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Nimipäivät  

Sunnuntai  
11.3.2007

Kalenteri

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Viimeinen valssi

Sunnuntai: Kalervo

Maanantai: Reijo, Reko

Tiistai: Erno, Ernesti, Tarvo

Keskiviikko: Matilda, Tilda

Torstai: Risto

Perjantai: Ilkka

Lauantai: Kerttu, Kerttuli

1. Montako mitalia suomalaiset 

haalivat Sapporosta?

2. Minkälainen sairaus on 

arterioskleroosi?

3. Minkä suureen mittayksikkö 

on galilei?

4. Missä meressä Joulusaari 

sijaitsee?

5. Minkä väriseksi ääneksi suhi-

naa kutsutaan?

Vastaukset sivulla 7

Heikosta luonteesta on paljon 

iloa.

Peter Collinson

Herra, nimesi kunnian tähden

anna anteeksi suuret syntini.

Se, joka Herraa pelkää,

oppii valitsemaan oikean tien.

Hän saa onnen ja rauhan,

ja hänen jälkeläisensä perivät 

maan.

Herra ilmoittaa suunnitelman-

sa palvelijoilleen,  ja he tulevat 

tuntemaan, millainen on hänen 

liittonsa.

Minun silmäni katsovat alati 

Herraan, hän päästää jalkani 

ansasta.

Käänny puoleeni ja ole minulle 

armollinen, sillä minä olen yk-

sin ja avuton.

Lievitä sydämeni tuska, ota pois 

minun ahdistukseni.

Katso minun kärsimystäni ja 

vaivaani ja anna anteeksi kaikki 

syntini.

Katso, kuinka paljon minulla 

on vihollisia!

Heidän vihansa on väkivaltai-

nen ja julma!

Suojele minua ja pelasta minut, 

älä hylkää minua, sinuun minä 

turvaudun.

Ps. 25: 11-20

Olemme isäni kanssa vannou-

tuneita hanurimusiikin ystäviä.  

Isäni soitti jo ennen sotia tans-

seja Keski-Pohjanmaalla. 

 Itse päätin opetella hanurin-

soiton 1980-luvun alkupuolella.  

Alkeet opinkin.  Isäni soittaa 

”korvakuulolla”, itse opettelin 

nuoteista soittamisen.  ”Korva-

kin” on kehittynyt aikojen saa-

tossa.  Tapanamme oli soitella 

kesäisin Lestijärven kalamajalla 

iltojen ratoksi ja muidenkin ran-

tojen mökkiläisten iloksi.  Erään 

kerran tuli vastarannan sotave-

teraani veneellä rantaamme ja 

kiitteli ”Elämää juoksuhaudois-

sa” kappaleen esittämisestä.

Isäni soitteli eräänä iltana 

1980-luvun lopulla kaunista vals-

sia.  Itse hän  muisteli kuulleensa 

kyseisen valssin Keski-Pohjan-

maan tansseissa 1930-luvulla ns. 

viimeisenä valssina. Itse tykästyin 

tähän valssiin perin pohjin.    

Niinpä kesällä 1988 aloitim-

me projektin: Viimeinen valssi. 

Ensimmäisena vaiheena otin 

melodian ylös.  Isäni soitti kap-

paletta ja minä kirjoitin nuotteja 

ylös näppäin kerrallaan.  Sainkin 

melodian paperille.  Lähetin ai-

kaansaannokseni Suomen Har-

monikkaliittoon (Hanuri-leh-

delle) tiedustellen valssin nimeä 

ja nuotteja.  Harmonikkaliiton 

Jorma Mattila vastasi kirjeel-

lä.  Hän oli lähettänyt kirjeeni 

edelleen harmonikkataiteilija 

Taito Vainiolle. Taito Vainio lä-

hetti minulle nuotit ja seuraavan 

viestin: ”Terve Olli Jaakola!  Sain 

Harmonikkaliitolta tehtäväksi tä-

män sinun kappaleesi sovituksen.  

Tein tähän lisäksi välisoiton, kun 

oli hieman lyhyt.”.

Kappale ei täysin vastannut 

toiveitamme.  Kesällä 1990 lähes-

tyin jälleen Taito Vainiota.  Isäni 

oli soittanut kappaleen kokonaan 

ja minä nauhoittanut sen tavalli-

selle C-kasetille.  Lähetin kasetin 

Vainolle ja pyysin tekemään sen 

perusteella uudet nuotit.  Vainio 

lähetti uudet nuotit laskun kera 

lokakuussa 1990.  Näiden nuot-

tien perusteella opettelin itse 

soittamaan valssin ja isä hyväksyi 

kappaleen, se kuulosti oikealta.

Kappaleen alkuperä oli vielä 

hämärän peitossa, niin nimikin.  

Olin reissutyöläinen.  Niinpä ky-

selin vuosien varrella maakunnis-

sa Keski-Suomesta Lappiin soit-

toyhtyeiltä, tunsivatko valssin.  Ei 

ollut tuttu.  Aikaa kului, mutta 

kappaleen alkuperä vaivasi edel-

leen.  Kirjoitin toukokuussa 2005 

hanuritaiteilija Arto Kivekkäälle 

josko hän tuntisi kappaleen.  Olin 

tilannut häneltä aikaisemmin Ah-

venaisen Veikon kasetteja.  Arto 

vastasi aika pian: ”Kyllä sain nuo-

teista selvää.  Valssi on kuitenkin 

minulle tuntematon.  Se on sen 

verran pelimannihenkinen, että 

voisi olla kotoisin Länsi-Suomes-

ta.”  Seuraavaksi lähetin kirjeen 

Kansanmusiikki-instituuttiin 

Kaustiselle elokuussa 2005.  Ins-

tituutin tutkija, amerikansuoma-

laisen kansanmusiikin ”kävelevä 

tietosanakirja” Simo Westerhom 

soitti: ”Tuttu kappale, ollut suo-

malaisten torvisoittokuntien oh-

jelmistossa kakskymmenluvulla.”  

Lisäksi sain tiedon, että kappale 

on myös levytetty. Netistä löy-

sin YLE:n levyarkistosta tarkat 

tiedot: Savikiekko on Columbia 

nro 16140, jolla Willy Larsen 

soittaa.

Lähetin levytoiveitani YLE:

n toivemusiikin ohjelmiin.  Ra-

dioSuomi ei luonnollisesti kor-

vaansa lotkauttanut, heillähän 

on nämä soittolistat.  Lauantain 

toivotut oli eräs kohde, mutta en 

kappaletta sieltä kuullut.  Lähe-

tin Sirkka Haloselle sähköpostin 

YLE 1 kansanmusiikki-iltaan ja 

toivoin kappaletta. Nyt tärppä-

si.  Levy soitettiin radiossa syys-

kuussa 2005.  Harmonikkaa soitti 

Willy Larsen ja Kosti Tamminen 

lauloi.  Molemmat ovat ame-

rikansuomalaisia mestareita.  

Kosti Tamminen on syntyisin 

New Yorkista.  Willy Larsen sen 

sijaan syntyi Kotkassa v. 1885.  

Levytys on tehty New Yorkissa 

4.8.1926. Sain tämän Larsenin 

levyn nauhalle.

Vieläkin jäi kaivelemaan, kun 

isäni soittaman sovituksen väli-

soitto puuttui.  Niinpä lähetin 

uuden sähköpostitoiveen Sirk-

ka Haloselle.  Itse ohjelmaa en 

ehtinyt työkiireiden takia kuun-

telemaan, joten jouduin jälleen 

viestittämään Haloselle ongel-

mastani.  Tässä tulee esille YLE 

1 kansanmusiikkiohjelman erin-

omainen palvelu:  Parin viikon 

kuluttua sain Sirkka Haloselta 

ohjelmaleikkeen CD:llä, jossa 

kappale oli instrumentaalikap-

paleena. Harmonikkaa soittaa 

luonnollisesti Willy 

Larsenin avustaja-

naan tuntematon viu-

listi. Nyt olivat kaikki 

välisoitotkin mukana. 

Levykannen tietojen 

mukaan kappale on 

kansansävelmä.  Tä-

mäkin levy on tehty 

vuonna 1926 New 

Yorkissa.  Lähetin 

myöhemmin nuotit 

vielä Veikko Ahven-

aiselle, joka lupasi le-

vyttää kappaleen.  

Työtoverini 1970-

luvulta, musiikin 

ammattilainen, Sep-

po ”Sepa” Niemi oli 

YLE Ouluradion 

viikkovieraana tam-

mikuussa 2006.  Sa-

tuin kuuntelemaan.  

Kirjoittelimme säh-

köpostitse ja näin saa-

tiin koko dokument-

ti ”Viimeinen valssi” 

ammattitaitoisena 

taltiointina CD-le-

vylle.  Panin YLE 1 

ohjelmasta valssin 

sanat muistiin. Näin saatiin liki 

parinkymmenen vuoden projekti 

asiallisesti päätökseen.  Nuoteis-

ta kiinnostuneet voivat ottaa yh-

teyttä sähköpostitse.

Ystävällisin terveisin
Olli Jaakola

olli.jaakola@pp.inet.fi 

Nuori hanuristi KPO:n Karhin 

myymälässä v. 1938 sylissään 

Hagtströmin Granesso.

Hanuristit Lestin kalamajalla 1990-luvun alkupuolella. Peleinä 

olivat Colmodella Musica ja Giulietti Traviata

Lestin hanuristi sylissään 

Ramses Atlas II

Viimeisen valssin sanat
”Viimeisen valssin nyt aion tanssia,

viimeisen valssin sun kanssasi ystävä armas,

tää viimeinen valssi mun tuskan huojentaa.

Lähden pois täältä mä lähden,

lähden pois rakkauden tähden,

oi miten kylmä on sinun lempesi.

Sydämeni haljeta tahtoo,

kun sä mun silmiini katsot,

oi miten kylmä on sinun katseesi.

Viimeinen valssi mun tuskan huojentaa,

viimeinen valssi tuopi lohtua rintaani mulle,

tään viimeisen kerran sun kanssas astelin.

Onnea toivon mä sulle,

mitä toivotat armaani mulle,

nyt täytyy mun lähteä kauas maailmaan.

Tuskaa mä syömmessäni tunnen,

tietäni yksin vain kuljen,

oi miks miks mun täytyy sun luotas lähteä.

Siel sain mun rinnastani tuskan loppuneen,

kun taistoni päättyy ei tuskaa enää sydämeni tunne,

vaan haudassa maata saan viime untani.

Siellä maailman myrskyt ei pauhaa,

hauta tarjoopi lepoa ja rauhaa,

on päättynyt myrskyinen taistelo tää.

Kellot ne hiljalleen soipi,

mun hautani vaan unelmoipi

kaikki on siellä niin tyyntä ja sointuisaa.”

Kosti Tamminen laulaa ja Willy Larsen säestää

Columbia-levymerkillä 4.8.1926

Kuuskymppinen oppipoika 

sylissään aito ”Kouvolan 

Kravatti” vm. 1936-1939.
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LIISA

KOKEMUS

JAAKONSAARIJAAKONSAARI

VAHVUUS

on

varmista äänellä

onon

SDPSDP

Perussuomalainen

Erkki AhoErkki Aho
Kansanedustajaehdokas 2007

www.erkkiaho.comwww.erkkiaho.com
114

AITO TYÖMIES
- aidosti työväen asialla -

VELI PAASIMAA
Kirvesmies, Rakennusliiton
Muhoksen os, 167 puheenjohtaja

Ota yhteyttä:
gsm 041-445 0744
velipaasimaa@netti.fi
www.velipaasimaa.fi

NYT ON JO VIIMEIN AIKA ÄÄNESTÄÄ
RAKENTAJA EDUSKUNTAAN

Oikeasti vasemmalla
72

Matti Ahde

Pohjoisen
puolesta
– valitse

vastuu
www.matti.ahde.net
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Kansanedustajaehdokkailla on ollut kiireitä viime aikoina vaalityössään. Nivalan torilla pysähtyi 

viime viikolla Kristillisdemokraattien asuntoauto. Vaaliauto oli pysähtynyt päivän aikana jo 

Alaviskassa ja Ylivieskassa ja illalla oli vielä tilaisuus Haapajärvellä. Kalajokilaakson ehdokkaat 

vasemmalta Elisabet Elfving, Heikki Häyrynen, Riitta-Maija Hokkanen ja Marja-Leena Kemppainen.

Eduskuntavaalien ennakkoää-

nestys alkoi viime keskiviikkona 

ja päättyy tulevana tiistaina. Ni-

valassa yleisenä ennakkoäänes-

tyspaikkana on kaupungintalo. 

Arkisin yleinen ennakkoäänes-

tyspaikka on auki kello 10-19 

väisenä aikana ja viikonloppui-

sin kello 10-15.

Ennakkoon voi äänestää myös 

laitoksissa ja kotiäänestyskin on 

mahdollinen.

Varsinainen vaalipäivä on vii-

kon päästä sunnuntaina. Maalis-

kuun 18. päivänä vaali toimite-

taan kello 9.00-20.00 välisenä 

aikana.

Tänä kertaa Nivalassa on kol-

me äänestyspaikkaa: kaupunin-

talo, Niva-Kaijan koulu ja Kyösti 

Kallion koulu. 

Äänestäjiä on pyydetty otta-

maan mukaan vaalipaikalle pos-

tissa tullut ilmoituskortti, jonka 

esittäminen nopeuttaa toimitus-

ta. Kortin puuttuminen ei kuiten-

kaan estä vaalikelpoista henkilöä 

äänestämästä.

Ennakkoäänestys käynnistyi vilkkaasti
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Puuntuhka on osoittautunut 

erinomaiseksi lannoitteeksi, joka 

torjuu turvemaiden metsissä ylei-

sesti esiintyviä ravinnehäiriöitä. 

Tuhkan vaikutusaika metsänlan-

noitteena on useita kymmeniä 

vuosia, mikä on huomattavasti 

enemmän kuin kaupallisilla lan-

noitteilla. Tuhkan käyttö metsien 

lannoitteena on myös ympäris-

tönsuojelua parhaimmillaan.

UPM Metsä on yhteistyössä 

FA Forestin kanssa kehittänyt 

jo noin 10 vuotta rakeistetun 

tuhkan tuotantoa ja sen käyt-

töä suometsien lannoitteena. 

Rakeistettua tuhkaa on levitetty 

yhtiön mailla sijaitseville koe-

alueille pääasiassa Kaakkois- ja 

Itä-Suomessa. Metsäntutkimus-

laitoksen perustamia lannoitus-

kokeita – myös tuhkalla tehtyjä 

–  on UPM:n metsissä Pohjan-

maan alueella mm. Pyhännällä. 

Suometsien tuhkalannoitusko-

keiluja ja tutkimuksia jatketaan 

yhtiön mailla ja niiden tulokset 

ovat lupaavia.

Suometsien hakkuutarpeet 

lisääntyvät vuosi vuodelta niin 

UPM:llä  kuin yksityisillä met-

sänomistajillakin. 1960- ja 70-

luvuilla ojitetut turvemaiden 

metsät ovat siinä vaiheessa, että 

pysyäkseen omistajilleen tuot-

toisina ne tarvitsevat hakkuita 

ja ojien kunnostusta.

Puunkasvukyvyltään parhail-

la turvemailla puilla esiintyy ylei-

sesti fosforin, kaliumin ja boorin 

puutoksia. Huolehtimalla suo-

metsien ravinnetasapainosta näi-

den puuntuotos on mahdollista 

jopa kaksinkertaistaa. Hakkuu 

antaa metsänomistajalle puu-

kauppatuloja. Suometsien hak-

kuu ja hoito varmistavat niiden 

suotuisan kehityksen ja  hyvän 

tuoton myös tulevaisuudessa.

Puun käyttö energiantuotan-

nossa on lisääntynyt voimaak-

kaasti viime vuosina. Tämän 

vuoksi voimalaitoksilta on tule-

vaisuudessa saatavissa merkittä-

viä määriä myös metsänlannoi-

tukseen soveltuvaa puuntuhkaa. 

Käyttämällä tätä tuhkaa lannoit-

teeksi siinä olevat ravinteet palau-

tuvat takaisin metsään luonnon 

omaan kiertokulkuun ja samalla 

kaatopaikoille menevän jätteen 

määrä vähenee olennaisesti.

Tällä hetkellä maamme metsi-

en pystypuustoon on sitoutunut 

hiilidioksidia noin 1500 miljoo-

naa tonnia, eli noin 300 tonnia 

meitä jokaista kohti. Hyväkasvui-

nen puusto sitoo hiiltä heikko-

kasvuista tehokkaammin. Niinpä 

tuhkalannoitus on samalla ym-

päristöteko: lisääntyvän kasvun 

myötä puuston kyky sitoa hiiltä 

paranee ja samalla puiden tehos-

tuva yhteyttäminen tuottaa ilma-

kehään enemmän happea.

UPM:n omissa metsissä teh-

tyjen kokeiden ja tutkimusten 

tulokset metsien uudistamises-

Puuntuhka on erinomaista
turvemaiden lannoitetta

ta ja kasvattamisesta hyödyttä-

vät myös yhtiölle puuta myyviä 

metsänomistajia. Testattuja, tut-

kittuja ja hyviksi osoittautuneita 

työ- ja kasvatusmenetelmiä yhtiö 

voi tuoreeltaan tarjota palveluina 

myös yksityisille metsänomista-

jille. Esimerkiksi kuusen uudis-

tamiseen se on pitkäjänteisellä 

tutkimus- ja kehitystyöllä yh-

dessä Metlan kanssa tuottanut 

menetelmiä, joilla tulokset ovat 

erinomaisia. Metsänomistajalle 

nämä metsänhoitopalvelut ovat 

helpoimmin saatavissa UPM:n 

metsäpalvelun kautta.
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Kantelemusiikkia Kotikeskuksessa

Kirkolliset tapahtumat
Su 11.3. 3. paastonajan sunnun-

tai klo 10  messu kirkossa, Aho-

lansaari ja lähetysviikko alkaa, 

saarna S Korkalainen, lit. Juk-

kola, kanttori Rautio, avustaa J 

Kangas, laulu. Kolehti: Aholan-

saaren hyväksi. Messun jälkeen 

kirkkokahvit seuratuvalla.  Klo 

12 seurat seuratuvalla (M Jyrk-

kä, S Korkalainen, P Pihlajanie-

mi). Klo 14 Jaakko Malkamäen  

syntymäpäiväseurat seurakun-

takodissa, ruokailu alkaa klo 13 

(Jukkola, Viljanen, Hurskainen), 

ei kukkia eikä lahjoja, kolehti 

oman seurakunnan diakonia-

työlle. Klo 13 seurat Nivalan ry:

llä (E Isopahkala). Huom! Klo 17 

gospelkuoron harjoitukset seura-

kuntakodissa (Rautio). Klo 18.30 

seurat Nivalan ry:llä (E Isopah-

kala, R Österberg).

Ma 12.3.  klo 14 SRK:n lähetys-

seurat Niva-Onnissa (K Laiva-

maa, M Pennanen). Klo 19 ko-

tiseurat Hanna Järviluomalla ja 

Heikki Hurskaisella Niku-Matin-

tie 5 (J Hautala, A Harvala, Hurs-

kainen). Seuraviikon kolehdit he-

ränneenkansan lähetysrahastoon 

ja Aholansaaren hyväksi. Klo 19 

SRK:n lähetysseurat  kirkos-

sa (K Laivamaa, M Pennanen). 

Klo 18.30 raamattu- ja keskus-

telupiiri seurakuntakodissa, järj. 

Kansanlähetys.

Ti 13.3. klo 18 naistenpiiri seu-

rakuntakodissa. Klo 18.30 sisar-

kerho Nivalan ry:llä, Leena Salin 

luennoi. Klo 19 kotiseurat Suvi 

ja Jukka Vainolla Tyhtipuhdontie 

49 ( M Jyrkkä, M Jaakonaho, V 

Nuorva).

Ke 14.3.  klo 13.30 Siionin virsi-

seurat Kotikeskuksessa (Jukko-

la, Hurskainen). Klo 18 virsipii-

ri seurakuntakodissa (Katajala). 

Klo 19 kotiseurat Sinikka ja Jou-

ko Vuorella Haapaperäntie 384

(V Tuomi, Hurskainen, 

Viljanen).

To 15.3. klo 10-12 kuulopäivä 

seurakuntakodissa.Tietoa ikä-

kuulosta, mukana kuntoutus-

sihteeri Tiina-Maija Leinonen 

kuulonhuoltoliitosta. Klo 17 lap-

sikuoron harjoitukset kirkossa 

(Katajala).

Klo18.30 alkaen kahvit ja klo 19 

lähetysseurat heimotyön mer-

keissä seurakuntakodissa, mu-

kana Inkerin kirkon Uralin ro-

vastikunnan lääninrovasti Juha 

Väliaho, Anu Väliaho, muusikko 

Vasili Mihailov, Alpo Järvi sekä 

Olli. Klo 19 kotiseurat Inkeri ja 

Antero Sarjalla Antinkuja 14 ( 

R Muilu, Jukkola, Hurskainen). 

Klo 19.00 ompeluseurat Marjo ja 

Tuomo Sikalalla (U Savela).

Pe 16.3.klo 18 raamattupiiri seu-

rakuntakodissa (Olli). Klo 18.30 

raamattuluokka Nivalan ry:llä. 

Klo 19 kotiseurat Raili ja Kaler-

vo Kiviojalla Pidisjärventie 17 (P 

Seppä, J Mantila, Junttila).

La 17.3. klo 19.30 seurat Nivalan 

ry:llä , P Eskola (järj. Korpiran-

nan ry.)

Su 18.3. 4. paastonajan sunnun-

tai  klo 10 perhemessu kirkos-

sa saarna saarna ja lit Viljanen, 

avustaa seurakunnan lapsikuo-

ro joht Katajala. Kolehti Intias-

sa tehtävälle radiolähetystyölle. 

Messun jälkeen kirkkokahvit 

seurakuntakodissa. Klo 13 ul-

koilupäivä Ahteen koululla, järj. 

Ahteen diakoniatoimikunta. Klo 

14.00 seurat Korpirannan ry:llä 

(A Hämäläinen). Klo 18.30 seu-

rat Nivalan ry:llä (T Kamula, E 

Hosionaho). Klo 18.30 Kauneim-

mat hengelliset laulut  Karvosky-

län kylätalossa, kolehti ja arpa-

jaistuotto yhteisvastuulle, järj. 

Ojakylän diakoniatoimikunta 

(Katajala).

Perhekerhot          

Perhekerhot kokoontuvat tiistai-

na, torstaina ja perjantaina seu-

rakuntakodilla klo 10-12

(ei hiihtolomaviikolla).

Varhaisnuorisotyö

Hiihtolomaviikolla kerhot eivät 

toimi. 

Ma 12.3. klo 16.30 Tyttöker-

ho Erkkilän koululla. Klo 17 

Varhaisnuorten kerho Malilan 

koululla.

Klo 17 Kokkikerho 1-4 luokka-

laisille seurakuntakodin nuorten 

tiloissa.

To 15.3. klo 17 Kokkikerho yli 10 

vuotiaat seurakuntakodin nuor-

ten tiloissa. 

Klo 18 Varhaisnuorten kerho Jär-

vikylän koululla,

La 17.3. klo 12 Luontoker-

hon hiihtokoulu Pyssymäen 

maastossa.

Nuorisotyö

Ti. 13.3 klo 18-19 Raamis 

Nuorisotiloissa

Ti. 13.3 klo 19-20.30 Teema-ilta 

Nuorisotiloissa

Pe-su  16-18.3 Isoskoulutus 

Vinnurvassa

Rippikoulutyö

Su. 11.3 kirkossa kolehdin kan-

tavat Markus Korri, Taija Korri, 

Lasse Kivioja, Iida Kiviahde

Olkaa paikalla viim. 15 min. en-

nen tilaisuuden alkua!

Ehjä lapsen mieli - Yhteis-

vastuukeräys on alkanut, voit 

tukea keräystä lahjoittamalla 

summan pankkitilille, Nordea  

122530-610 0615 tai Nivalan Op 

529108-1254.

Tulossa:

Su 25.3.2007 Naisten päivän tilai-

suus, alustajana kasvatuspsykolo-

gian professori, ”rakkausprofes-

sori” Kaarina Määttä, aiheena 

Kestävä rakkaus voimavarana, 

musiikkia ja pakina.

Su 1.4.2007 klo 14 ”tomu väräh-

tää ja elää” runotapahtuma seu-

rakuntakodissa diakoniatyön hy-

väksi, Maija Ylen-Julin.

Kalajoen Kristillisen opiston 

65-vuotisjuhlat ja toveripäivät 

17-18.3. Ilmoittautumiset 14.3 

mennessä p 4639200.

Kanttori päivystää keskiviikkoi-

sin klo 12-13.30 kännykkänume-

rossa: 040 532 9051/Rautio, va-

paapäivät 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. 

Lomalla:  Martti Viljanen 

1-10.3.2007, Liisa Kataja-

la 5-13.3.2007, Sirkku Junttila 

10-15.3.2007.

Kastettu

Paulus Tapani Poikkimäki

Olga-Maria Amalia Eskola

Helmiina Saana Aleksandra 

Aitto-oja

Jasmin Iida Eveliina Pääkkö.

Kuollut

Emma Esteri Kivioja  89 v.

Aulis Asser Isokoski   68 v.

Martti Aukusti Junnikkala 48 v.

Sunnuntai 11.3.: Chigetti, pe-

runat, kastike, perunasalaatti, 

boysenmarjakiisseli.

Maanantai: Lihaporkkanakasti-

ke, perunat, kaali-puolukkasa-

laatti, aprikoosikiisseli.

Tiistai: Silakkapihvit, muu-

si, punajuuri-raejuustosalaatti, 

appelsiinikiisseli.

Keskiviikko: Broileri-perunasui-

kalelaatikko, porkkana-raejuus-

tosalaatti, ananaskiisseli.

Torstai: Sianlihakastike, peru-

nat, kiinankaali-persikkasalaat-

ti, marjakiisseli.

Perjantai: Hernekeitto, juusto, 

ohukaiset + hillo.

Lauantai: Uunimakkara, muusi, 

kaali-tomaatti-kartanosalaatti, 

ruusunmarjakiisseli.

Sunnuntai: Karjalanpaisti, pe-

runat, porkkana, italiansalaatti, 

luumukiisseli.

MAANANTAI: Broileririsotto, 

kaali-tuorekurkkusalaatti.

TIISTAI: Suikalepaisti, perunat, 

vihersalaatti.

KESKIVIIKKO: Lohi-kasviskeit-

to, pehmeä leipä.

TORSTAI:  Makaronilaatikko, 

tuoresalaatti.

PERJANTAI: Riisipuuro, ka-

neli, sokeri, kinkkuleikkele, 

ruispalat.

Nivala

Fysioterapeutti, keittäjä/keit-

tiöapulainen, projektityöntekijä, 

perhepäivähoitajia, myyntineu-

vottelija, osa-aikainen myyn-

tineuvottelija, myyjä kesätöi-

hin, kaivosmiehiä, särmääjä, 

konepuuseppä, kokki, ravin-

tolatyöntekijä, kauneuskonsult-

ti, hitsaajia, siivoustyönjohtaja, 

kokoojia (metalliteollisuus), 

teollisuusputkiasentaja.

Työvoimakoulutus

Yrittäjän ammattitutkinto, hit-

saajan pätevöitymiskoulutus, 

kone- ja metallialan perustutkin-

to, koneistus, kone- ja metallialan 

perustutkinto, levyseppä-hitsaa-

ja, koneistajan ammattitutkinto 

- cnc-koneistus, levytekniikan 

ammattitutkinto, hitsaajan am-

mattitutkinto, puualan ammat-

titutkinto, puusepänalan am-

mattitutkinto/puutuotteiden 

valmistus, puusepän alan am-

mattitutkinto CNC/CAD/CAM, 

teollisen pintakäsittelijän am-

mattitutkinto / puutuotteiden 

pintakäsittely, metalli-ja raken-

nusalan ammattitaitokartoitus, 

työturvallisuuskorttikoulutus, tu-

lityökorttikoulutus, laitoshuolta-

jan ammattitutkinto.

Taitava kanteleryhmä ilahdutti 

vanhuksia Kotikeskuksessa kau-

niilla musiikillaan. Illan ohjel-

massa oli muun muassa Kaleva-

laisia sävelmiä ja hartaita säveliä. 

Tutut laulut innostivat vanhuksia 

myös laulamaan mukana.

Kotikeskuksessa esiintyjiä oli 

seitsemän, mutta kaikkiaan Kan-

salaisopiston kanteleryhmään 

kuuluu nelisenkymmentä soit-

tajaa. He ovat jo vuosia esiinty-

neet ilmaiseksi useissa paikoissa 

ei puolilla Suomea. Ensi kesänä 

ryhmä esiintyy mm. Kallion kir-

kossa Helsingissä.

Lähetä kannanottosi, mieli-

piteesi ja havaintosi kätevästi 

tekstiviestillä. Numero toimii 

vain tekstareille, muut yhteys-

tiedot löytyvät toisaalta tästä 

lehdestä.

Puhelinnumero on

044-9181363
Jo on Nivalassa köyhiä nuoria. 

Kävin S-marketissa to. 1.3. illal-

la ja vartin aikana ku olin kau-

passa, niin autosta oli pöllitty 

pölykapselit. Rattorin jäljet oli 

vaan jääny auton viereen ja pari 

lapinkullan hylsyä maksuksi jä-

tetty. Toivottavasti kapselit pyörii 

nyt komiasti rattorin vanteissa. T. 

Suivaantunut.  

Euro kautta markka siis mitä, no 

eurot ja markat menny sekaisin 

mutta tulot on markka tasolla. 

No elämäkö on...

Tuota maidon hintaa on ihme-

tellyt moni muukin ja siksipä 

ostammekin ruuat ylivieskasta 

josta saa huomattavasti halvem-

malla eikä sinne oo ku vähä pi-

tempi matka!

Satutteko katsomaan! Lauantai-

na esitettiin Lauri Viidan aikaan-

saannoksia. Todella tasokasta 

tarjontaa! Hakkaa mennen tullen 

Salkkarit, tällaista lisää niin mie-

lusasti lupamaksun maksaa!

Kiitos sinulle rehellinen nainen, 

joka löysit 28.02. lompakkoni ja 

toimitit sen Halpa-Hallin kassal-

le. Nimim. TM.

Käykää äänestämässä! Jokainen 

tutkailee itelleen mieluisan eh-

dokkaan, tarjotaa riittää kaikille 

mielipiteille.

Mikä on kun meidän laatikkoon 

ei tullut Nivalan Viikkoa eikä 

mainoksia eikä edell. viikolla Ni-

vala-lehteä? Taitaa olla jakelijan 

huolimattomuutta. Vai varasko 

asialla?

Pulaoopperan tilit edelleen hä-

märän peitossa? Eikö niitä us-

kalleta tuoda julki?

Kylällä näkee niitä tiukkapipoja 

mistä niitä saa?

Nimimerkille Sivusta seurannut! 

Ei se ole koiran vika, jos koira 

haukkuu. Se on koiran luonne. 

Totta kai se ilmoittaa kun laji to-

vereita menee tiellä. Totta koiran 

pitää saada olla ulkona, ei sitä voi 

kiusata koko päivää sisällä, aijo-

taan käydä kolmestaan lenkillä + 

ystävän koirat. Ps. Kaikkijen kau-

niiden koirijen puolesta.

Missä katsojat elokuvista joita 

näytetään Kinevalla!? Viimeks 

kun kävin, katsomassa siellä lef-

fan, niin katsojia oli tasan 3! Tur-

ha sitten miettiä, että miks täällä 

ei ole oikeeta elokuvateatteria!

Suomi elää ennenkuulumatonta 

velkavaurauden aikaa. Valtion 

omaisuutta on myyty ja kepu lu-

paa myydä edelleen. Lama on hy-

vä vastaanottaa, kun valtio, kun-

nat ja kansalaiset ovat velkaisia.

Tekstarit  
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Hituran kaivoksen kohdalla Ka-

lajoessa on pumppaamo, josta 

kaivoksen kuivatusvedet pum-

pataan jokeen. Virtaus on paljon 

runsaampi kuin pelloilta tulevien 

pumppaamojen kohdalla. Tämän 

pumppaamon kohdalla on joen 

jäässä heikko paikka, jonka ko-

ko riippuu yleisestä jään vahvuu-

desta, säästä ja joen virtauksista. 

Kuluneella viikolla täysin sula 

Pasi Niemi

-  Äänestän. Aika todennäköisesti 

on jo ehdokaskin selvillä.

kohta ulottui rannasta pitkästi 

keskijokeen päin. Yöpakkasten 

ja lumisateen jälkeen sitä ei huo-

maa, ja on vaarallinen kaikille 

kulkijoille. Moottorikelkkailijat 

voisivat ottaa tavakseen merkitä 

tuon kohdan talvisin, niin ikävän 

onnettomuuden mahdollisuus 

vähenisi.

Nimimerkki Hiihtäjä

Moottorikelkkailijoille

Vaaligallup
Kuvat ja teksti: Katja Kukkurainen ja Mari Laukka.

Näin vaalien alla teimme gallupin, jossa kysyimme haastateltavil-

ta  aiotko äänestää tulevissa eduskuntavaaleissa ja onko ehdokas jo 

selvillä?

Esko Turpeinen

- Kyllä aion äänestää.  Ehdo-

kas ei ole vielä selvillä, mutta 

katellaan.

Lauha Yliniemi

-  En ole varma. Monta hyvää eh-

dokasta, en ole vielä päättänyt.

Anna-Leena Häkkinen

-  Aion äänestää. Vielä mietin-

nässä, että ketä.

Tuula Hakala

- Aion äänestää. Ehdokaskin on 

jo selvillä.

���������
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Parhaat palvelut  

EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ
TÄLLÄ SIVULLA

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

www.nivalanviikko.fi 
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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  

HEINÄNSIEMENTÄ, sertifi oi-
tua. Itävyys 96 %, puhtaus 
100 %. Puh. 050 5055 834

Jyrsijän HÄKKI 100 x 53 x 47 
cm. Siisti. Hp. 35. Puh. 040 
961 4896

MB A150 5d -07, 0 tkm! Mus-
ta, 2x renkaat, esp, ilmastoin-
ti ym. Myydään arpavoitto 
pois! Hp. 25 400 €. Puh. 044 
0744 067

Fordin 14 tuuman ALUVAN-
TEET, alumiiniset 20 € kap-
pale. Koko hinta 80 €. Asias-
ta voi tinkiä ja käy Fordeihin. 
Puh. 050 3787 888

MÄNTYSÄNKY 80 x 200 cm. 
H. 50 €. RUNKOSÄNKY 80 x 
200 cm. H. 50 €. Puh. 040 570 
6367.

2 kpl hyväk. RUNKOPATJA-
SÄNKYÄ (sisältää jalat) yh-
teishintaan 60 €. Malli: Asko 
Bonnell luxline ultra. 80 x 200 
cm. Puh. 040 570 6367.

Henkilöauton PERÄKÄRRY 
teli Muuli 1000s. Hp. 470 €. 
Puh. 044 013 1022.

VW Caddy -84 1.6 td. Vasta 
kats. Hyvä! Hp. 1450€ Puh. 
044 013 1022.

NISSAN MICRA 1.2 CX. 2 x ren-
kaat, vetokoukku, lohkoläm-
mitin. Katsastettu lokakuussa 
06. Hyvä käyttöauto. Hp. 700 
€. Puh. 044 264 5026.

MINIDISC/ CD-SOITIN. Hy-
väkuntoinen. Hp. 100€. Puh. 
044 264 5026

Ski-Doo Mach1 700m3 
MOOTTORIKELKKA, erittäin 
siisti, vm-97 ml. 6900 km. 
Hinta. 2900 €. Puh. 040 729 
8753

SAAB 9001 -89 4-ov. veto-
koukku, kats. kesällä -06. HP. 
580. P. 0400-285215.

Ostetaan  

Siirtokuntoinen HIRSISAUNA. 
Puh. 040-773 0590.

Halutaan vuokrata  

YKSIÖ/ PIENI KAKSIO Nivalan 
keskustasta. Yhteyden otot il-
taisin. Puh. 040 836 0529

Vuokralle halutaan kerrosta-
lo YKSIÖ tai KAKSIO. Puh. 041 
7879 756

Halutaan vuokrata 6- vuo-
tiaalle LASKETTELUVARUS-
TEET ajalle 30.3-5.4. Puh. 040 
587 4103 klo 16.00 jälkeen. 

Työssäkäyvä nuori nainen 
haluaa vuokrata YKSIÖN tai 
KAKSION, saunallisen Niva-
lasta. Puh. 040 7538 214.

Vuokrattavana  

KERROSTALOKOLMIO 56,5 
m2. Heti vapaa. Puh. 050 
369 3281

RIVITALOYKSIÖ Nivalan kes-
kustassa, heti vapaa. Puh. 
040-561 5797.

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.

Kodin kirpputori  

00€€
Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

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 T-93 ke 18.30-20.00

 

YSIKAKS' NIVALA RY

LAATTAVIESKA 
Ratakatu 19, Ylivieska, puh. (08) 424 668, www.laattapiste.fi 
Palvelemme arkisin klo 9 - 17 ja lauantaisin klo 9 - 13

KEVÄÄN UUTUUDET SAAPUIVAT
Puukuvioisilla laatoilla luot luonnollisen tunnelman terassilta kylpyhuoneeseen. 
Uutuuksista löydät myös särmikkäät sisustuskivet ja romanttiset kukkakuosit. 
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Vastataan pois  

1. 8 mitalia.

2. Verisuonten kalkkeutuminen.

3. Kiihtyvyyden.

4. Intian valtameressä.

5. Valkoiseksi.
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Keittiökalusteiden ei välttämättä tarvitse maksaa paljon!

www.keittiokalustetukut.fi

Lakeuden
KEITTIÖKALUSTETUKKU Oy
Takatie 10, 90440 Kempele, puh. 08 376 601, fax 08 376 663

Avoinna 
ark. 9-18 
la 9-14

500€

Kuvan mukaiset keittiökalusteet
valkoiset maalatut
HOLVIKAARI, TALONPOIKA 
tai SILEÄ -ovet
sis. valolistan ja pöytätason 
Tarjous ei sisällä koneita.

Ota mitat mukaan ja suunnitellaan yhdessä 
Sinulle komerot upeilla liukuovilla!

LIUKUOVET!
Nyt meiltä myös

&�'������&��
����
�&�(�����
�����)
	��	�	�������&��	���������*�&�#��������	�	
+����$$��,$$�&��$� �,�,��#%�&�-	.�$$��,!$

������ ����������	��������

'		�/��0������

1��
�	�		
234 	���		
5	���	�����	
����"�������	

�������	
��
������	
��
�����

�������
	�
���		�	
����	���������

�		���	��	��	�������	
�
�	
��	
	���	�������	
�
���	

����������������

	

��	
	���	�������	
�
����
�	���������������������	
	

�� !�"��#�$$%�&�����'���	!����
	(�������!)��

)�����������
������%
 ���		
	
�������

��������� �
� 	��
�������������

���/144��""�2#<"
�0�!�22�
1"022�4��$4
%�1���%$$�4$&

	#<"/�1�40��/�%��/���
�014����#"#�1"$$6

���&(+(.-)).,-�(+(-,(5=-,

��!��"��$&!�����
�1/���


