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Seuraavassa
numerossa

Tilanpuutteen vuoksi mate-

riaalia siirtyy seuraavaan nu-

meroon. Siinä kerromme muun 

muassa seurakunnan kirpputo-

rin kuulumisia.

Meillä on myös kuvakima-

ra kansallisen veteraanipäivän 

juhlallisuuksista ja huikaisevan 

komeasta automaalauksesta.
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Nimipäivät  

Sunnuntai  
6.5.2007

Kalenteri

Lukijan ajatuksia            

Ajatus  

Kysytään pois  

Krypton 
vastaus

ja voittaja
Tämänkertaisen Krypto -ristikon 

ratkaisusana oli ”harppi”. Vasta-

uksia saapui jälleen runsaasti.

Oikein vastanneiden kesken 

suoritettiin arvonta, jossa pal-

kintona oli Nivalan Yrittäjien 20 

euron arvoinen lahjakortti. Lah-

jakortilla voi ostaa useimmista 

nivalalaisista liikkeistä.

Onnetar suosi tällä kertaa 

Maija Palolaa Maliskyläntieltä.

Sunnuntai: Ylermi

Maanantai: Helmi, Kastehelmi

Tiistai: Heino

Keskiviikko: Timo

Torstai: Aino, Aini, Aina

Perjantai: Osmo

Lauantai: Lotta

Tie onneen: Vapauta sydämesi 

vihasta, mielesi huolista. Elä yk-

sinkertaisesti, vaadi vähän, anna 

paljon. Täytä elämäsi rakkau-

della. Kylvä auringon paistetta. 

Unohda itsesi, ajattele muita. Tee 

kuten toivoisit itsellesi tehtävän.

Norman Vincent Peale

Sunnuntai 13.5.:

Äitienpäivä.

Ajassa  

1. Millä toisella nimellä piilipuu 

tunnetaan? 

2. Missä merkintäjärjestelmässä 

käytetään fermaatteja? 

3. Miten Larry Th ornen nimi liit-

tyy Suomen historiaan? 

4. Mihin kalaheimoon kuuluvat 

mm. kolja, seiti ja made?

5. Minkä kolmen pääkaupungin 

halki Tonava virtaa? 

Vastaukset sivulla 4

Ennenkuin Uuden Hautausmaan 

vanha puukappeli aikoja sitten 

purettiin pois uuden tieltä, näkyi 

sen kellotorni kaukaa Sarjanky-

län tietä tulijalle. Metsä oli mata-

laa, puut kituivat ja kasvoivat hi-

taasti märkyyden vuoksi. Matalat 

ja kitukasvuiset olivat nivalaisten 

metsät. Pohjolan Frans on ker-

tonut naapureilleen, miten vii-

me vuosisadan ensikymmenellä 

Pamparin mökin ikkunatuijun 

valo näkyi Kassaraan asti. Sa-

lanteen Hermanni on kiivennyt 

Ylivieskan ja Nivalan välillä suu-

reen puuhun, josta on näkynyt 

kolmen kirkon kellotapulit, Sie-

vin, Nivalan ja Ylivieskan.  

Nivalaiset on polttaneet vuo-

sikymmeniä tuvissaan juurikoita. 

Juurikoita nousi ylös suopelloista. 

Joka vuosi ne pelloilta kerättiin, 

keväällä ainakin ennen kylvönte-

koa. Metsää ei kaikilla ollut haka-

ta poltettavaksi, mutta juurikoi-

ta riitti kaikille. Mökkiläiset on 

saaneet pitää ne, kun ovat olleet 

taloihin uutta peltoa kuokkimas-

sa. Kun juurikat ja kannot lop-

puivat, tuli monin paikoin suon 

sisästä sinne vuosisatoja aiksem-

min kaatuneita tukkirunkoja vas-

taan. Kujalan Arvi, auratessaan 

Kuoppasillan vieressä olevia suo-

peltoja, mittasi suurimpien mui-

naispuiden olleen kahden saran 

poikki ylettyviä.

Nivalan alavien maiden pe-

ruskuivatus toteutui kunnolla 

vasta, kun niittyjä halkovat kana-

vat kaivettiin, alkaen kaukaisim-

pien lohkojen periltä jokirantoi-

hin asti. Käsivoimin, lapiotyönä 

rakennettu peruskuivatus mah-

dollisti vasta tehokkaan salaoji-

tuksen Nuo syvät kanavat ovat 

osaksi liettyneet, mutta että nii-

den pohjat ovat  jo pellon pin-

tojen tasalla, ei yksin johdu liet-

tymisestä. Pohjavesien ja pellon 

pinnan laskeutuminen on myös 

vaikuttanut, että nuo 40-55 vuot-

ta sitten kaivetutut kanavat ovat 

nyt niin matalia. Kuivatusta ei 

yksin tapahdu pohjakosteutta 

pois johtamalla ojia pitkin. Pin-

tavedet menevät nyt tehokkaasti 

Pohjanlahtea kohti, eivätkä painu 

maahan, niin kuin vielä aikaan, 

jolloin nämä seudut olivat sois-

tuvien metsien peitossa.

Asfaltoitujen pihojen ja katu-

jen pintavedet menevät ainakin 

osaksi suoraan katuviemäreitä 

pitkin jokeen tai peräti puhdis-

tamovesiin! Taloja on rakennettu 

paikkohin, missä 50 vuotta sit-

ten oli tulvajärvet keväisin. 50-60 

luvulla joka talossa kirkonkylän 

laiteillakin otettiin ainakin na-

vettavesi omista pihakaivoista. 

Ruokavettä saatiin jo Vanhan 

Vesiyhtiön rakentamaa puu-

putkijohtoa pitkin. Pidisjärven 

pohjaan upotetun ja mäntytuk-

kiin poratun reiän  alkupää oli 

Korpirannalla.

Tuliko vesi vielä omalla pai-

neella Knuutirannalla olevaan 

altaaseen? Altaasta ajettiin he-

vosilla hyvää Antteroisten, tai 

Haittalan lähteen vettä ruoka-

vedeksi Kirkonkylän taloihin. 

Se, että Kuuselan Eemelin Ansa 

niminen tamma liukastui ve-

den ajoreissulla ja putosi jäiseltä 

reunalta tuohon altaaseen, ei ol-

lut mikään ympäristökatastrofi . 

Hevonen nostettiin talliin läm-

mittelemään ja vesi kulkeutui ky-

läläisten kahvinkeittoihin. 

Kyllä pitäisi olla syvät porakai-

vot, jos haluaa navettavettä kes-

kustan liepeillä, omalta pihalta 

pumpata. Vesi ei ollut juomakel-

poista, mutta omalta pihalta sitä 

tieten vieläkin saa, kun tarpeeksi 

pitkän putken poraa. Ne 60 lu-

vun kaivot olivat käsin lapiotuja 

ja kaivon seinät tuettiin hirsike-

hikolla. Rautapitoista ja pahan-

makuistakin vesi oli. Mahtoivat 

sillä juotetut lehmätkin sairas-

taa, vaikka sitkeitä maatiaisia 

olivatkin.

Onkohan se aivan varma, et-

tä näillä jokilaaksoilla puhdasta 

pohjavettä riittää tulevillekin su-

kupolville rajattomasti haaskata, 

kuten nykyisin teemme?

Kuka sen voi tietää, onko ai-

na vara puhtaalla pohjavedel-

lä huuhtoa vessan pyttyyn niin 

paljon vauhtia, että siitä lähtevä 

roina jaksaa huilata Pohjanlah-

den rantaan uudelleen puhdis-

tettavaksi. Syntyykö pohjavettä 

alueilla, joilla ojitetaan maita ja 

viljellään metsiä, pelloista nyt 

puhumattakaan?

Hyvien sorakankaiden ja ojit-

tamattomien soiden takana täyt-

tyvät Sievin ja Haapajärven Pit-

känkankaan vedenottamoitten 

lähteet. Mutta täyttyykö ikuises-

ti? Hituran kaivos on jo yksis-

tään tyhjentänyt Töllinperäisten 

pihakaivot.

Toinen uusiutuva luonnonva-

ra on metsä, josta nyt energiaa 

aletaan ottaa. Ei sekään kauan 

kestä, jos metsästä ravinteet ote-

taan pois ja puun kasvualustat  ri-

suja ja kantoja myöten tyjenne-

tään. Energiapaju ja ruokohelpi 

voitaisiin vielä lannoittaa niillä 

ravinteilla, joita varten nyt jätti-

puhdistamoa ollaan runkoputki-

neen suunnittelemassa. Tuohon 

putkeen voidaan joutua työntä-

mään jokivettä kääkylän kyytipo-

jaksi matkalla suurille merille.

Eikö ravinnevesiputkelle voisi 

löytyä suunta energiapaju- ja ruo-

kohelpipelloille, joita kohta on 

syrjäisemmät kylät tuottamassa. 

Pahkaperälläkin on vain yhdessä 

talossa enää lehmät laitumella.  

Mikään massaturismin ja 

kiihkeän väestönkasvun alue ei 

Kalajokilaakso mahtane tulevai-

suudessa olla. Vanheneva väestö 

ei tarvitse, eikä pysty käyttämään 

tehokkaasti kaikkia hyviä palve-

luja ja palveluiden oheispalvelui-

ta, mitä on jo saatavana. Mittavat 

ja kalliit jätehuoltoon tehdyt in-

vestoinnit tulevat työläästi mak-

settua, jos maksajien keski-ikä 

on kohta 70 vuotta. Vetovoimai-

suutta ja tulevaisuuden vahvuut-

ta alueillemme voidaan turvata 

hyvin, jos tehdäänkin toisin, kuin 

mitä muut. Tehdään halvemmal-

la, luontoa ja sen varoja säästäen. 

Ei se ulkohyyssi niin kovin paha 

ollut.Talvisin varsinkaan ei edes 

haissut.

Vasta valittu eduskuntakin 

miettii pääministerinsä myötä, 

miten tämä maa asutaan sitten, 

kun kaikki olemme vanhuksia. 

Jos emme jaksakaan maksaa 

jätteittemme älyttömän kalliiksi 

tulevaa puhdistamista? Lykätään 

ne jätökset tulevaisuudessa ener-

giapeltojen kasteluun ja lannoi-

tukseen. Kasvatetulla bioenergi-

alla tuotetaan lämpöä ja sähköä 

koteihin.

Tuntuisiko vetovoimaiselta!

Eskonen 
 

Jk. Onko puolueiden ohjelmien 

ja voimassa olevien jätevesi-, kaa-

topaikka-, ym ympäristöön liitty-

vien lakien ja asetusten välillä ris-

tiriitaisuutta. Puolueet haluavat 

edistää kotimaisen energian hy-

väksi käyttöä. Kunnilla teetetään 

kuitenkin kalliita ratkaisuja, jot-

ka eivät edistä, vaan estävät talou-

dellista jätteiden uusiokäyttöä.

Hankeet on suuria. Laskut 

jäävät tulevien sukupolvien mak-

settavaksi. Nyt on jo muutamassa 

vuodessa velkaannuttu, että näin 

käy. Lapset ja lasten lapset maksa-

vat heille rakennettuja laitoksia ja 

romppeita, joita eivät pystykään 

käyttämään.

Pohjavettäkö loputtomasti?

Kansanliike Pro-Nivala odottaa 

edelleen kaupungin johdon vas-

tauksia jo aiemmin esitettyihin 

kysymyksiin. Toistaiseksi kau-

punginhallitus on kieltäytynyt 

keskustelemasta kuntalaisten 

kanssa.

Nyt asiasta on oltu yhteydessä 

läänin johtoon kaupunginhalli-

tuksen menettelystä. Kaupungin-

hallitus näyttää tietoisesti hyväk-

syvän lainvastaisia päätöksiä mm. 

Vesikolmion suhteen. Viimeises-

tä valtuuston päätöksestä, jolla 

kaupunki päätti myydä jätevesi-

puhdistamon ja liittyä mukaan 

siirtoviemäri- ja keskuspuhdis-

tamohankkeeseen. Tämä päätös 

ei ole vielä lainvoimainen, koska 

asiasta on valitettu lääninoikeu-

teen. Siitä huolimatta Vesikol-

mion hallitus kaupunginjohtaja 

Marjakankaan ja toimitusjohta-

ja Esa Harjun esityksestä muut-

ti Vesikolmion yhtiöjärjestystä 

19.4.2007. Virhe syntyi myös 

siitä, että kokouskutsussa ei edes 

mainittu sääntömuutoksesta. Tä-

mä Vesikolmion yhtiökokouksen 

päätös kumoutuu, eikä sitä vah-

visteta kaupparekisteriin. 

Eikö kaupunginjohtaja Marja-

kankaan juuri pitäisi valvoa pää-

tösten lainmukaisuus. Pro-Nivala 

harkitsee tutkintapyynnön tekoa 

Vesikolmion johdon toiminnasta 

ainakin kolmesta asiasta: oikean 

tiedon salaamisesta kaupungin-

valtuustolta, Vesikolmion toi-

minnan sääntöjen mukaisuu-

desta mm. voiton keräämisessä 

ja yhtiön sisäisestä toiminnan 

tarkkailusta.

Pro-Nivala on valmistanut 

tietopaketin uusimman tutki-

mustiedon osalta ja jakaa sen 

valtuustoryhmille, Nivalan Maa-

taloustuottajille, veden suur-

kuluttajille ja muillekin asiasta 

kiinnostuneille.

Lisäksi Pro-Nivala odottaa 

tietoa myös Uimahallin lopulli-

sista kustannuksista, yhtiön tap-

pioista ja toiminnan laajenta-

misesta kuntosalipuolelle, joka 

lopettaa yksityiset palvelut tältä 

osin Nivalassa.

Pro-Nivala haluaa toistaa 

vielä, että tarkoitus ei ole aset-

taa kuntalaisia vastakkain eikä 

uhmata päättäjien valtaa, vaan 

saattaa viranhaltijain menettely 

kriittiseen tarkasteluun ja tuoda 

avoimuutta ja uutta tietoa päät-

täjien käyttöön. Kaikki meidän 

nivalalaisten parhaaksi.

Pro-Nivala 
tiedottaa
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Willipuoti & Willitassu on muuttanut!

Uusi osoite Puistokatu 52Uusi osoite Puistokatu 52
• Lemmikkitarvikkeet
 ja ruoat
 Royal Canin, Nutro,
 Pro Formance, Nutra Nuggets
 ja Frank´s Breaderline

• Nuorison bändivaate
 Bändipaitaa... Vyöt, liput ym. mukavaa!

• Lahjatavaraa

Pro
Formance

29,90
alk.

15 kg

Frank´s
Breaderline

19,90
alk.

15 kg

Puistokatu 52, Haapajärvi •• Puh. 044 555 5984

Tervetuloa
tutustumaan!

• Tinttu tuotteet
 Hatut ja haalarit

Uusi osoite Puistokatu 52

Nivalan kaupunki ja yrittäjät 

ovat järjestäneet Vetovoimainen 

Nivala -kyselyn, jonka tuloksia 

pohdittiin viime keskiviikkona 

Nitekissä. Tilaisuus alkoi kello 

18, jolloin paikalla oli kolmi-

senkymmentä henkilöä, mutta 

pikkuhiljaa sitä saapui runsaasti 

lisää.

Aluksi kaupunginjohtaja Pasi 

Marjakangas esitteli yhteenvedon 

kyselyn sadosta. Niissä nousi kol-

me asiaa useimmiten esille: ylei-

nen ympäristön viihtyvyys, kuten 

puistot, viheralueet, kukkaistu-

tukset ja pyörätiet, kaupunkiin 

kaivattiin lisää vapaa-ajan akti-

viteetteja sekä kaupallisten palve-

lujen ja palveluasenteen edelleen 

kehittämiselle todettiin olevan 

tilaa. 

Kyselyssä kysyttiin myös, mi-

kä Nivalassa on hyvää. Sitä löytyi 

paljon - esimerkiksi liikuntakes-

kus ja etenkin Uikko on huippu-

suosittu, samoin Teollisuuskylää 

ja sinne rakennettuja työpaikkoja 

kiiteltiin. Terveyskeskuksen laa-

jennus on huomioitu positiivi-

sena. Kaupunginhallituksen pu-

heenjohtaja Jarmo Vuolteenaho 

totesi, että Nivalalla on Kallio 

-kuntayhtymässä hyvä edustus 

ja siellä hallinto laitetaan hyvin 

ohueksi ja järjestetään tilaa teke-

ville käsille, joten palvelut tulevat 

säilymään laadukkaina.

Vetovoimainen Nivala -kyse-

ly sai suuren suosion, sillä siihen 

tuli vastauksia toista sataa.

 - Tarkoitus on, että palaut-

teet eivät jää tähän, vaan niiden 

eteen lähdetään tekemään työtä. 

Kaupunki ei voi myöskään viedä 

asioita eteenpäin yksin, vaan se 

haastaa kaikkia tahoja yhteistyö-

hön, Marjakangas totesi.

 Tilaisuuden puheenjohtajana 

oli kaupunginvaltuuston puheen-

johtaja Veikko Linna. Hän sum-

masi lopuksi, että puheenvuoroja 

käytettiin kaikkiaan 49. 

 - Keskustelu on ollut raikas-

henkistä ja kritiikki rakentavaa. 

Tiedämme, että kaupunki on hy-

vin velkainen, mutta emme kat-

so peräpeiliin vaan suuntaamme 

eteenpäin, Linna sanoi.

Toiveita tuli paljon

Vaikka monien asioiden todettiin 

olevan hyvin, paljon asukkailla 

on myös toivomuksia. Ehdo-

tusten joukossa oli esimerkiksi 

polttohautausmahdollisuuden 

saaminen Nivalaan, erikoiskaup-

poihin pitempiä aukioloaikoja, 

Tiilimaan seudulle kauppakes-

kusta, matkailupalveluiden li-

säämistä, lisää kunnon vuokra-

taloja, elokuvateatteria, Uikon 

kuntosalille infrapunasauna, yli-

kunnallinen jalkapallohalli, sei-

näkiipeilypaikka, enemmän kult-

tuuria ja moottorin asentaminen 

tuulimyllyn siipiin, jotta se pyöri-

si tyynelläkin ilmalla, muutamia 

esimerkkejä mainittaessa.

Myös positiivisen julkisuusku-

van ja omaleimaisen imagon luo-

minen oli useissa palautteissa.

 - Hyvä imago on vetovoimai-

suustekijä. Tonkijoita on vähän 

enemmän kuin tarpeen. Virheis-

tä pitää oppia ja asiat selvittää, 

mutta rakentaa asioita positiivi-

sesti, sanoi Reino Kivioja.

 Myös Tapio Uusitalo totesi, 

että kriittinen oman kylän arvi-

ointi on kyllä paikallaan. 

 - Valittamalla ei voiteta eikä 

varsinkaan niiden valituksilla, 

joita täällä ei ole, vaan lähdetään 

yhdessä rakentamaan ja pantai-

siin hyvä imago kiertämään.

 Marika Ekdahl vastasi, että 

täällä on ollut esillä paljon hyviä 

asioita, mutta eihän kritiikki si-

nänsä voi olla valitusta. 

 - Hyvä imago ei tarkoita sitä, 

että kehutaan, kehutaan ja kehu-

taan, mutta hankalat asiat paine-

taan maton alle, hän kertoi.

 Kaisa Tölli muistutti, että ni-

valalaisilla on vahva itsetunto ja 

on paikallaan kestää myös kri-

tiikkiä sekä että palaute ja kes-

kustelut ovat aina paikallaan.

Päivähoitopaikat 
puhuttivat
Tauno Korpi ilmaisi huolensa las-

ten päivähoidosta ja sanoi, että 

sille hän ei tosiaankaan nosta hat-

tua. Pitäjässä on paljon lapsiper-

heitä ja tänne muuttavat, töihin 

tulevat lapsiperheet kysyvät en-

simmäiseksi päivähoitopaikkaa. 

Kaupunginjohtaja totesi, että 

toista vuotta sitten paikkoja oli 

riittävästi, mutta nykyinen tilan-

ne on kasvun toinen puoli.

 - Niittytielle on remontoitu 

viittä vaille purettavaan rivita-

loon tilapäinen päiväkoti ja nyt 

suunnitellaan viittä vaille lopetet-

tavalle Vilkunan koululle päivä-

kotia, Korpi tiesi.

 Niittytien päiväkodilla on 

toimilupa elokuun loppuun ja 

Vilkunaan suunnitellun 55 lap-

sen päiväkodin asiaa selvitellään 

kesän aikana. Monien mielestä 

asiaan täytyisi löytää pysyvä rat-

kaisu. Sitä mieltä oli myös kau-

punginhallituksen puheenjohtaja 

Jarmo Vuolteenaho.

 - Eija-Riitta Niinikoski kertoi, 

että päiväkotiasiassa olisi yksityi-

selle yrittäjyydelle tilaa ja siihen 

löytyisi kunnan kanssa myös 

yhteistyökonsepti.

Tiilimaasta ei 
tihkunut tietoja
Vetovoimaisuusillassa olivat esillä 

myös kaupungin liikuntatoimen, 

yrittäjien ja maataloustuottajien 

näkemykset, ja uusista ideoista 

keskusteltiin vilkkaasti. 

Yrittäjä Milla Pennalalla on 

Station liikkeet Kalajoella, Yli-

vieskassa ja Nivalassa, joten hä-

nellä on näkemystä liikealalta yli 

kuntarajojen. 

 Minusta tuntuu, että meillä 

on täällä Nivalassa pieni uskon 

puute. Ajatukseni on, että niva-

lalaiset itse katsastaisivat ensin 

Nivalan tarjonnan ostoksilleen 

ja jos ei löydy, niin sitten vasta 

suunnataan muualle. Tosihan se 

on, että tuo Ylivieskan vetovoima 

on hyvin suuri. Kaupunkikuvaa 

täällä saisi vielä kehittää. Tori on 

huippupaikalla, siitä vaan täytyisi 

saada toimivampi. Hintavilliin-

kin keksitään jotakin uutta. Ka-

pinaviikko ja varsinkin markki-

napäivä on menettänyt hohtoaan, 

joten uudet ideat ovat aina terve-

tulleita, hän sanoi.

 Teollisuuskylän toimitus-

johtaja Kari Valtaselta yritettiin 

tivata Tiilimaan suunnitelmien 

edistymisestä. 

 - Neuvotteluja on ollut lä-

hemmäs 100 yrityksen kanssa. 

Nyt on vajaa kymmenen työn 

alla. Ehkä syksyllä voin kertoa 

enemmän, jos ensimmäiset ni-

met on silloin papereissa.

 Hannu Hartikainen toi monia 

tuoreita ajatuksia keskusteluun. 

 - Onko täällä paniikkimieli-

ala, että kaikki karkaa käsistä. Ei 

meidän tarvitse murheessa myl-

lätä ehoin tahoin. Tekeville sat-

tuu. Tärkeintä on meidän oman 

ajattelun muuttaminen. Meillä 

on täällä oikein paljon hyvää. 

Tehdään yhdessä, luodaan sitä 

vetovoimaisuutta. Ei olla aina 

valmista vailla, järjestetään itse 

jotakin mukavaa ja tuodaan hy-

vää mieltä, hän kannusti.

Nivalalle etsittiin vetovoimaisuustekijöitä

Nivalan keskusta on ulkopaikkakuntalaisten mielestä kaunis, mutta nivalalaisten vastauksissa 

nousi yllättävän usein esille toivomus ympäristön kohentamisesta, kuten runsaammasta 

viherrakentamisesta, kukkaryhmistä ja muista istutuksista. Kysymys on niukkojen resurssien 

jakamisesta ja voivathan asukkaat toki itsekin siistiä ja kaunistaa ympäristöä.

Vetovoimainen Nivala -

tapahtumassa osallistujat 

saivat maistaa Nivalan 140 

-vuotisjuhlakarkkeja, joiden 

ensimmäinen erä oli juuri 

valmistunut.
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

1. Salava

2. Nuottikirjassa

3. Jatkosodan legendaarinen kap-

teeni Lauri Törni

4. Turskakaloihin

5. Wienin, Belgradin ja 

Budapestin

MAANANTAI: Kalakeitto, 

maksamakkara, ruisleipä.

TIISTAI: Lihapyöry-

kät, kastike, perunat, 

kaali-sateenkaari-ananassalaatti.

KESKIVIIKKO: Kink-

ku-perunasoselaatikko, 

punakaali-punaherukkasalaatti.

TORSTAI: Broileri-kasviskasti-

ke, riisi, tuoresalaatti.

PERJANTAI: Siskonmakkara-

keitto, sämpylä.

SUNNUNTAI 6.5.: Lihahöys-

tö, perunat, perunasalaatti, 

marjavaahto.

MAANANTAI: Makkarakeitto, 

juusto, puolukkapuuro.

TIISTAI: Kalapihvit, muusi, 

rosolli, vadelmakiisseli.

KESKIVIIKKO: Broiler-kasvis-

kastike, riisi, mustaherukkahil-

lo, marjakiisseli.

TORSTAI: Jauheliha-peru-

naviipalelaatikko, kiinankaa-

li-jäävuori-porkkanasalaatti, 

sitruunahyytelö.

PERJANTAI: Kinkkuvihannes-

keitto, juusto, hedelmäpuuro.

LAUANTAI: Nakkipata, kii-

nankaali-maissi-tomaattisalaat-

ti, mustikkakiisseli.

SUNNUNTAI: Naudanliha-

kastike, perunat, italiansalaatti, 

sekahedelmäkiisseli.

Ke 2.5. klo 10 hautausmaan sii-

voustalkoot Järvikylällä. Klo 11 

hopeaiän kerhon kevätkirkko 

(Jukkola, Katajala), kirkkokah-

vit  seurakuntakodissa. Klo 13 

hautausmaan siivoustalkoot

Maliskylällä.

To 3.5. klo 10 kirkkomaan sii-

voustalkoot. Klo 10 Karvoskylän 

hautausmaan siivoustalkoot. Klo 

(Huom! Päivä!) klo 18 raamat-

tupiiri seurakuntakodissa (Olli). 

Klo17 lapsikuoron harjoitukset 

seurakuntakodissa (Katajala). 

Klo 19 kevätmyyjäiset Korpi-

rannan ry:llä.

Pe 4.5. klo 18.30 raamattuluokan 

kevätretki.

La 5.5. klo 15  käsikellokuoro 

Dolcen konsertti kirkossa, joht. 

S  Kirkinen. Klo  19.30 seurat 

Nivalan ry:llä (P Eskola), järj. 

Ypyän ry.

Su 6.5. 4. sunn. pääsiäisestä, 2 

rukouspäivä klo 10 messu kir-

kossa, saarna M Asikainen,  lit. 

Viljanen, kanttori A Ylikoski. 

Kirkkokahvit seurakuntakodis-

sa. Klo 13.30 Ypyän ry:n Koti-

keskusvierailu (O Hosionaho). 

Klo 17 seurat Nivalan ry:llä ( E 

Sääskilahti, E Hosionaho). Radi-

ointi Pookissa. Klo 18.30 seurat 

Ypyän ry:llä (J Tölli).

Ma 7.5. klo 18.30 raamattu- ja 

keskustelupiiri seurakuntako-

dissa, järj. Kansanlähetys.

Ti 8.5. klo 13 seurat Niva-On-

nin kerhohuoneessa, (Junttila) 

kahvitarjoilu, järj. Pidisjärven 

diakoniatoimikunta. Klo  18 

seurakunnan luottamushenki-

löiden perehdyttämistilaisuus 

seurakuntakodissa, kouluttajana 

Era Kurronen, Viljanen, Klemo-

la.  Klo 18 naisten piiri Raunin 

luona, Annalanpuhto 1 C 1.

Ke 9.5. klo 19 makkaranpais-

toa ja arvontaa Pyssymäel-

lä (Viljanen), järj. Haikaran 

diakoniatoimikunta.

To 10.5. klo 10 toukosiuna-

us Vinnurvan leirikeskuksessa 

(Junttila). Klo 12 kehitysvam-

maisten kevätkirkko. Kirkon 

jälkeen kahvi- ja mehutarjoilu 

seurakuntakodissa.

La 12.5. klo 19.30 seurat Nivalan 

ry:llä (O Hosionaho).

Su 13.5. 5. sunn. pääsiäisestä, 

Äitienpäivä klo 10 messu kir-

kossa, saarna ja lit. Olli, avustaa 

M Eskola, viulu. Jumalanpal-

veluksen jälkeen kirkkokahvit 

seurakuntakodissa.  Klo 18.30 

äitienpäiväseurat Nivalan ry:llä 

(R Österberg, P Mehtälä). Klo 

19 Herättäjän seurat seuratuval-

la, Hurskainen, M Ylen-Julin, 

lausunta.

Diakoniatyö

Rovastikunnallisia leirejä:

Yksinhuoltajaperheiden  retki-

päivä Vinnurvan leirikeskukses-

sa la 19.5.2007  klo 10.30-15.30. 

Ilmoittautuminen  to 10.5 men-

nessä diakoniatyöntekijöille, 

Eeva Huitula p. 442 063 tai Seija 

Takalo p. 442 144, vastaanottoai-

koina ma,ti,to,pe 8.30-10.30

Mielenterveyskuntoutujien vir-

kistyspäivä Ylivieskassa ti 22.5 

klo 10.00- 15.15

Ilmoittautuminen to 10.5 men-

nessä Seija Takalo p.440 144 tai  

Eeva Huitula p. 442 063  vas-

taanottoaikoina ma, ti, to, pe klo 

8.30-10.30.

Päihteetön leiri Kalajoella ti 

29.-to 31.5.2007. Ilmoittautu-

miset diakoniatyöntekijälle ti 

22.5.mennessä, Eeva Huitula p. 

442 063 tai Seija Takalo p.440 144 

vastaanottoaikoina ma, ti, to, pe 

klo 8.30-10.30.

Omaishoitajien virkistyspäivä 

Kalajoella ke 13.6 tai ke 12.9 klo 

9.00- 15.00 Ilmoittautuminen 

pe 25.5 mennessä: Seija Takalo 

p.440 144 tai  Eeva Huitula p. 442 

063 vastaanottoaikoina ma, ti, to, 

pe klo 8.30-10.30.

Tulossa:

EU-elintarvikkeiden jako ke 

23.5.2007 klo 10.00-12.00 

seurakuntakodissa

Pyhäkoulutyö

Su 6.5 klo 12 Vilkunan pyhä-

koulu Inkeri Stenrothilla, klo 

12 pyhäkoulu seurakuntakodin 

päiväkerhotiloissa. 

Perhekerhot          

To 3.5 klo 10 Perheker-

hojen kevään päätöshetki 

seurakuntakodilla..

Ti 29.5 Perhekerholaisten ret-

ki Kälviän eläinpuistoon. Lähtö 

seurakuntakodilta klo 10, paluu 

n. klo 14. Ilmoittautumiset lapsi-

työntoimistoon p. 440328.

Su 6.5.2007 Raudaskylän Opiston 

kevätpyhä, klo 8.30 aamuveisuut, 

klo 10 ehtoollisjumalanpalvelus,  J 

Riipinen, J Hautala, E Korhonen, 

avustaa Raudaskylän Sekakuoro.

joht. K Köllo. Jumalanpalveluk-

sen jälkeen ruokailu ja päiväjuh-

la, jossa Jaakko Eleniuksen juh-

laesitelmä aiheena Joonas Lagus 

herännäisyyden julkisuuskuvan 

luojana. La 5.5. klo 10-14 opis-

ton kevättori.

Oulun hiippakunnan lähetys-

juhlat Nivalassa 24-26.8.2007 

Haluatko ottaa lähetysjuhlavie-

raita perhemajoitukseen, ilmoit-

taudu kirkkoherranvirastoon 

huhtikuun loppuun mennessä 

puh. (08) 440 025. Lisätietoja juh-

lista ja juhlaohjelman saat kirk-

koherranvirastosta p. (08) 440 

025 ja seurakunnan kotisivuilta 

www.nivalansrk.fi /lahetysjuhlat

Kanttori päivystää keskiviikkoi-

sin klo 12-13.30 kännykkänume-

rossa:  044-344 2174 Liisa Kataja-

la, vapaapäivät ma ja ti,  040 532 

9051/Anu Rautio, vapaapäivät to 

ja pe. 

Kirkolliset tapahtumat

Liikunnan ja terveystiedon leh-

tori, liikunnan lehtori, äidin-

kielen ja kirjallisuuden lehtori, 

psykiatrian sairaanhoitaja, lai-

toshuoltaja, koululaisten kesä-

työpaikat, perhepäivähoitajia, IT-

asiantuntija, myyntineuvottelija, 

ajoneuvoyhdistelmänkuljettaja, 

verho-ompelija / kokoonpano-

työntekijä, teollisuusputkiasen-

taja, hitsaaja, hitsaaja TIG/MIG, 

kesätyöntekijä Nordic Alumi-

nium Oyj, kokooja metalliteol-

lisuus, tuotantotyöntekijä, ra-

vintolatyöntekijä, kosmetologi, 

koululaisten kesätyöpaikat.

Ylivieska

Toimintaterapeutti, ohjaa-

ja, lastenhoitaja (päivähoito), 

lähihoitaja, kirjanpitäjä, au-

tonvälitysyrittäjä, ajoneuvo-

yhdistelmäkuljettaja, kuor-

ma-autonkuljettaja, hitsaajia, 

kalusteasentaja, tuotantotyön-

tekijä (puuteollisuus), maalari 

(teollisuus), kokki, pitsanpais-

taja (2), pääkokki, ravintola-

kokki, grilli- ja pitseriatyönte-

kijä, palveluohjaaja, siivooja (2), 

parturi-kampaaja.

Sievi

Työnjohtaja (rakennus), ajo-

neuvoyhdistelmänkuljettaja, 

tuotantotyöntekijä, koneiden-

käyttäjiä (metalliteollisuus, 

kokooja (metalliteollisuus), 

parturi-kampaaja.

Lähetä kannanottosi, mielipiteesi 

ja havaintosi kätevästi tekstivies-

tillä. Numero toimii vain teksta-

reille, muut yhteystiedot löytyvät 

toisaalta tästä lehdestä.

Puhelinnumero on

044-9181363
Ei ikinä voi olla Nivalassa 465 

tänä vuonna 10 vuotta täyttävää 

kuten lehtenne väittää.

Kiitos tarkkaavaisuudesta! 
Reilun kokoinenhan tuo luku 
oli. Pannaan nelosen paikalle 
ykkönen.

Toimitus

Sinä joka laitoit koirastamme 

aiheettoman ja loukkaavan kir-

jeen postilaatikkoomme, väit-

teesi on täysin perätön, toivom-

me että tulet selvittämään asiasi 

kasvotusten. 

Uutta näkökulmaa voit saada 

katsomalla TV7:ää, joka löytyy 

kanavalta 76.

Hyviä ne Reporahojen korot 

on ollu kaikessa kehittämisessä, 

kantsii muistaa. Ja tallessahan ne 

on vieläkin.

Säikkätien kissojen omistajille: 

pitäkää kissanne omalla tontil-

la kuten laki määrää niin ei tule 

ongelmia. Jos ne jatkaa kuseske-

lua naapureiden ikkunalaudoil-

la saattavat joutua hukkaan koko 

katit.

Nivalan Viikossa Jaakko Salme-

lan kirjoituksesta kumpuaa kysy-

mys, minkälainen Nivala meillä 

olisi, jos sitä olisi johdettu Jaa-

kon oppien mukaan esim. 30v.  

Visio on  että asukkaita olisi n. 

8000, teollisuuskylässä ei olisi 

kuin suojatyökeskus, uusia ker-

ros- ja ok-taloja ei olisi, kirjaston 

paikalla olisi manttaalitalo, taa-

jaman alapäässä olisi pitkä rivi 

ränsistyneitä röttelöitä, Takalon 

navetta valtatien varressa, päivit-

täistavarakauppoja olisi ainoas-

taan Sokos ja Siwa, vain muuta-

mia asioita mainitakseni. Nimim. 

Kaksi vanhaa varista.

Vanhemmat puuttukaapa ajoissa: 

liikkellä on iso lauma alaikäisiä 

(siis alle 15 v) haulikon kans. Jos 

ette omistanne välitä niin muis-

takaa että keväällä liikkuu luon-

nossa paljon muitaki, sattuu vielä 

joku vahinko. Ja oikiat metsästä-

jät muistaa pesimärauhan?

Olipa ilo nähdä että niin paljon 

Suomenlippuja hulmuamassa 

Veteraanipäivänä.

Minä oon valinnu kunnan päättä-

jät äänestämällä siksi että minun 

ei tarvi näistä asioista sen kum-

memmin sitte huolehtia. Niistä 

ei tarttis etes kirjottaa. Nelijän 

vuojen päästä tehtäs yhteenveto, 

ja katottas tulosten perusteella 

ketkä jatkaa...

Kyl opasteet ja liikennemerkit 

pysyy paremmin pystyssä, kun 

sisään laitetaa pätkä tarpeeksi 

vahvaa harjaterästä, ei taitu.

Tyhjille kahvipusseille olisi var-

masti ottajia! Eikö ne voisi viedä 

Ekotorille.

Eikö konttipuolisilla oo järkiä, 

ei pääse kulkeen, punanen koi-

ra hyppää kintussa, 2 hyppäsee 

pyörän eteen, tahtoo kaatua. Ei 

muuta kuin ampua että tohtii 

kulkia.

Kyllähän se tosi on että Vilku-

naan kaavaillaan päiväkotia. 

Kun ensin sellainen saneerat-

tiin purkutuomion saaneeseen 

hometaloon Niittytielle. Monen 

monta haloota sais siitä nostaa 

miten meidän kunnassa taloutta 

hoidetaan ja kauas kantoisia pää-

töksiä tehdään mm. perusturvan 

saralla.

Sairaankuljetus ja ensihoito jou-

tuu joka tehtävän hoitaa kuin elä-

mänsä viimeisen, matkalla kola-

ririski, perillä sekopää haulikon 

kanssa, sekakäyttäjä valmiina 

viiltämään kurkun auki auttajal-

taan. Eli oman elämän vaaran-

tamista meidän muiden pelasta-

miseksi, liiketoiminta perusteet 

kaukana tuossa työssä!!

Pyyntö poliisille, nyt on taas ke-

vät ja mönkijät liikkeellä maas-

tossa, mutta mönkijänkuljettajat 

eivät tiedä, missä he saavat ajaa, 

metsäteillä -poluilla, kelkkarei-

teillä tai soilla?

Kenen poika käveli maanantai-

na Raudaskylällä nalle ja peitto 

sylissä? Ihmetytti kovasti, koska 

tiellä oli kova liikenne. Herätkää 

vanhemmat!

Miksi vanhusten asunnoissa 

ei suvaita kissoja? Esimerkiksi 

Nivaonnissa ollaan vihaisia, jos 

asukkailla kissa, nehän hoitavat 

mielenterveyttä kun on edes jo-

ku jota saa helliä ja rakastaa! Sai-

raana ihmisenä haluaisin kissan 

mukaan, jos muutan. Äly hoi, 

olisko mukava kun hiiret ja rotat 

valloittavat koko kaupungin? Ni-

mim. kaikille eläimille arvostus, 

en myöskään koiravihaaja.

Onko tosiaan niin tärkeitä mum-

moille kukkapenkit kaupungin 

asunnoissa, nehän vois kieltää, 

laittakaa vaikka amppeleita, nii-

hin ei kissat yllä, onko tuomit-

seminen verissä, ehkä syy on 

syvemmällä.

Kesäkaupunki?! Arvoisat päät-

täjät! Ensivaikutelma merkitsee 

paljon, nimittäin pitäjämme ke-

säinen ilme. Mielestäni siihen ei 

ole satsattu vaan kesäinen yleisil-

me on ollut hyvin valju ja ankea... 

en ymmärrä miksi tähän puoleen 

ei ole satsattu sillä loistelias ilme 

toteutettuna kukkamerellä toisi 

ihanaa eksotiikkaa kylänraitil-

le... kesämaisema keskustassa 

ei saa olla ankean väritön kuten 

tähän asti on ollut! Myös sa-

vontien ja iisalmentien varsille 

näyttävät kukkapenkit ja paasit, 

metrien heinä ja pajukot surulli-

sen huolimatonta "hoitoa"! Terv. 

hortonomi.
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Myydään  

Rivitalosta PÄÄTYKOLMIO 
72,5m2 rauhalliselta asuin-
alueelta Kalliokumpu 2 , 
Nivala.  
Osakkeessaa lasitettu teras-
si ja tilava varasto, rakennus-
vuosi 1991. Hp 80.000e.  
Vapaa heti!  Puh. 
041-5479850.

MITSU LANCER 1.5 GL, VM-
89. Ajettu 310 tkm. 2x ren-
kaat, kats. 11/06, soitin 
sisätilanlämmitin. Tarpeet-
tomana. Hp. 490 €. Puh. 050 
5545 466.

PEUGEOT 309, kats. 01/07. 
Puh. 044 936 1774.

Tuoretta RANKAA, koivu/
mänty sekä kuivaa KOI-
VUHALKOA. Puh. 040 555 
3948.

MASSASEKOITIN 700 L. "pik-
kumammutti". Puh. 040 525 
7867

Myydään 2 kpl hyvää VALIO-
SONNIN jälkeläistä, poikivat 
joulu-ja tammikuussa sekä 
lypsykiskot 26 paikkaa. Puh. 
040 766 38 94

Gram PAKASTEARKKU, hy-
vä. Hp. 100 € ja hyvät VIDE-
OT JVC. Hp. 60€. Mummon 
PYÖRÄ, melkein uusi. Hp. 
80€. Puh. 044 021 5260

VOLVO 240 vm-83, siisti. Trak-
torin RENKAAT 14.9.30. RUL-
LAKARHI Hankmo l.280. Val-
met 565-502 ETUKUORMAIN. 
Puh. 040 717 3004.

HARJOITUSKILPAPYÖRÄ, ita-
lialainen, runkokoko 55 cm, 
lock-polkimet, jarruvaihteet 
sekä ajokengät nro 42. Hin-
tapyyntö 290 euroa. Puh. 
0500-938 479.

KEVY TMOOT TORIPYÖRÄ 
Honda VT 125 c Shadow vm.-
00. Ajettu 38 tkm. Hieno! Hp. 
2500 euroa. Puh. 0400-537 
012.

ALUMIINIVENE 4,6 m x 1,6 m 
+ perämoottori Suzuki DT 40 
+ siirtotraileri + kaikuluotain. 
Hp. 1700 euroa. Puh. 050-531 
8670.

VUODESOHVA, väri: vihre-
änharmaa. Hinta 50 euroa. 
Puh. 045-630 9684 tai 050-
378 2884.

TV+VIDEO + TV-taso yhteen-
sä 130 euroa, jenkkituoli 100 
euroa, hylly 10 euroa, jatket-
tava pöytä + 7 tuolia 100 eu-
roa, kreppirauta 5 e., suksien 
voitelurauta 10 e., hiusten 
leikkuusetti 5 e. Puh. 044-
286 1212.

Ostetaan  

3-henkinen perhe haluaa 
vuokrata tai ostaa vanhan 
OMAKOTITALON Nivalan kes-
kustan läheisyydestä. Nm. 
Kiire! Puh. 0400-458 747.

Naisten GOLF-SETTI, mut-
ta soita vasta maanantaina. 
Puh. 040-8419213.

PAKETTIAUTO Hiace tai Nis-
san Urvan. Puh. 044 936 
1774.

Halutaan ostaa OK-TONTTI 
Haikarasta, mielellään kou-
lun läheisyydestä. Tarjoa! 
Puh. 044-364 0223.

Käytetty KESKUSLÄMMITYS-
KATTILA, 1-pesäinen, miel. 
JÄMÄ Juniori. Puh. 040-734 
8203.

Annetaan  

VESISÄNKY. Iso ruskea, käy-
tössä siisti, voi purkaa ja koo-
ta. 08 427 451.

Halutaan vuokrata  

Vuokrataan MUMMONMÖK-
KI Nivalasta. Puh. 044 936 
1774.

3 tai 4h+k,  KERROS- tai RI-
VITALO, Nivala. Puh. 040 963 
7484.

KAKSIO. Puh. 044-257 4199.

Kadonnut  

Hei! Väsyttikö jalkojasi kun 
lainasit poikien sinisen Ko-
meetta -merkkisen POLKU-
PYÖRÄN Saarimaan pihalta. 
Palauttaakin voi. Terveisin 
Vuokko.

Mistä löytyy punainen up-
popumppu ja noin 5 metriä 
paloletkua? Karvoskylältä on 
sellaiset kadonneet lupaa ky-
symättä. Onko kukaan kau-
pitellut sellaisia? Tiedot Niva-
lan Viikon konttoriin. Kiitos! 
Ei rangaistusvaatimuksia 
palauttajalle.

Henkilökohtaista 

Hei NAINEN! Puuttuuko elä-
mästäsi jotain? Oletko sopu-
suhtainen, naisellinen nai-
nen? Olen naista arvostava 
fi ksu 47 v. suomalainen mies. 
Soita tai tekstaa numeroon 
046-885 7123.

Kodin kirpputori  

00€€
Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

Kustantaja
Camlind Oy

Päätoimittaja
Maritta Raudaskoski
Puh. 040-841 9213

Ilmoitusmyynti
Mika Moilanen, 040-416 8958

Reijo Selkäinaho, 050-554 9040

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

Sivunvalmistus ja taitto
Nivalan Viikko

Painopaikka
Pyhäjokiseudun Kirjapaino

Jakelu
Suorajakelu Korkiakoski

Puh. 040-541 9767Jaetaan lauantaisin jokaiseen kotiin Nivalassa
Hinnat ilman arvonlisäveroa

P-98-99 Lukio Pe 17.00-18.30

P-95-96-97 Lukio Ma 17.30-19.00

P-97 Lukio To 17.00-18.30

P-95-96 Lukio To 18.30-20.00

P-94 Lukio Ti 18.00-19.30

  La 13.00-14.30

B-tytöt Lukio Su 14.00-15.30

T-93 Lukio Ma 19.00-20.30

  Pe 18.30-20.00

T-96-98 Lukio Ke 18.30-20.00

-99-00   18.30-20.00

Edustus Lukio La 14.30-16.30

Miehet  Ti 19.30-21.00

YSIKAKS' NIVALA RY

Haapalan kentällä pelataan kevään sarja- ja harjoituspelit.

Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

MTK NIVALAMTK
MTK-Nivalan Vuokatin lomapaikassa kevään ja kesän edulliset 

viikkohinnat (su-to). Loppuvuoden varauksia otetaan jo vastaan. 

Vuokrataan myös ei-jäsenille. Soita Irjalle p. 040 7587 123 ja tutus-

tu www.mtk-nivala.fi /lomapaikka.

Päivi Moilanen
Nihak Oy

tiedottaja/
johdon sihteeri

FM Päivi Moilanen on nimitetty 

Nihak Oy:n tiedottajaksi/johdon 

sihteeriksi 23.4.2007 alkaen. Päi-

vi Moilasella on monipuolista ko-

kemusta mm. kehittämistyöstä, 

projekteista ja ulkomaan kau-

pasta erityisesti Venäjän kanssa. 

Nihak Oy on Nivala-Haapajär-

ven seutukunnan kehittämisyh-

tiö, jonka tehtävänä on edistää 

alueensa yritysten toimintaedel-

lytyksiä ja parantaa niiden kilpai-

lukykyä. Ennestään Nihak Oy:ssä 

toimii toimitusjohtaja ja neljä 

elinkeinoasiamiestä. Tiedottaja/

johdon sihteeri vahvistaa Nihak 

Oy:n tiedottamisen ohella sen 

kansainvälistä osaamista.

Nimityksiä  
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