on pohjoismaiden suu-

rin järvi?

5. Kuka sarjakuvan ystäville tut-

tu hahmo asuu Moulinsartin 

linnassa?

Vastaukset sivulla 7

Mitähän Nivalan maidontuotta-

jat sanoisivat jos Kalajokilaakson 

kunnat perustaisivat Maidon-

myyntitukkuyhtiön. Yhtiö veisi 

jokaiselle maitotilalle oman tila-

säiliön ja myisi maidot Valiolle tai 

ruotsalaiselle Arlalle. Yhtiö tuot-

taisi runsaasti voittoa ja maksaisi 

voitosta runsaasti veroja valtiolle. 

Yhtiö tiliöittäisi maidontuottajil-

le sen minkä haluaisi. Jos kunnil-

le tulisi rahanpuute, niin kunnat 

voisivat myydä monopoliyhtiön 

hyvällä hinnalla ruotsalaiselle 

Arlalle. Kyllä ruotsalaisille kelpaa 

varma monopoliyhtiö olipa kysy-

mys sähköstä tai maidosta...

Samat maidontuottajat ovat 

Kalajokilaakson suurimpia puh-

taan veden kuluttajia. Kuitenkin 

he ovat hyväksymässä käyttämäl-

leen puhtaalle vedelle päällettäi-

sen tukkuyhtiön laajentumista 

suunnittelevan Vesikolmion. 

Tämä yhtiö perustettiin aika-

naan vesihuollon runkojohtojen 

ja vedenottamojen rakentamista 

varten. Nyt nämä investoinnit on 

tehty ja vedenkuluttajat myös ne 

maksaneet kymmenien vuosien 

aikana. 

Yhtiö on jäänyt tavallaan no-

kanvarjoon ja se on lihottanut 

itseään ja pyrkii nyt myös jäte-

vesien laskuttajaksi. Rengistä on 

tullut isäntä. Vesikolmio ei tar-

vitse välttämättä kuin kaksi huol-

tomiestä niin kuin nykyisellään 

onkin. Yhtiön ei tarvitse kerätä 

verotettavaa voittoa ja suunni-

tella kuntien nimissä utopisti-

sia jätevesien runkoviemäreitä. 

Utopiaksi ne osoittautuivat mm. 

Jyväskylän suunnalta, josta on 

dokumenttia jos päättäjät niitä 

tarvitsevat. 

Raakeveden hintaa voi välittö-

mästi pudottaa ainakin puoleen, 

jos turhat päällettäiset organisaa-

tiot puretaan. Nivalan Vesihuolto 

ostaa pois kunnalta Vesikolmion 

osakkeet, korottaa osakepääomaa 

puolella antamalla suunnatun 

osakeannin yksityisille vedenku-

luttajille. Yksityisessä valvonnas-

sa voidaan vetää kustannuksista 

löysät pois ja taata kuntalaisille 

edes kohtuuhintainen vesi, kun 

sähkön olemme jo menettäneet 

ruotsalaisille.

Nim. Järki käteen päättäjät

Mihin tarvitaan Vesikolmiota?

Sailaksen nimeä kantava työ-

ryhmä jätti 11.1.2007 esityksen-

sä maa- ja metsätalousministeri 

Juha Korkeaojalle mm. maatilo-

jen verohelpotuksista ja tilakoon 

suurentamisesta. Mielestäni esi-

tyksestä puuttui yksi hyvin mer-

kittävä asia, mistä "suurtiloille" 

isännät ja varsinkin emännät.

Ei nämä tulevat suurtilojen 

isännät ja varsinkaan emännät 

ole niin hölmöjä, että he alkavat 

tekemään vapaaehtoisesti 7-päi-

väisiä työviikkoja vuosikymme-

nien ajan.

Olin Nivalan kunnan ja kau-

pungin palveluksessa 1979-99 

välisen ajan. Yhtenä vuotena n. 

parikymmentä "suurtilan" emän-

tää nosti kädet pystyyn liiallisen 

työn takia ja moni vei vielä puo-

let tilasta mennessään ja jätti 

isännän.

Huippuunsa koneellistettu 

suurtila on hyvin haavoittuva 

isännän tai emännän äkillisesti 

sairastuessa, lomitusjärjestelmäs-

tä huolimatta. Ammattitaitoista 

sijaisapua ei saa mistään tyhjiltä 

kyliltä. Varsinkin jos päätuotan-

tosuunta on karjatalous.

Kotiseutuni Keskipohjanmaa 

on ilmastollisista olosuhteista 

johtuen juuri karjatalousaluetta 

vaikka se maastollisesti sopisi 

monin paikoin viljan viljelyyn 

suurilla koneilla.

Lisäksi esityksestä puuttui 

lahjaveron poistaminen. Vaikka 

lahjoittaja ei itse siitä mitenkään 

hyödy, mutta vastaanottajal-

le lahja arvioidaan aina käyvän 

hinnan mukaan, veron määrää-

misen takia.

Luulen, että tämä suurtila-

asia jää todennäköisesti hyvin 

lyhytaikaiseksi, kuten kävi mh-

lakien nojalla perustetuille asu-

tustiloille, tällä hetkellä ne ovat 

60-70 % autioituneet. Tosin nyt 

joku saattaa olla liitetty johonkin 

naapuritilaan.

Minä uskoin mh-lakeihin 

1974 saakka, mutta en sen jäl-

keen. Suomen suurimmista asu-

tusalueista on Kärsämäen Miilu-

ranta, jonne oli perustettu noin 

100 ns. kylmää asutustilaa mh-

lakien nojalla. Jouduin lohko-

maan niistä 1970 -luvun lopulla 

vähintään viidennen tai enintään 

neljännen osan siten, että myyjät 

jättivät itselleen talouskeskuksen 

ja noin 0.5 hehtaarin määräalan. 

Myyjät olivat katkeria, kun kaik-

ki lapset olivat muuttaneet kotoa 

pois.

Ostajat olivat pääasiassa puu-

tavarayhtiöitä ja eräs yksityinen 

helsinkiläinen rahansijoittajien 

suku. Luultavasti minun jälkeen-

kin siellä on tehty vastaavanlaisia 

lohkomistoimituksia.

Mielestäni ensimmäisen pol-

ven asutustilallisten  virhe oli sii-

nä, kun he pientilojen ja mökkien 

lapsina sekä riittävästi alaikäisiä, 

miehet siellä jossakin olleina ja 

perheellisinä olivat maansaantiin 

oikeutettuja. Lisäksi he luulivat, 

että asutustila on kultakaivos. He 

eivät kuitenkaan tienneet sen ole-

van vain hirvittävä työpaikka.

Suomi ei ole eikä tule koskaan 

olemaan suurtilojen maa, kun 

siihen ei ole edellytyksiä. Lappi, 

Oulujoen pohjoispuoli, Kainuu, 

Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, osa 

Keski-Pohjanmaasta, Pohjois-

Pohjanmaasta ja Keski-Suomesta 

jää suurtila-alueen ulkopuolelle, 

hyvin todennäköisesti.

Emännättömiä "peräkamarin" 

poikia tässä maassa on jo ihan 

riittävästi, eikä heitä enää lisää 

tarvita ja suurtiloja. Me emme 

ole Amerikassa.

Luulen maataloudesta jotakin 

tietäväni, kun paras nuoruus me-

ni kesällä parihevosen vetämää 

auraa, äestä ja niittokonetta aja-

essa sekä aitoja tehdessä ja nii-

tä korjatessa. Talvet hevosella 

heiniä, kuivikkeita, lantaa ajaen 

sekä metsätöissä ja välillä muita 

maataloustöitä.

Tällä hetkellä olen eläkkeellä 

Mikkelissä.

(Kirjoitus on julkais-

tu lyhennettynä Maaseudun 

Tulevaisuudessa).

Kalervo Tervakoski
Mikkeli

Sailaksen työryhmän esitys

"Hän loi meidät ruukuiksi, suu-

riksi ja pieniksi. Erilaisiksi as-

tioiksi. Antoi jokaiselle astialle 

paikkansa ja tehtävänsä. Nekin 

erilaisia. Kaikella tarkoitus ja kai-

kella aikansa. Hänen antamansa. 

Meillä on mahdollisuus olla yh-

dessä Pisara Iloa tapahtumassa 

Peurakivessä erityislasten iloksi 

ja tueksi.

Serkukset Sirkka Järvi ja Han-

na Liisa Mattila ovat järjestäneet 

runo- ja kanteletapahtuman, 

jonka tuotto lahjoitetaan koko-

naisuudessaan Nivalan erityis-

lasten iloksi. Toivomme tälle 

tapahtumalle myös teidän avul-

lanne näille lapsille ilon pisaroi-

ta. Voitte olla tukemassa vaikka 

ostamalla ohjelman ystävänpäi-

vän merkeissä ystävälle ja var-

maan kimppakyytejä järjestyy 

tapahtumaan.

Nivalan Pelastakaa Lapset Ry 

toimii oman kaupungin lasten 

parhaaksi, jotka ovat heikom-

massa asemassa tai vaikeassa 

elämäntilanteessa. Tähän työ-

hön toivoisimme mukaan vapaa-

ehtoisia kanssakulkijoita vaikka 

ryhtymällä kannattajajäseneksi, 

tukemalla näin toimintaa.

Toiminnasta saa tietoa myös 

netin kautta www.pelastakaalap-

set.fi .

Toivotamme teidät lämpi-

mästi tervetulleeksi runo- ja 

kanteletapahtumaan.

Joskus on myös hyvä kokea 

se, että tapahtumat eivät aina ole 

keskellä kylää ja lähellä, vaan et-

tä taajamasta voi välillä huristella 

myös "syrjäkylälle". Ohjelmia on 

saatavana Mairen Kukkapistees-

tä sekä Laurilan kukkakaupas-

ta. Ohjelman hinta on 5 euroa, 

joka sisältää ohjelman jälkeen 

kahvituksen."

Peurakivi on matkailu- ja ma-

joituskäytössä oleva yritys, joka 

on entinen Koskenperän koulu. 

Se löytyy osoitteesta Järvikylän-

tie 1643.

Runo- ja kanteletuokio
erityislasten tukemiseksi
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Sää-
tilastoja
Oheisesta taulukosta voi ver-

tailla kahden viimeisen vuoden 

keskimääräisiä kuukausilämpö-

tiloja. Kaikenkaikkiaan viime 

vuosi oli 0,2 astetta vuotta 2005 

lämpimämpi

MTK-Nivalan
valintoja
MTK-Nivalan järjestäytymisko-

kouksessa tehtiin seuraavia va-

lintoja vuodelle 2007:

Johtokunnan puheenjohta-

jaksi vuodelle 2007 valittiin Antti 

Palosaari ja varapuheenjohtajak-

si Jarmo Pihlajaniemi. Sihteerinä 

toimii Jarmo Raudaskoski.

Ympäristöasiamiehiksi Seppo 

Löytynoja ja Jarmo Pihlajaniemi. 

Kuluttaja-asiamieheksi Kyösti 

Järviluoma. Maaseutuyritys-

asiamieheksi Juhani Kumpusalo. 

Sosiaalivastaavaksi Maija Järve-

lä. Lomitusvastaavaksi Markku 

Mäkinen.

Maajussi-ohjelmasta tutuksi tul-

lut ja vuoden nivalalaiseksi va-

littu Mira Saaranen pyörittää 

kodin arkea luonnollisin ottein. 

Lähihoitajana työskentelevä Mi-

ra sanoo julkisuuden jäävän nyt 

taka-alalle. Maaliskuussa kaikel-

le kansalle esiteltiin televisiossa 

komeat maajussit, missä etsittiin 

heille morsianehdokkaita. Mira 

oli sivusilmällä huomannut tä-

män esittelypätkän myös ja me-

ni internetiin katsomaan lisää 

kuvia minkälaisia juntteja sieltä 

löytyy.   

- Huvitti ensin koko homma. 

Sitten näin Harrin esittelypätkän 

ja ajattelin, että vaude mikä maa-

jussi, heti kolahti minuun. Kave-

rini ja siskoni rohkaisivat minua 

sitten kirjoittamaan Harrille kir-

jeen, pienellä painostuksella, Mi-

ra nauroi. 

Harri saikin 130 kirjettä, min-

kä perusteella hän valitsi minut  

mukaan neljän muun kilpailijan 

joukkoon. Myös samat mielen-

kiinnon kohteet saivat Miran 

kirjoittamaan Harrille. Lapsia 

molemmilla on useampi, eläimet 

, tanssitaito ja molemmat tykkää-

vät maaseudun rauhasta.

- Ensin ajattelin, että ei se mi-

nua sinne kuitenkaan valitse, niin 

vain kävi, että kesken työpäivän 

puhelimeni soi ja Harri kysyi läh-

denkö ohjelmantekoon mukaan. 

Siinä sitten piti puhelun aikana 

päättää lähdenkö mukaan vai en. 

Päätin sitten lähteä hetken mie-

lijohteesta, ei ole kaduttanut yh-

tään että lähdin ohjelman tekoon 

mukaan näin jälkeenpäin. 

Saatiin tutustua rauhassa en-

nen kuvauksia toisiimme puhe-

limen välityksellä. Naantalissa 

nähtiin sitten ensimmäisen ker-

Paluu arkeen
ran kasvotusten, kun oltiin siel-

lä jo kuvauksissa. Naantalissa 

oli kaksi kuvauspäivää. Ensim-

mäisiltä treff eiltä viidestä nai-

sesta kolme valittiin jatkoon ja 

seuraavilla treff eillä sitten Harri 

valitsi kaksi jatkoon. Mira pääsi 

lähtemään  viikoksi toisen naisen 

kanssa seuraamaan maatilan elä-

mää Harrin sikatilalle. 

-Valmistauduin lähtemään sil-

lä mielin mukaan viikoksi tilalle, 

että jään kakkoseksi. Putoaminen 

ei harmittanut, kun huomasin 

tilalla ollessani miten lämpimät 

välit Susannalla ja Harrilla kui-

tenkin olivat.

Salaisuuden 
kätköissä
Kun ohjelmaan lähti mukaan sa-

lassapito oli erittäin tärkeää. Oma 

perheeni ja työnantaja vain tie-

si mihin olin lähtenyt mukaan, 

että ohjelman jännitys pysyisi 

loppuun saakka katsojille. Hy-

västi tämä salassa pysyi, Mira 

totesi. Kuvaukset kestivät yhteen-

sä maaliskuusta heinäkuuhun. 

Omalta osaltani kuvaukset kesti 

yhden viikonlopun ja viikon, jon-

ka me sitten olimme maatilalla. 

Kuvauspäivät olivat erikoisen pit-

kiä ja rankkoja. Aamulla kuuden 

aikaan herättiin kuvauksiin ja 

puolenyön jälkeen ne sitten lop-

puivat vasta. - Kun oma vuoro 

tuli Harrin juttusille kameroiden 

edessä,  joka myös oli ensimmäi-

nen kerta kasvotusten, tuntui että 

jalat lähtee alta, kun niin paljon 

jännitti. Ei ennen ole ollut mi-

tään vastaavanlaista tilannetta. 

Päätin vain olla oma itseni, enkä 

ala mitään esittämään, kuitenkin 

se jossain vaiheessa tulee vastaan. 

Kuvausryhmä oli todella ammat-

timainen ja erityisen pitkäpinnai-

sia kavereita. Juomat ja ruuat he 

hommasivat meille pitkien päivi-

en takia ja pitivät meistä todella 

hyvän huolen. Nälkää ei tarvin-

nut nähdä, Mira naurahti.

Katseita vaivihkaan

Vaikka kuvaukset on takanapäin 

ja Mira pyörittää normaalisti ar-

kea kolmen lapsen äitinä, välillä 

kohtaa kylänpäällä uteliaita kat-

seita. - Monet oudotkin ihmiset 

saattavat tulla juttelemaan ja 

kyselemään olinko se minä sii-

nä maajussi ohjelmassa, Mira 

hymyilee.

Oli se Outoa ensimmäisen 

jakson tultua televisiosta, kun ih-

miset tuijottivat minua. Mieluus-

ti minä tietenkin pysähdyn jutte-

lemaan ihmisten kanssa. Lapset 

erityisesti muistavat minut tele-

visiosta ja hihittelevät, kun eivät 

kehtaa tulla juttelemaan. Moni 

myös on kuvitellut että olisin ri-

kastunut tällä ohjelmalla, mutta 

se ei pidä ollenkaan paikkaansa. 

Se on totta, että minulle korvat-

tiin kuvausmatkat ja ylläpito. 

Muuten olen kyllä silkalla työllä 

rahani ansainnut, Mira painot-

ti. Mainetta ja kunniaa on tullut 

senkin edestä. Enää en lähtisi 

vastaavanlaisiin tosi tv ohjelmiin, 

tämäkin oli hetken mielijohde. 

Muuten en jäänyt kaipaamaan 

ohjelmaa, kuin joitain kavereita. 

Esimerkiksi Susannan kanssa 

olemme viikoittain puhelimes-

sa ja kesällä kävin lomamatkalla 

Harrin ja Susannan luona kyläs-

säkin. Meistä tuli ohjelman teko-

aikana hyviä kavereita. Jos ohjel-

masta  löytää elämänkumppanin, 

niin se on kyllä hieno asia. Mut-

ta edelleen olen sitä mieltä, että 

maatilan rauhaan vielä haluan, 

Mira mietti.  

-KK-
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Kirkolliset tapahtumat

Lähetä kannanottosi, mielipiteesi 

ja havaintosi kätevästi tekstivies-

tillä. Numero toimii vain teksta-

reille, muut yhteystiedot löytyvät 

toisaalta tästä lehdestä.

Puhelinnumero on

044-9181363
Te jotka ette halua vaihtaa jalan-

kulkijalle lyhyitä niin menkääpä 

lenkille pimeään ja koittakaa nä-

hä vielä eteenkinpäin, kun auto 

tulee pitkillä vastaan. Ei kai sitä 

semmoset ymmärrä, jotka lenk-

keilee vaan kylän valosaasteessa 

tai ajelee vaan autolla. Kyllä pitäs 

ajatella muitakin ku itteensä. Ja 

ne lisävaloilla varustetut autot ne 

vasta huonosti lyhyitä vaihtaakin, 

vaikka ajas autolla vastaan...

Suuret kiitokset Tiemestarintien 

ja Kippitien lumen auraajalle! 

Työn jälkeä on ilo katsella.

"Turhat pokkaamiset (lue ter-

vehtimiset) rasittavat kassoja. Ei 

ole Suomen tapa" kirjoittaa eräs. 

Minä ainakin käyn vain ja aino-

astaan kaupoissa joissa kassat 

pokkaavat (lue tervehtivät).

On ne pitkät minullakin. Voin 

todistaa kun seuraavalla kerralla 

tulet vastaan autolla pitkine va-

loinesi! Terveisin autoileva pyö-

räilijä. PS. Katsotaan sitte kumpi 

on ennemmin ojassa.

Iloinen yllätys viime lehessä. Kii-

tos seurakunnalle, että saamme 

lukea ilmoitukset tästä lehestä.  

On niitä ootettukin... tärkeät 

ovat. Keskiviikon ilmaisjakelus-

sa on pienellä ettei nää. Oulaisis-

sa ja Yliviekassa sekä Kalajoella 

kaikki tärkeät tiedotteet molem-

missa paikallislehissä. Mitenkäs 

Nivalassa...???

Katsokaa mallia järvikyläläisis-

tä. Kaikilla oppilailla kypärät ja 

turvaliivit päällä. Vanhemmat 

mukaan lukien. Kyllä eroittuu 

lenkkeilijät ja koululaiset niin 

valoisalla kuin pimeälläkin.

Ei ole mitään pokkaamista kas-

soilla esim. rahasta kiittäminen. 

Kyllä se kohteliaisuus opetetaan 

meille jo kun opiskelemme tähän 

työhön.

Liikennesäännöissä sanotaan, ei 

lyhyitä jalankulkijoille. Pyörille 

pitää vaihtaa, kun se on ruis-

moottorilla käyvä ajoneuvo.

Tiiättäkö kumpi on suurempi rei-

kä vai läpi? Reikä ko siitä näkkyy 

läpi. Nim. Pohdiskelija.

Kohta ei viinakauppaan uskalla 

mennä kun sen eessä tai etteisessä 

on aina jotakin kerjäämässä vaik-

ka sinänsä hyvään tarkoitukseen-

kin. Mutta millä sieltä viinakau-

pasta ostaa mitään jos on kaikki 

rahat lahjoittanut hyväntekeväi-

syyteen, kyselee Vähävaranen.

On hirveää olla työpaikalla, jossa 

on huono henki ja kiusaamista. 

Yksikin topakka täti vois huu-

morillaan pelastaa tilanteen. Ite 

en uskalla.

Kiitos sinulle, joka otit kantaa si-

jaisena olemiseen! Meitä on mui-

takin jotka ajattelevat samoin. Jat-

kuvia lupauksia ja pettymyksiä, 

mitään ei uskalla kyseenalaistaa, 

täytyy sietää kaikenlaista. Usein 

myös vakituinen henkilökunta 

kohtelee julmasti ja olet heidän 

silmätikkunsa. Joskus jos puoli-

aan yrität pitää, siitä saa karvaasti 

maksaa. Mutta uskon että joskus 

vielä nöyryyskin palkitaan! Lip-

pu korkealle, asiakastyytyväisyys 

tärkeintä!

Huippua tämä tekstaripalsta, aina 

ekkuna pitää lukasta, aitojen kan-

salaisten järkeviä mielipiteitä!

Kansanedustajamme eivät ym-

märrä että olisi puolustettava 

oman maan etua. Ovat hävit-

täneet kalliin itsenäisyytemme. 

Velkaa ovat kyllä osanneet tehdä. 

Rapaa on heitelty kasvoillemme. 

Huomio, vaalit on vaikuttaja.

Oiskohan syytä tehdä parannusta 

ensi jouluun mennessä. Jo vuosia 

on häirinnyt kun joulumyyjäisiä 

pidetään seurakuntatiloissa vaik-

ka nuopparilla järjestetään yh-

teismyyjäiset ja sieltä voi vuok-

rata pöydän. Raamatussa Jeesus 

otti rankasti kantaa asiaan kun 

hän sanoi "Te olette tehneet mi-

nun rukoushuoneestani ryövä-

rien luolan" ja kaatoi myyjien 

pöydät ehkä meidän olis syytä 

ottaa tämä Raamatun kohta tä-

näänkin todesta ettemme menetä 

siunauksia. Ja toinen asia joka on 

askarruttanut kun joulujuhlassa 

kerätään kolehti ja joulujuh-

laan aina tulee ihmisiä jotka ei 

muuten käy, on noloa kun ko-

lehti kerätään, se ei joulujuhlaan 

kuulu, siunattua alkanutta uutta 

vuotta.

Onko kaupungilta tulossa hoito-

paikkoja vanhuksille kun puolen-

sataa jonottaa. Ajatelkaa päättä-

jät, ehkä tekin vanhenette vaikka 

kivikovia olette.

Älkää missään nimessä lyökö 

eläimiä, ei myöskään vieraita 

kissoja ja koiria vaikka tulisivat 

teille. Eivät voi vieteilleen mitään. 

Eläin on syytön, ja Jumalan tar-

koituksellaan luoma sekin. Äs-

kenkin erästä tosi kilttiä kissaa 

näin lyötävän laudalla päähän. 

Omistaja leikkauttakoon kissat, 

sitten ei mitään vaivaa ja koirien 

omistajat pitävät koirat tilavissa 

häkeissään tai pitkissä juoksuna-

ruissaan missä on vettä ruokaa ja 

lämmin koppi - ei irrallaan.

Minä kyllä tiellä pysyn vaikka 

valot vaihdan jalankulkijoille! 

Itse en liiku tiellä muutaku au-

tolla eikä ole koskaan tullut niin 

isoa vaivaa valojen vaihdosta et-

tä ajaisin pitkillä vastaan... Että 

täällä aittoperällä ainaki yksi auto 

vaihtaa valot!

Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

SUNNUNTAI: Broilerchigetti, 

perunat, kastike, perunasalaatti, 

boysenmarjakiisseli.

MAANANTAI: Maksakastike, 

peruna, kaali-puolukkasose, 

aprikoosikiisseli.

TIISTAI: Silakkapihvi, muusi, 

punajuuri-raejuustosalaatti, 

puolukkakiisseli.

KESKIVIIKKO: Lihakeitto, 

juusto, marjapuuro.

TORSTAI: Sianlihakastike, 

peruna, kaali-persikkasalaatti, 

marjakiisseli.

PERJANTAI: Hernekeitto, juus-

to, ohukaiset, hillo.

LAUANTAI: Uunimakkara, 

muusi, kaali-tomaattisalaatti, 

ruusunmarjakiisseli.

SUNNUNTAI: Karjalan-

paisti, peruna, italiansalaatti, 

luumukiisseli.

MAANANTAI: broileririsotto, 

kaali-tuorekurkkusalaatti

TIISTAI: Lihapyörykät, kastike, 

perunat, vihersalaatti

KESKIVIIKKO: Makaroni-

laatikko/spagettilihavuoka, 

tuoresalaatti

TORSTAI: Lohi-kasviskeitto, 

aittaleipä

PERJANTAI: Riisipuuro, me-

hukeitto, kinkkuleike, ruispalat

Su 28.1.4. sunn. loppiaisesta 

klo 10 sanajumalanpalvelus kir-

kossa, rippikoululaisten pyhä, 

saarna ja lit. Jukkola, Katajala, 

P Aho, laulu. Kolehti: Euroopan 

kirkkojen kolmas ekumeeninen 

yleiskokous Romaniassa v. 2007, 

järjestelyjen tukemiseen, Kirkko-

hallitus. Klo 12.30 Ruuskankylän 

kinkerit Arja ja Juha Mäkisellä, 

Leppistentie 63 (Junttila, Rautio). 

Klo 13 seurat Nivalan ry:llä (T 

Koivukangas). Klo 18.30 seurat 

Nivalan ry:llä (T Koivukangas, 

P Eskola).

Ma 29.1. klo 18.30 Katajasaaren 

kinkerit Elina ja Seppo Harjulal-

la, Maliskyläntie 1030 (Junttila, 

Katajala). Klo 18.30 raamattu- ja 

keskustelupiiri seurakuntakodis-

sa, järj. Kansanlähetys.

Ti 30.1. klo 18 naisten piiri seu-

rakuntakodissa. Klo 18.30 gos-

pel-kuoron harjoitukset seura-

kuntakodissa (Rautio). Klo 18.30 

Similän kinkerit Päivi Männis-

töllä, Jaakolankuja 10 (Viljanen, 

Ylikoski). 

Ke 31.1. klo  18 virsipiiri seu-

rakuntakodissa (Katajala). Klo 

18.30 Töllinperän kinkerit Leila 

ja Alpo Haikaralla, Järvikylän-

tie 1093 (Junttila, Ylikoski). Klo 

18.30  Mäntylän kinkerit  Toini 

ja Oiva Mannilalla, Luovuntie 12 

( Jukkola, Rautio).

To 1.2. klo 12 Uusheräyksen 

lähetysseurat Anja Knuutilla, 

Knuutinpuhto 9 (Junttila). Klo 17 

lapsikuoron harjoitukset (Kataja-

la).  Klo 18.30 Erkkilän kinkerit  

Minna ja  Kimmo  Niemimäel-

lä, Sarjankyläntie 442 (Jukkola, 

Katajala).

Pe 2.2. klo 18 raamattupiiri seu-

rakuntakodissa (Olli). Klo 18.30 

Peltolan kinkerit Hilja ja Eetu 

Rautiolla (Jukkola, Rautio). Klo 

18.30 raamattuluokka Nivalan 

ry:llä.

La 3.2.  klo 19.30 seurat Nivalan 

ry:llä (E Kivioja), järj. Haikaran 

ry.

Su 4.2. Kynttilänpäivä klo 10 

messu kirkossa, Aikuistyön 

kirkkopyhä, saarna ja lit. Olli, 

kanttori

Rautio, avustaa Nivalan Sekakuo-

ro joht. Rautio. Kolehti: Yhteis-

vastuukeräys 2007. Jumalanpal-

veluksen  jälkeen kirkkokahvit ja  

tilaisuus  seurakuntakodissa, ai-

heena "Energiakysymysten äärel-

lä", luento Anneli Nikula, katsaus 

aiheeseen, Tuomo Palokangas ja 

paneelikeskustelu. Paneelissa 

mukana Pekka Vilkuna, Anne-

li Nikula, Tuomo Palokangas, 

Timo Vanhala, Vesa Aitto-oja, 

avauskysymykset Airi Hakala ja 

Ari  Nurkkala. Klo 12.30  Pidis-

järven kinkerit Niva-Onnin ker-

hohuoneessa, Kalliosaarentie 11 

(Jukkola, Rautio). Klo 18.30 seu-

rat Nivalan ry:llä (O Hosionaho). 

Kolehti rakennusrahastoon. Klo 

19 seurat seuratuvalla (P Rönkkö, 

E Jaatinen, Viljanen). 

Diakonia

La 27.1.2007  klo 9.00-15.00  Dia-

koniatoimikuntien koulutuspäi-

vä Vinnurvan leirikeskuksessa. 

Lapsityö

Perhekerhot alkavat viikolla 4. 

Päivä- ja perhekerhoissa valo-

kuvaus viikolla 5 lapsille  jaetun 

tiedotteen mukaisesti.   

Su 28.1 klo 12 Vilkunan pyhä-

koulu Inkeri Stenrothilla, klo 12 

Katajasaaren pyhäkoulu 

Tuula Järvellä ja klo 12 pyhäkou-

lu seurakuntakodilla.

Varhaisnuorisotyö

Ma 29.1. klo 17 Kokkikerho 1 - 

4 luokkalaisille seurakuntakodin 

nuorten tilat, klo 16.40 

Tyttökerho Erkkilän koululla, klo 

17 Varhaisnuorten kerho Malilan 

kululla.

Pe 2.2. ei ole sählykerhoa ei-

kä puuhakerhoa jokigospelin 

vuoksi.

Rippikoulutyö

Su. 28.1 klo 10-14.30 Talvi ja 2 

rippikouluryhmien kirkkopyhä.

Su 4.2. klo 10 jumalanpalveluk-

sessa kolehdinkantavat: Jukka 

Palosaari, Laura Stenroth, Erkki 

Siltala, Riika Tyhtilä.

Nuorisotyö

Pe. 26.1 klo 19-22 Avoimet Ovet 

Nuorisotiloissa.

Ti. 30.1 klo 18-19.30 Isoskoulu-

tus Nuorisotiloissa.

Pe. 2.2 klo 18-22 JOKIGOSPEL 

Tuiskulassa. Esiintyy Taika-Pet-

teri, KLS 

ja Pater Noster.

Pe. 2.2 Jokigospel-talkoot nuoril-

le ja vanhemmille. Kysy lisää ja 

ilmoittaudu Reettalle 

p.040-5325578.

Joulunajan tilaisuuksiin osallis-

tui 6500 henkeä, kolehdit tuotti-

vat yhteensä n. 4840 euroa. Läm-

min kiitos tuestanne!

Tulossa

Su 4.2.2007 Aikuisväen kirkko-

pyhä, aiheena Energiakysymys-

ten äärellä

klo 10 messu kirkossa, jonka 

jälkeen kahvitarjoilu ja tilaisuus 

seurakuntakodissa.

Kts. kirkolliset ilmoitukset.

Pe 9.2.2006 klo 19 Kynttiläillalli-

nen kahdelle seurakuntakodissa. 

Ilta sisältää

illallisen (20 €/pariskunta), mu-

siikkia ja  iltamessun. Ilmoittau-

tumiset kirkkoherranvirastoon

31.1.2007 mennessä p. (08) 440 

025. 

Päivämät-toiminnallinen päivä 

koko perheelle 18.2.2007 Yh-

teisvastuun hyväksi. Päivämien 

ohjelmassa mm. messu kirkossa, 

perheiden lauluvisa, kasvomaa-

lausta, askartelua, piirustuspis-

te, kaunein villasukka-kilpai-

lu, tuohityönäytös, villasukan 

tarina, yhdessäoloa, arvontaa, 

ongintaa, hernekeittoa, laskiais-

pullia jne. Haastamme seurakun-

talaiset kutomaan villasukkia ja 

osallistumaan Kaunein villasuk-

ka-kilpailuun. Kilpailutöitä voi 

tuoda kirkkoherranvirastoon 

viikkoa aikaisemmin 12.2.2007 

mennessä!

Kanttori päivystää keskiviikkoi-

sin klo 12-13.30 kännykkänume-

rossa:  p. 044 344 2174/Katajala, 

vapaapäivät ma ja ti tai p. 040 

532 9051/Rautio, vapaapäivät to 

ja pe. 

Radio Pookin Etappi-ohjel-

massa (100,5 mHz)  maanantai-

sin klo 17.05 käsitellään erilaisia 

teemoja henkilökuvien kautta ja 

pohditaan ajankohtaisia asioita 

ja arvoja.

Lähetyksen kirpputori Kantto-

rilassa, Kalliontie 5, avoinna ke 

ja la 9-13. 

Perheasiain neuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pihan 

puolelta) 84100 Ylivieska. 

Seurakunnan kotisivujen osoi-

te: www.nivalansrk.fi 

Sähköpostiosoite: nivalan.seu-

rakunta@evl.fi 

Kastettu

Eetu Johannes Palola

Rasmus Roni Kristian Pudas

Kuollut

Henna Maria Nuolioja e Vähä-

söyrinki  95 v.

Tauno Einari Jokela  72 v.

NIVALA

Tuotantoinsinööri, kirjastovir-

kailija-kuljettaja, A-klinikan eri-

koissairaanhoitaja, osastonhoita-

ja, sairaanhoitaja, perushoitaja, 

perhepäivähoitajia, maksatus-

valmistelija, myyntineuvotteli-

joita, karjanhoitaja, huoltomies/

myyjä, konepuuseppä, puu-

alan tuotantotyöntekijä, pak-

kaaja, varastotyöntekijä, kokki, 

kauneuskonsultti.

YLIVIESKA

Katsastusmies, koneinsinööri, 

toimintaterapeutti, kodinhoitaja, 

lähihoitaja, lähihoitajaopiskelija, 

ajoneuvoyhdistelmänkuljetta-

ja, kirvesmies, levytyökeskuk-

sen käyttäjä, levyseppä-hitsaaja, 

särmääjä, kokki (2), kahvila/ra-

vintolatyöntekijä, ravintolan 

tarjoilija.

SIEVI

Kokoonpanotyöntekijä.

HAAPAJÄRVI

Liikenneopettaja, perushoitaja, 

lähihoitaja, sosiaalityöntekijä, 

kirppisyrittäjä, toimistoassistent-

ti, metallityöntekijä.

HAAPAVESI

Toimistoinsinööri, avohuol-

lon ylilääkäri, johtava lääkä-

ri, sairaanhoitaja, farmaseutti, 

päihdetyöntekijä, sosiaalityön-

tekijä, henkilökohtainen avus-

taja, sosiaaliohjaaja, psykologi, 

kirvesmies, sahatyöntekijöitä, 

siivooja.

Kynttiläillallinen kahdelle

Perjantaina 9.2.2007 klo 19 Nivalan seurakuntakodissa.

Ohjelmassa illallinen (20€/pariskunta), musiikkia ja iltamessu.

Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon

31.1.2007 mennessä puh. (08) 440 025.

Tervetuloa! Nivalan Seurakunta

Nivalan seurakunta järjestää se-

minaarin erittäin ajankohtaisek-

si ja tärkeäksi koetusta aiheesta, 

energiakysymyksistä, seurakun-

nan tiloissa sunnuntaina 4.2.07. 

Tuolloin on Aikuisten kirkko-

pyhä ja tilaisuus alkaa kirkon-

menojen ja kahvihetken jälkeen 

seurakuntakodilla.

Seminaarista ilmoitetaan 

vielä aikanaan, mutta merkit-

sepä jo päivä kalenteriisi ja tule 

ajatuksenvaihtoon. 

Valtteri Olli,
rovasti

Energiakysymysten äärellä
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Nivalan ammattiopisto ehätti 

ensimmäisenä oppilaitoksena 

tukemaan Sepen toimintaa tänä 

vuonna. Opinto-ohjaaja Reijo 

Saari kertoo, että päivätyökeräys 

järjestettiin 12. tammikuuta.

     – Päivätyökeräykseen osal-

listuivat kaikki Nivalan ammat-

tiopiston opiskelijat, jotka myös 

saivat valita mieleisensä tukikoh-

teen. Sepen lisäksi keräyksen tuo-

ton kohteina olivat sotainvalidit 

ja veteraanit. Sepe oli selkeästi 

suosituin tuen kohde ja sen osuu-

deksi tuli 4 125 euroa. Sotainvali-

dien osuus tuotosta oli 300 euroa 

ja sotaveteraanien osuus oli 1200 

euroa. 

      Reijo Saari toteaa, että päi-

vätyökeräyksiä on järjestetty 

Nivalan ammattiopistolla jo 

useiden vuosien ajan. Sepen 

toiminnan tukeminen alkaakin 

Nivalan ammattiopistolla olla jo 

perinteistä.

     – Näissä keräyksissä on ol-

lut kaukaisiakin kohteita, mut-

ta viime vuosina Sepe on ollut 

kolme-neljä kertaa kohteena. 

Kun opiskelijoilta on kyselty eri 

kohteiden kannatusta, Sepe on 

koettu läheiseksi. Se johtuu pal-

jolti siitä, että Sepeä on tarvittu 

useasti meidänkin alueellamme 

ja siinä on ollut nuoriakin ihmi-

siä nopean avun tarpeessa. Kun 

nämä avun saaneet ovat opiske-

lijoittemme läheisiä, tuttavia tai 

ainakin ”tuttavantuttavia”, Sepen 

toiminta on koettu tärkeäksi. 

Lähinnä oppilaat keräsivät tuot-

toa kotitöillä. Ammattiopis-

tolla järjetettiin keskiviikkona 

24.1.2007 kiitostilaisuus keräyk-

seen osallistuneille.

Lahjoitustilaisuudessa kuvassa vasemmalta Jonna Korkiakoski, Reijo Saari, Salla Tammela, Mikko Saviluoto, Veikko Palola, Veikko 

Junttila, Pentti Seppä, Juha Pääkkö ja Jouni Rautakoski.

Sepe sai tukea Nivalan ammattiopistolta
Kysy ennakkovaraajan etu!
www.pohjolansailiotarkastus.com

Pohjolan Öljysäiliötarkastus
 ja -korjaus Oy

Puh. (08) 378 790, 0400-222 417, 0400-691 876

(120 ov) 20.8.2007 - 21.5.2010

Lapsi- ja perhetyön
perustutkinto

www.kaustinen.fi/kek • puh. 0207 659 260

KAUSTISEN EVANKELINEN OPISTO
Avaimet elämääsi

Hanki valmiudet työskennellä

kasvatus-, hoito- ja opetustehtä-

vissä erilaisissa työympäristöis-

sä.

Tutkinto voidaan suorittaa myös

yhdistelmätutkintona musiikki-

lukion kanssa, lisätietoja löydät

kotisivuiltamme. Kaikille avoin

koulutus on nyt yhteishaussa.
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Parhaat palvelut  

EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ TÄLLÄ SIVULLA
Ilmoitus Nivalan Viikon Parhaat palvelut -palstalla maksaa vain 5,50 €/viikko + alv!

Lukijan ajatuksia

Mitä sanotte tästä: Ruotsissa talous-
jätteen keruupaikat täyttyivät koti-
talouden roskista. Kaatopaikoista 
ei puhuttu ko. uutisessa. Puhuttiin 
suurkaupunkien läheisyydessä ole-
vista lämpölaitoksista. Roskavuo-
ret syntyivät, kun lämpölaitokset 
eivät ehtineet lauhan sään vuoksi 
polttaa lämmöksi ja sähköksi ko. 
roskavuoria. Kaatopaikoille  ei naa-
purissa arvokkaita lämmönlähteitä 
laiteta. Tekevät yhtä nuukasti, kuin 
entisajan torpparit, jotka kartanon 
päivätöissä pidättelivät koko pitkän 
päivän, että  saivat vasta illalla teh-
dä tarpeensa omaan tunkioon. 
Polttokelpoiset roskat eivät lahoa 
jätekasoissa, vaan ne ruotsalaiset 
polttavat lämmöksi ja sähköksi. On 
selvä asia, että savuhaitat kyetään 
nykytekniikalla poistamaan noissa 
lämpölaitoksissa.

Miten tämä Kalajokilaakson 
kuntien keksimä roskankeruukök-
kä nyt sitten oikein käy yksiin tuon 
homman kanssa, mitä tuolla Ruot-
sissa pidetään itsestään selvänä: 

kotitalouden roskat ovat energian 
tuotannossa, eikä kaatopaikoille 
lahotettavaa jätettä? Ollaanko nyt 
Ylivieskaan tekemässä kymmenien 
miljoonien eurojen investointia, 
joka on tulevaisuudessa käyttökiel-
lossa? Rakentaminen on käynnis-
sä. Lopulliset kustannukset ovat 
tuonkaltaisissa hankkeissa yleensä 
selvillä vasta, kun homma on tehty 
loppuun. Se on vain varmaa, että 
laskun maksavat velkaisten kunti-
en veronmaksajat. Nyt on jo selvää, 
että hanke on virhe, koska Suomi 
seuraa Ruotsin perässä näissä ener-
gia-asioissa. Viime päivien uutiset-
kertovat, että jätteen poltto on tu-
lossa Suomessa yhdeksi energian 
talteenottokeinoksi.

Ei tarvitse yhtään ihmetellä, et-
tä Jokilaakson Jäte Oy:n toimitus-
johtaja Antero Isokoski lausuu ko. 
asiasta ympäripyöreitä ajatuksia 
keskiviikon Kalajaskan tekemässä 
jutussa. Hän tajuaa viimeistään täs-
sä vaiheessa, että kuntiemme rahat 
ovat menossa tähän hankkeeseen 

aivan turhaan. Näiden pikkukun-
tien asukkaiden roskapussit voi-
daan tulevaisuudessa kerätä pol-
tettavaksi ilman turhaa kierrätystä 
Ylivieskan kautta. Kaatopikoilla 
ei tulla roskia lahottamaan. Tämä 
tosiasia ei tule millään selittelyl-
lä muttumaan. Roskat poltetaan, 
tai muutetaan biokaasuksi. Nyt 
on saatu Suomessakin tarpeeksi 
luontoaktivistien, ym. vihertäjien 
vahingon teosta luonnonsuojelun 
nimissä. Suomesta on viety laival-
la polttojätettä Saksan lämpölai-
toksiin. Uusi eduskunta tulee an-
tamaan vauhtia energiajätteiden 
hyötykäytölle Suomessa.

Liian hätäisesti ovat jokilaakson 
kunnat sotkeutuneet omiin ros-
kiinsa. Rahat ovat menossa maa-
tumaan tuohon laitokseen. Roskat 
ovatkin energian raaka-ainetta!

Vielä hukkaputkesta: Kuusa-
mossa on jo vuosikausia Rukan 
matkailukeskuksen jätevedet pum-
pattu puhdistamon kautta soille, 
eikä suoraan vesistöihin. Ratkaisua 

on ylistetty ympäri Suomen. Talven 
aikana suolle jäätynyt, ravinnerikas 
jätevesi painuu kesällä kanervik-
koon ja typet jäävät sinne. Siinähän 
suopursu kukkii ja tuoksuu.

Vapo on nyt jo Suomessa suurin 
ruokohelven tuottaja. Turvekentil-
lä viljellään ja lannoitetaan tuota 
energiakasvia.

Nivalan puhdistamon jätevesiä 
olisi helppo pumpata Alasydän-
maan takana oleville vanhoille tur-
vesoille biokasvien lannoitukseen. 
Olen aivan varma, että näin tullaan 
vielä tekemään.

Hukkaputki tehdään myös, jos 
kunnallisvaltuustot antavat näh-
dyllä tavalla vetää itsensä noihin 
käsittämättömiin hankkeisiin. 
Mitä sitten sanotte, kun tiskivedet 
ohjataankin poikki jokeen, turve-
soita kohti, eikä Pohjanlahteen saa 
Kalajokea pitkin laskea kuin sou-
tuveneellä ja kanootilla?

Miten on mahdollista, että pieni 
Toholammin kunta selvittää yksi-
nään kahden toimivan meijerin 

jätevedet muun jäteveden lisäksi? 
Lestijoki lienee vielä arempi pääs-
töpaikka niille, mitä Kalajoki.

Nivalan meijeri on kiinni, mutta 
nykyinen pudistamo ei kuulemma 
pysty jätevesiä puhdistamaan?

Eskonen
Jk.
Erkki Pulliainenkin ihastelee, mi-
ten järviruokokin on hyvä biokaa-
sun raaka-aine. Miten olisi, vihreä 
liitto, kävisikö järviemme sinilevä 
siihen tarkoitukseen? Tutkikaa-
pa sitäkin. Ennen muuta tutkikaa 
perusteellisesti, miten esim. Sak-
san maalla poltetaan roskia. Eikö 
sieltä saisi yhtään luonto aktivis-
tia Suomeen neuvomaan, miten 
se jätteenpolttohomma hoidetaan. 
Onhan sieltä saatu hyviä neuvoja 
metsän kaadosta, susien ja karhu-
jen suojelusta, oravien ja tikkojen 
varjelemisesta.

Evijärven miehet rakentavat 
parhaillaan armeijan ponttooni-
veneen päälle kaislanniittokonetta. 
Kaislat tuodaan veneellä pois. Nii-

tä ei tietenkään jätetä Lappajärven 
pohjaan maatumaan. Sinilevällä ja 
järviheinällä riittää järvissämme 
ravinteita. Vielä tulee aika, että 
viemärien laskuputket ovat maille-, 
eikä vesillle päin johtamassa.

Vielä yksi vinkki teille Suo-
men viisaille vihreille: ettekö voisi 
hommata yhdessä niiden Saksan 
Greanpeasen aktisivistien kanssa 
aidantekorahoja Suomeen? Olette 
yhdessä  EU:n avulla touhunneet 
nämä Natura-alueet meille. Näille 
Natura-alueille tehtäisiin nyt hyvät 
aidat susille ja karhuille aivan Ete-
lä-Suomea myöten. Aitojen pääl-
le hyvät kävelysillat, että voisitte 
turvallisesti seurata noita suloisia 
eläimiä, yhdessä ympäri Saksaa ja 
Ranskaa tänne lennätettyjen turis-
tien kanssa. Nämä eläimethän ovat 
aivan vaarattomia, mutta olisihan 
se niiden tarkkailumahdollisuuk-
sien kannalta parempi, että saisim-
me rakentaa nuo aidat, kun EU:kin 
helposti myöntäisi rahat noin hy-
vään tarkoitukseen.

Ollaanko rakentamassa rahoille kaatopaikka?
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Päätoimittaja
Maritta Raudaskoski
Puh. 040-841 9213

Ilmoitusmyynti
Mika Moilanen
Puh. 040-416 8958

Osoite
Kalliontie 25, 85500 Nivala

Sähköposti
toimitus@nivalanviikko.fi 
ilmoitukset@nivalanviikko.fi 

Internet
www.nivalanviikko.fi 

Ilmoitushinnat
Etusivu 1,00 €/pmm

Takasivu 0,95 €/pmm

Sisäsivut 0,85 €/pmm

Nivala toimii
-yhdistyspalsta 85 €/vuosi

Kodin kirpputori
yksityishenkilöille ilmainen

Kustantaja
Camlind Oy

Sivunvalmistus ja taitto
Nivalan Viikko

Painopaikka
Pyhäjokiseudun Kirjapaino

Jaetaan lauantaisin jokaiseen kotiin Nivalassa Hinnat ilman arvonlisäveroa

Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

CITROEN BX pakettiauto 1.6 
vm-89, bensak. Ajettu 136 
000 km, katsastettu lokak. 
Kytkin vika. Hp. 300 euroa. 
Puh. 044 264 5012.

Kaunisääninen 3/4 SELLO. 
Ammattilaisen arvioima. Hp. 
1200 euroa. Mukana kotelo 
ja jousi. Puh. 08-443 206.

MB 300 TEA-89. Iso farmari, 
huippuvarustein, mm. ilmas-
tointi, vetok, kattol, webas-
to, abs ym.    Ajettu 399 tkm. 
Ruosteeton. Hp. 4300 euroa. 
Puh. 044 0765 366.

Kuivia koivu- ja haapa HAL-
KOJA, myös pienittynä. Kotiin 
kuljetus mahdollinen!. Kysy 
lisää puh. 040-766 3671.

Kuivaa POLTTOPUUTA. Puh. 
0400-154920. 

TOYOTA Lite ACE vm-91. aj. 
95000 km. Katsastetaan jos 
tosi ostaja tulee. GSM 044-
280 9508.

ÖLJYSÄILIÖ 1500 L, täyd pa-
ketti. Sis. imu- ja täyttöput-
ket. Hp. 650 euroa. Puh. 040-
569 1691.

Tarpeettomana 80-luvulta 
olevat Hammond SÄHKÖ-
URUT,  2-tas. koskettimet. 
Pikkuvikaiset, edullisesti, kii-
reell. P. 041-504 2797.

FORD ESCORT -85 1,3. RAU-
TAREKI (Jämerä). Puh. 040 
705 1023 tai puh. 040 706 
7574.

MB 190 2.0 B -89 (muovihel-
ma). Kats. 12/06, soitin, ve-
tok., keskusl.,  väril. Hp. 2.200 
euroa. Puh. 044-5965340.

Salaoja PELTOA Järvikylällä 
noin 1.8 ha. Sopii myös ton-
tiksi. Puh. 040 5829 646

VUODESOHVA, hyväkuntoi-
nen, edullisesti. Puh. 0400 
462 778/ 440 812

Ostetaan  

AITTARAKENNUS / mökki, 
saa olla pientä remppaakin 
vailla. Yht.otot klo 19 jälk. 
puh. 040-701 4964.

Käytetty pesuhuoneen 
PAANEELIOVI. Mitat 4 
cmx82,5x204 cm. Puh. 
0400-705147.

Hyvä, käytetty netti TIETO-
KONE + oheislaitteet (näyt-
tö, näppäimet, hiiri). Puh. 
040-7602938.

Vuokrattavana  

RT-YKSIÖ 37m2, saunallinen. 
1.2 alkaen vapaa. Puh. 0400 
219 274.

OMAKOTITALO keskus-
tan läheisyydestä. Puh. 
040-5710698.

Halutaan vuokrata  

Nuoripari haluaa vuokrata 
pienen RIVITALOKAKSION. 
Puh. 044-506 5069.

KAKSIO rivitalosta. Puh. 044 
012 7127

Sekalaista  

METALLIMIES hakee metalli-
töitä metallialalta. Ajokortti 
on ( A,B,E,C) Nivalan lähiym-
päristöstä. Työkokemus noin 
28 v. Puh. noin 16.00-18.00, 
040 8123 649.

Löydetty  

Aittolan koulun seudulla 
pyörii valkoinen KISSA, jolla 
on tumma häntä ja musta 
läikkä selässä ja toisessa kor-
vassa ja pyrkii sisälle. Yhtey-
denotot puh. 446 312.

Kodin kirpputori  

ILMOITA ILMAISEKSI
Nyt yksityishenkilöt voivat ilmoittaa Kodin kirpputorilla aivan ilmaiseksi. 

Ilmoitukset tulee jättää Nivalan Viikon toimistoon tai 
postittaa osoitteella Nivalan Viikko, Kalliontie 25, 85500 Nivala.

Ilmaisia ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse.

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

Tuttu vihreä postilaatikko, johon ilmoituksen voi jättää toimiston
ollessa kiinni, löytyy talon päädystä valkean aidan takaa.

00€€
Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

1. Pikaluistelua

2. Viisi

3. Ihmisen kasvoissa

4. Vänern

5. Kapteeni Haddock

Vastataan pois  

Harjoitusajat. Tässä ovat kaikkien joukkueiden talvikauden 

harjoitusajat.

AMMATTIKOULULLA

T-96-98 ja 99/00 la 11.30-13.00 T-93 ma 19.00-20.30

B-tytöt su 15.00-16.30 P-95, -96/97 ke 16.30-18.00

Edustus, miehet su 16.30-18.30

TUISKULASSA

P-98/99 ma 18.30-20.00 P-94 la 14.30-16.00

Edustus miehet    ke 18.30-20.00

YSIKAKS' NIVALA RY

Nivalan Metallityöväen Ammattiosasto 353

Vierailu Ruukin rautatehtaalle Raaheen 24.2.2007.

Reissu on jäsenelle ilmainen.

Ohjelma: Ammattiosasto 200:n toiminta, rautatehtaaseen 

tutustuminen.

Lähtö: Haapajärven matkahuolto klo 9:30, Nivalan matkahuolto klo 

10:00. Paluumatkalle lähdetään noin klo 15:00

Ensimmäiset 50 ilmoittautunutta mukaan. Tervetuloa!

Ilmoittautumiset pe 9.2. mennessä: Jari 050-326 5678/Pertti 044-

524 1919

- Toimikunta.

METALLI

Uintiaika Uikossa muuttuu. Uusi aika on keskiviikkoisin kello 12:30 

- 13:30. 14.3. kevätkokouksen vieraana on liittovaltuuston edustaja 

Eila Järvelä

NIVALAN INVALIDIT RY

MYYDÄÄN
VOLVO 460 GL 1,7

• Vuosimalli 1990

• Punainen

• Katsastettu 10/2006

• Ajettu 264 tkm

• Vetokoukku

• Moot. lämm+sisäpistoke

• Kahdet renkaat

• CD-soitin, radio

• Uusi tuulilasi ym.

Hp. 1000 €

Puh. 040-841 9213

- Miksi parturit ovat usein 

huolissaan?

- Koska heidän elämänsä on hius-

karvan varassa!

Nainen puuskutti ruokakaup-

paan raahaten mukanaan monta 

kassillista palautuspulloja.

- Mitenkähän minä ja lapset eläi-

simme, jos mieheni ei joisi, hän 

tuumaili.

- Minä olen varmaan allerginen 

nahalle, Nykäsen Matti arveli 

Merville.

- Miten niin?

- No, joka kerta kun herään ken-

gät jalassa niin minulla on hirveä 

päänsärky.

Poliisi pysäytti auton ja pyysi saa-

da nähdä ajokortin. Kuski luopui 

siitä epäröiden:

- Tässä on, mutta minun täytyy 

saada se takaisin. Se on minun 

veljen...

Pariskunnalle oli kehkeytynyt 

tulinen riita.

- Sinä olet niin vääräsäärinenkin, 

että suuri, likainen sikakin mah-

tuu juoksemaan jalkojesi välistä, 

karjui mies.

- Tule ja kokeile sitten, kiljui 

nainen.

- Tiedätkös, mitä tapahtui pääsi-

äisenä Jerusalemissa, kysyi opet-

taja Liisalta.

- En tosiaankaan tiedä. Me olem-

me aina pääsiäisenä isän ja äidin 

kanssa Kanarialla.

Kaksi pikkupoikaa tuli mietteli-

äänä pyhäkoulusta.

- Selvisikö sinulle, mikä se piru 

on, kysyi toinen.

- Olen melkein varma, että se on 

sama juttu kuin haikaran ja jou-

lupukinkin kanssa - se on mei-

dän isä!

Viljellään huumoria  
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Chevrolet Matiz 0.8, 5-ov. Star - alk. 9.390€
149€/kk*
Mm. sivutörmäyssuoja, ABS-jarrut,
käynnistykseesto, penkinlämmittimet

Takuulla meiltä
Hinnat laskivat!
Tervetuloa ostajan markkinoille!

Chevrolet Kalos 1.4, 3-ov. Star - alk. 12.990€

199€/kk*
Mm. ilmastointi, CD-radio, 

Chevrolet Nubira 1.8, 4-ov. Star - alk. 
16.990€

259€/kk*
Mm. 4 turvatyynyä, ABS-jar-

Chevrolet Aveo 1.4 LS , 4-ov.- alk. 15.990€

239€/kk*
Mm. 4 turvatyynyä, si-
vutörmäyssuoja, ABS-jarrut,

Chevrolet Lacetti 1.4, 5-ov. Star - alk. 15.990€

249€/kk
Mm. 4 turvatyynyä, ABS-jarrut, 

Nyt saat Chevroletista entistäkin enemmän autoa rahallesi! 
Ja mihin malliin ihastutkin, saat kaupan päälle loistavan va-
rustelun, matalat käyttökustannukset ja kattavan takuun. Sik-
si Chevrolet val itaan paits i  tunteel la, myös jär jel lä.
Katso Chevrolet-kauppiaiden yhteystiedot osoitteesta 
www.chevrolet.fi . Tervetuloa koeajolle! www.chevrolet.fi 
Chevrolet Lacetti 1.4, 5-ov. Star - alk. 15.990 €, toim.kulut 600 €, 48kk / 80 000km
1. erä 1 100€, leasingvuokra 149 €/ kk, taattu jäännösarvo 3737 €. Summat sisältävät alv:n
*Chevrolet Kalos 1.4, 3-ov. Star - alk. 12.990 €, toim.kulut 600 €, 48kk / 80 000km
1. erä 1 622€, leasingvuokra 199 €/ kk, taattu jäännösarvo 5083 €. Summat sisältävät alv:n.
*Chevrolet Aveo 1.4 LS 4-ov., ovh 15 990 €, toim.kulut 600 €, 48 kk/ 80 000km,
1. erä 2 765 €, leasingvuokra 239 €/ kk, taattu jäännösarvo 5437 €. Summat sisältävät alv:n.
*Chevrolet Lacetti 1.4 LS 5-ov., ovh 15 990 €, toim.kulut 600 €, 48 kk/ 80 000km,
1. erä 1 985 €, leasingvuokra 249 €/ kk, taattu jäännösarvo 5 933€. Summat sisältävät alv:n
*Chevrolet Nubira 1.8, 4-ov. Star, ovh 16.990€, toim.kulut 600 €, 48 kk/ 80 000km,
1. erä 2 007 €, leasingvuokra 259 € / kk, tattu jäännösarvo 6 695 €. Summat sisältävät alv:n

Alkaen hinnat sisältäen toimituskulut 600 €: Matiz 0.8, ovh 9.900€,
Kalos 1.4, ovh 13.590 €, Aveo 1.4 LS, ovh 16.590€,
Lacetti 1.4, ovh 16.590 €, Nubira 1.8, ovh 17.590€.

Autoja on rajoitettu määrä ja saatavuus voi vaihdella jälleenmyyjittäin.
Takuu 3 vuotta/100 000km ja 3 Chevrolet Assistance -palvelu.
Yhdistetty kulutus 5,3-7,8 l/100km, CO2 127-181 g/km.
Kuvien autot erikoisvarustein. 

  etusi
 1.600€ 

 etusi
1.960€

 etusi
2.700€

 etusi
1.460€

Ylivieska

Hakatie 1

Autot: 0207 214 580

Huolto: 0207 214 570

Markku Perälä 020-721 4581

Tauno Timlin 020-721 4582 www.autoastrom.fi 

Mieti uudestaan. Mieti uusi Chevrolet.

Aveon ostajalle 

moottorinlämmitin  

ja talvirenkaat 

kaupan päälle.
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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
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