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KUTSU JÄRVIKYLÄN ASUKKAILLE
Kevyen liikenteen väylää käsittelevä kyläläisten yhteinen kokous Järvikylän 
koululla 10.3.2008 klo 19. Tervetuloa! Vanhempainyhdistys
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Nimipäivät  

Sunnuntai  
2.3.2008

Kalenteri

Lukijan ajatuksia  

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Sunnuntai: Virve, Virva   

4. paastonajan sunnuntai

Maanantai: Kauko

Tiistai: Ari, Arsi, Atro

Keskiviikko: Leila, Laila

Torstai: Tarmo

Perjantai: Tarja, Taru

Lauantai: Vilppu

Ajassa  

8.3. Kansainvälinen 

naistenpäivä

Ei riitä, että tekee hyvää, pitää 

tehdä se oikealla tavalla.

John Morley

Onnellisia ne, jotka saavat voi-

mansa sinusta,

ne, jotka kaipaavat pyhälle 

matkalle.

Kun he kulkevat vedettömäs-

sä laaksossa, sinne puhkeaa 

virvoittava lähde, ja sade antaa 

heille siunauksensa.

Askel askeleelta heidän voi-

mansa kasvaa, ja he saapuvat 

Siioniin Jumalan eteen.

Jumala, Herra Sebaot, kuule ru-

koukseni, älä ummista korviasi, 

Jaakobin Jumala!

Jumala, meidän kilpemme, kat-

so voideltusi puoleen!

Autuas se, joka turvaa sinuun, 

Herra Sebaot!

Ps. 84: 6-10, 13 

1. Kuka oli Suomen puolustus-

ministeri talvisodan aikana?

2. Millä vierasperäisellä nimel-

lä lonkkahermosärky tunnetaan 

yleisemmin?

3. Mikä Varsovan liiton jäsen-

maa ei ottanut osaa Tshekko-

slovakian miehitykseen vuonna 

1968?

4. Mikä on Intian 

kansalliseepos?

5. Minkä alan palkinto on 

Chateaubriand-palkinto

Vastaukset sivulla 4

-Muista poika, että lukeminen 

on vain laiskojen herrojen hom-

maa. Samanlaisiksi laiskoiksi ne 

opettavat penikkansakin. Hyvä-

hän niiden on laiskotella, kun me 

kasvatamme niille leivän, voin, 

maidon ja lihaa navetoissamme. 

Meidän pöytiämme ei kateta lu-

kien, vaan työllä, jonka pitää olla 

rajua kuin ruunan pieraisut.

Tuo oli siitä mitä kuulin, jos 

äiti yllätti minut lukemasta. Hän 

kohdisti vihansa juuri lukemi-

seen, joka hänen mielestään oli 

täysin tyhjänpäiväistä. Itse hän 

luki Raamattua ja kirjoittelikin  

pitäjänlehteen. Ehkä alkusyy kir-

javihaan oli siinä, koska isänikin 

luki. Varmaan äiti tahtoi pelastaa 

minut tuolta hulluudelta, josta 

isäkin sai kuulla.

-On siinäkin isä! Pitäisi näyt-

tää pojalleen esimerkkiä, opettaa 

työntekoon. Mutta noita herrain 

metkuja se vain...hävetä saisit!

-Vähäsen vapaa-aikani käytän 

miten itse haluan. Enkä siedä, et-

tä aina siitä mäkätät.

Tuollainen sanastelu oli mi-

nulle jo tuttua. Vaikka äiti usein 

avasikin sanaisen arkkunsa, niin 

silti isä hänelle harvoin ärähti. Me 

isän kanssa suljimme korvamme, 

emmekä olleet kuulevinaan äidin 

moitteita.

Kun aloin käydä kirjastossa 

niin huomasin, ettei herran ket-

kaleet ainakaan kirjastoa täy-

tä. Asiakkaina siellä näin vaan 

meikäläisiä känsäkouria, joista 

monella näytti olevan lukuhalu-

ja. Näin heidän lainaavan mon-

takin kirjaa kerralla.

Kesällä nukkuessani tallinvin-

tillä tai porstuan välikatolla, voin 

lukea vapaammin. Kesäyönä näki 

lukea, joten luin äidiltä salaa. Aa-

mulla vaan äidin herätellessä oli 

niska väärässä. Jos en ensiherä-

tystä kuullut, kuului jahkailua:

-Mitähän sitä lienee taas yö 

tehty, kun ei ylösnousu meinaa 

maistua!

Talvella oli asiat toisin, kun 

makasin tuvan sängyssä. Iltaisin 

äiti teki aina yllätystarkastuksia. 

Jos hän tapasi valot palamassa, 

hän sammutti ne ovenpielessä 

olevasta katkaisijasta ja sanoi:

-Täällä taas tyyristä sähköä 

poltetaan. Kyllä sen talon saa 

konkurssiin vähemmälläkin. Ei 

sitä tartte lukemalla panna!

Nyt vanhempana, kun ajat-

telen, montako tuntia olen elä-

mässäni kuluttanut kirjaa lukien 

ja mitä hyötyä siitä on ollut, huo-

maan siinä jotain kaksijakoista.

Ensiksi: Kun nuukana mie-

henä katselen kirjahyllyäni ja 

näen siinä ostamani kirjat, jotka 

jokaisen olen lukenut montakin 

kertaa, ihmettelen sitä miten olen 

sen voinut tehdä. Rahan sijoitus-

paikkana kirja on huono. Kuoltu-

ani ne viedään vanhojen kirjojen 

kauppaan tai kaatopaikalle.

Toiseksi: Kuitenkaan en har-

mittele tuhlaustani, kirjathan 

ovat ystäviäni. Niistä on mu-

kava keskustella jonkun toisen 

lukuhullun kanssa. Dementian 

torjunnassa sillä on tärkeä teh-

tävänsä. Tiedä häntä kohdallani, 

se on lukijan pääteltävissä. Mutta 

jos joutuisin aloittamaan alusta, 

niin opettelisin kyllä lukemaan ja 

menisin kirjastoon.

Tuo äitivainajan käsitys her-

ranketkaleista oli aikanaan oikea. 

Silloin monet vähänkin koulusi-

vistystä saaneet kuvittelivat ole-

vansa jotain. Tänä päivänä ei op-

pia saaneiden tarvitse kuvitella, 

koska he herroja ovat. Meikäläis-

ten entisten känsäkourien tilanne 

on nyt toinen.

Tullessamme eläkeikään, meil-

lekin mätkähtää rahat tilille ihan 

joka kuukausi. Päivät päästäin sen 

kun makaamme ja tienaamme 

uutta. Ja elintaso meillä on kuin 

herroilla ainakin. Ihmekös tuo, 

jos kuvittelemme jonkunlaisia 

herranketkaleita olevammekin. 

Mutta paljon siihen piti lukea...

aivan koko ikänsä.

Sero

Niin paljon mahtuu vuosiin näihin

ja välillä on tultu ihan töihin,

kun aika ei ole meinannut kulua

ja vähän on tullut duunista tulua.

Välillä mennyt on tosi lujaa

eikä haitannu menua kukaan.

Kengästä leipä on revitty pöytään tähän

ja kenkäpareja tehty ei ole ollenkaan vähän.

Moottoripyörällä menty on välillä luijaa

kun on etitty rinnalle muijaa.

Siipiräpäkkyäki joskus menty

mutta onnistunu laskeutuminen tehty.

Tukka tuulessa lähteny on ku

kuutiot suuret ja vauhti kova.

Mutta löytyhän se viimmen rinnalle kulta oma:

tyttö aikaan saatiin niin soma.

Kuutioista siirryttävä ois sivuvaunuluokkaan

vaikkei ikä vielä tutinoita tuokkaan.

vuosia tullu on 5 ja 0

mutta vielä säteilee polla.

Sivuvaunulaiset

Onnittelut

Herran ketkaleet

Nivalan hiihtolomaviikon
tapahtumakalenteri

Pe 29.2 Disco nuorisotilalla klo 
18.00-23.00

 • ala-asteikäiset klo 18.00-21.00
 • yläasteikäiset klo 18.00-23.00

La 1.3 NU:n kansalliset hiihtokilpailut klo 
11.00 Pyssymäellä (samalla Nivalan 
maakuntaviestikarsinnat)  

  
Su 2.3 50. Kyöstin Juhlahiihto klo 10.00
 Kunniavieraana hiihtolegenda Juha 

Mieto
 • lähtö Pyssymäeltä      
 • kilpasarjat M/46 km, N/23 km, läh-

tö klo 10.00, (hiihtotyyli     kilpa-
sarjoissa perinteinen)                            

 • laturetki- ja perhesarja 46 km / 23 
km klo 10.00-11.00,        hiihtotyy-
li vapaavalintainen

 • osanottomaksut 10 ja 15 €
 Sisältää:
 - saunomismahdollisuus 

Pyssyhovissa
 - uinti Uikossa klo 12.00-16.00 väli-

senä aikana
 - osallistuminen hyvien palkintojen 

arvontaan
 Minikyösti
 • lasten laturetki (perinteinen 

hiihtotapa)
 • lähtö klo 11.30 Pyssymäeltä
 • matka 5 km (Hirvenhiihtolatu)
 • alle kouluikäisillä huoltaja mukana
 • osanottomaksu 3 ja 5 € 

Ti 4.3. Laskettelumatka Vuokattiin
 • lähtö kaupungintalon pihasta klo 

07.00
 • hinta 35 €

 • sisältää kyydin ja hissilipun (9.30 
- 17.00)

 • ilmoittautumiset Markku Haikaralle 
puh 040 3447 316, pe 29.2    klo 
14.00 mennessä 

Ke 5.3 Koko perheen luistelutapahtuma 
Pidisjärvellä klo 17.00-20.00

 • luistelukilpailu klo 17.30
 • kilpasarjat: N, M, alle 15v tytöt ja 

alle 15v pojat
 • retki- ja perheluistelu klo 

18.00-20.00
 • paikalla myydään makkaraa, kah-

via, mehua ja arpoja.  

To 6.3.  Hippo-hiihdot
 • Pyssymäki klo 11.00
 • sarjat: T/P4, T/P6, T/P8, T/P10, 

T/P12, T/P14
 • hiihtotyyli vapaa

Pe 7.3 Nuorisovaltuuston järjestämä 
matka Haaparannan Ikeaan

 • lähtö matkahuollosta klo 7.30
 • paluumatkalle lähdetään klo 17.30
 • matkan hinta 20€
 •  ilmoittautumiset Markku Haikaral-

le ke 5.3 mennessä puh. 040 3447 
316

Su 9.3 POPPI-hiihdot Järvikylän kylä-
puistossa klo 12.00

 • sarjoja eskari-ikäisille ja nuorem-
mille  tytöille sekä pojille

 • ilmoittautumiset Järvikylän Op:lle 
pe 7.3.2008 klo 15.00    menessä

 • kaikki palkitaan  
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Kesällä 1940 käytiin ainakin vanhem-

man väen hyvin muistama ja histori-

aan jäänyt Suomi-Ruotsi -maaottelu. 

Se oli kuuluisa marssimaaottelu. Tar-

koitusperä ei monellekaan suoma-

laiselle tullut selväksi, mutta kaikkia 

suomalaisia kehoitettiin marssille. Se 

oli kesäinen sunnuntaipäivä. Muistan 

tapahtuman Veelanninpuhdon näkö-

kulmasta. Veelannin tuvanpäästä me 

kossit seurattiin, kun ukkoa ja akkaa 

lappasi tiellä. Olikohan se nyt kymme-

nen kilometriä, joka piti marssia. 

Meitä kosseja huvitti suuresti eräs 

tapaus. Haapaperällä vaikutti sellai-

nen mies, jota kutsuttiin Pökkelö-

Mikoksi. Taisi olla sellainen vähän 

Luojaltansa saaliiseen jäänyt tai ny-

kyaikaisemmin ja fi ksummin sanottu-

na todellinen urheilu-fani. Mikko otti 

haasteen niin tosissaan, että reuhkasi 

itsensä pökerryksiin.

Oli sentään kylällä muutamia, jot-

ka aavistivat marssin todellisen tar-

koituksen. Saksa rynni Euroopassa 

ja valloitti naapurimaita. Talvisota 

oli päättynyt maaliskuun 13 päivä 

ja Suomessakin miehiä oli aseissa. 

Uuden sodan pilvet olivat taivaalla. 

Suomen silloinen hallitus päätti ko-

keilla kansakunnan yksimielisyyttä 

sodan uhatessa ja järjesti yhteistuu-

min Ruotsin kanssa maaottelumars-

sin. Edesmennyt kaupanvahvistaja ja 

muutenkin viisas mies Arvid Kahma 

tiesi marssin todellisen tarkoituksen. 

Tunnollisena kansalaisena hänkin 

suoritti marssivelvollisuuden, mutta 

joka askeleelle tuli toteamus - höpsis 

- höpsis - höpsis - höpsis.

* * *

Digi-Digi. Tällä höpötyksellä on 

Suomen kansaa nyt turrutettu kolme 

vuotta. Tämän pakinan ilmestyessä 

viikonloppuna pitäisi kaikki suoma-

laiset olla autuaita, tai sitten ei. Hel-

mikuun loppuun oli vielä armonaikaa 

kaapeliliittymien omistajilla lunastaa 

taivasosuus digi-poksin avulla. Se 

kolmen vuoden mainoskampanja on 

ollut ennennäkemätön.

Siinä luvattiin uuden aikakauden 

alkua. Se on ihmiskunnan suurimpia 

saavutuksia. Katsojalla on mahdolli-

suus seurata loistavia ohjelmia ja ta-

voittaa koko maailma omalta sohvalta. 

Mainostettiin myös kuvan tarkempaa 

piirtotekniikkaa, mutta eihän tällaiset 

asiat kansalaisten mieleen jää.

Odotettiin uutta aikakautta kuin 

Messiaan ilmestymistä. Digin han-

kinta katsottiin valistuksen ja viisau-

den mittariksi. Jos mentiin kylään 

naapuriin muutama vuosi sitten, oli 

Digi tärkeämpi keskustelun aihe kuin 

perheen vointi ja kuulumiset. Nyt ei 

ollut enää kysymys varallisuudesta, 

vaan tavallinen duunarikin pystyi 

ostamaan Digi-laitteen.

No nyt pitäisi sitten olla asiat hy-

vin kaikilla. Vaan kuinkas kävikään. 

Yleisradio uhkaa mennä konkurssiin, 

kun ihmiset ovat sanoneet irti televi-

siolupiaan. Lehdissä on haastatteluja, 

kun ihmiset ovat siirtyneet televi-

siottomaan aikakauteen. Television 

katseleminen ei ole tuonut näiden 

ihmisten elämään mitään lisäarvoa. 

Pikemminkin päinvastoin, ja häiri-

öitä sitäkin enemmän.

Mitä hyötyä on kansalaisille ollut 

digi-televisiosta. Sitähän yleisradio 

lähti toteuttamaan, että saataisiin ku-

vaan lisää piirutarkkuutta. No näkyy-

kö Kauniiden ja rohkeiden elokuvas-

ta kynsimerkki tai silkkisen yöpaidan 

kudos paremmin kuin vanhasta tele-

visiosta? Ja mitä sillä on merkitystä. 

Kansa tuli siihen uskoon, että koko 

ohjelmatuotanto menee uusiksi ja 

tulee loistavia yleisradion omia tuot-

tamia ohjelmia. Television ohjelma-

ajasta omaa ohjelmaa on aamuisin 

kolme tuntia, loput ostettuja mautto-

mia sarjoja ja loput uusintoja. Iltasella 

tulee uutisten ohella pari-kolme tuntia 

ajankohtaisohjelmia ja muutamia do-

kumentteja. Ohjelmatuotanto ei suin-

kaan ole parantunut. Pikemminkin 

päinvastoin.

Taisi sittenkin lestadiolaiset olla 

oikeassa, kun vieroksuvat televisiota. 

Nyt tulee lisäkannatusta aivan odot-

tamattomalta taholta. Viisaat omilla 

aivoillaan ajattelevat ovat jättämässä 

televisionkatselun.

* * *

Kuka tämän kaiken sai aikaan ja mitä 

se on maksanut Suomen kansalle. Kyl-

lä meitä marssitetaan, höpsis - höpsis. 

Varmaan joku teknoraatikko keksi, 

että Suomen täytyy kulkea kehityk-

sen kärjessä ja yleisradion maallik-

kojäsenet, eli kaikkitietävät poliitikot 

nyökyttelivät päätään. Tuskin kukaan 

kysyi, mitä se maksaa ja mitä tämä 

tekniikka tuo tullessaan. Nyt todetaan, 

että tänä päivänä se onkin jo vanhen-

tunut tekniikka.

Paljonko maksoi tämä mainosrum-

mutus. Olisi hauska kuulla mitä tämä 

maksoi Yleisradiolle ja kansalaisille. 

Jospa MOT-ohjelma selvittäisi nyt 

loppulaskun ja tekisi päätelmät. Jou-

taisi se YLE sallia myös itsekritiikin.

Tänäkin päivänä meitä juoksu-

tetaan niin monen höyvötyksen pe-

rässä. Kanslaiset uskovat kaikki mitä 

ylhäältä sanotaan ja konsultit esittää. 

Kyllä me saisimme kasvattaa omaa 

itsetuntoamme ja marssia Kahman 

Arvin tahtiin: höpsis - höpsis.

Jansu

Kyllä meitä marssitetaan

Toimittajan tuoliltaVanhan

Perinteisesti maaliskuun ensim-

mäisenä viikonloppuna hiihdet-

tävä Kyöstinhiihto täyttää tänä 

vuonna viisikymmentä vuot-

ta, sillä laturetkeä on järjestetty 

vuodesta 1958 lähtien vuosittain. 

Vuonna 1990 heikon lumitilan-

teen vuoksi tapahtumaa ei voitu 

järjestää.

Alkuvuosina reitit ja lähtö-

paikka vaihtelivat. Ladut kier-

sivät kyliltä kylille ja sivukylillä 

oli lisäksi omia reittejä. Lähtö-

paikkana oli aluksi manttaalita-

lo. Laturetkelle on lähdetty myös 

Tuiskulasta ja joskus kössihallilta 

ja raviradalta. Ennen Pyssymä-

en rakentamista reitti suuntautui 

Vinnurvasta isolle sydänmaalle. 

Nykyiseksi starttipaikaksi on va-

kiintunut Pyssymäki.

Ennen moottorikelkkojen ai-

kaa ladut tehtiin miesvoimin suk-

silla. Hiihtotyyli oli perinteinen. 

Nykyään hiihdetään molemmilla 

tyyleillä ja reitti kiertää Metsä-

hallituksen omistamalla Rimpi-

nevan luonnonsuojelualueella. 

Kaupunki on tehnyt viisivuoti-

sen vuokrasopimuksen. ”Aurin-

kolatu” on noin kolmekymmentä 

kilometriä pitkä latureitti kulkien 

upeissa maisemissa. 

Kyöstinhiidosta on muodos-

tunut mukava perheliikuntata-

pahtuma. Reitistö takaa kaikille 

hyvät liikuntamahdollisuudet. 

Hiihtotapahtumaan  on tullut 

myös kilpasarjat sekä lapsille 

tarkoitettu Minikyösti. Osallistu-

mismaksut ovat 10 ja 15 €, joihin 

sisältyy saunomismahdollisuus 

Pyssyhovissa tai Uikossa. Uikko 

on avoinna klo 12.00 – 16.00.

Lisäksi kaikien osallistu-

jien kesken arvotaan hyviä 

tavarapalkintoja.

Juhlatapahtuman kunniavie-

raaksi saapuu hiihtolegenda Ju-

ha Mieto. Iltapäivällä paikalla 

vierailee myös kansanedustaja 

Pekka Vilkuna. Laturetki alkaa 

Maammelaululla Alpo Haika-

ran johdolla. Järjestäjät toivovat, 

että mahdollisimman moni läh-

tee yhteislähdöllä matkaan kello 

10.00.

Kirsti Huippula, 
hiihtokonkari
Kirsti Huippula on osallistunut 

jokaiseen Kyöstinhiihtoon vuo-

desta 1958 lähtien. Hän on pi-

tänyt myös päiväkirjaa tapahtu-

mista ja kaikki kunniakirjat ovat 

tallella. Kirsti muistelee, että jo 

vuonna -57 järjestettiin laturetki, 

mutta nimi vakiintui seuraavana 

vuonna.

- Viisikymmentä luvulla sai 

monet laturetket alkunsa, voidaan 

puhua jonkinlaisesta buumista, 

mainitsee Kirsti Huippula.

- Pakkasrajaa ei tunnettu tuo-

hon aikaan. Ensimmäisellä Kyös-

tinhiidolla pakkasta oli miinus 28 

astetta,  mutta pakkanen ei hai-

tannut, osallistujia oli 92. Matkaa 

oli 50 kilometriä. Olimme sisa-

reni kanssa naisista nopeimpia, 

muistelee Kirsti.

1970-luvulla järjestettiin muu-

tamana vuonna 80 kilometrin 

mittainen Kyöstinkierros yhdes-

sä Sievin ja Ylivieskan kanssa.

- Osallistuin vuonna -76 

Kyöstinkierrokselle. Aikani oli 

seitsemän tuntia ja kaksikym-

mentäneljä minuuttia. Väsähdin 

totaalisesti reitin puolivälissä, 

mutta eväänäni olleet suolakur-

kut auttoivat jaksamaan kier-

roksen loppuun, kertoo Kirsti 

tästä ikimuistoisesta ja rankasta 

hiihtourakastaan.

Kirsti Huippula on saanut ve-

renperintönä innostuksen hiih-

tourheiluun. Olihan hänen isänsä 

Otto Viljamaa tunnettu hiihto-

mies ja myös aktiivinen laturetki-

en puuhamies. Kirsti Huippulalle 

on  kaikenlainen liikunta olen-

nainen osa elämää. Hän kertoo 

hiihtävänsä talven aikana tuhat 

kilometriä. Lisäksi hän vetää 

useita jumppakerhoja. 

Ritva Oja

Nivalan keskustasta kuolleena 

löydetystä rusakosta on löydetty 

toksoplasmoosia, joka on Toxop-

lasma gondii -loisen aiheuttama 

yleisinfektio. Mihinkään paniik-

kiin ei kuitenkaan ole aihetta, 

sillä loinen on yleinen ja yleen-

sä vaaraton. Toksoplasmoosiin 

kuolleet rusakot eivät aiheuta 

vaaraa ihmisille.

Eräs henkilö löysi kuolleen 

rusakon pihaltaan. Koska siinä 

ei ollut mitään ulkoisia vaurioi-

ta, hän lähetti sen tutkittavaksi 

Elintarviketurvallisuusvirasto 

Eviraan Ouluun, jossa sijaitsee 

Kala- ja riistaterveyden tutki-

musyksikkö. Ensiksi löytäjälle 

tuli mieleen, olisiko kuolleessa 

rusakossa salmonellaa.

Helmikuun alkupuolella tut-

kittavaksi lähetetty rusakko oli 

täysikasvuinen, nelikiloinen uros, 

jonka ravitsemustila silmämää-

räisen tutkimuksen perusteella 

oli erittäin hyvä. Salmonellaa 

tai muuta bakteeritartuntaa ei 

todettu. Sen sijaan ruumiinava-

uskuvan perusteella todettiin 

yleisinfektio, jonka aiheuttajaksi 

paljastui mikroskooppisessa tut-

kimuksessa Toxoplasma gondii 

-alkueläin.

Tartuntalähteenä
raaka liha tai
kissan uloste

Eviran ko. tutkimuksesta vas-

taava eläinlääkäri Marja Isomur-

su kertoo, että kyseessä oleva loi-

nen on ilmeisesti aika yleinen. Se 

voi tarttua monenlaisiin eläimiin 

sekä ihmisiin, mutta jänikset ovat 

sille jostain syystä herkkiä.

- Loinen koteloituu lihassolui-

hin, ja siten tartunnan voi saa-

da huonosti kypsennetystä tai 

raa’asta tavallisesta kotieläinten 

lihasta. Loista voi olla sekä koti-

eläimissä, villieläimissä, linnuissa 

että ihmisissä. Usein tauti on oi-

reeton, mutta jäniksillä se voi olla 

vakava, koska se aiheuttaa elimis-

töön leviävän, kuolemaan johta-

van yleistulehduksen. Samoin 

voi käydä metsoilla. Pääisäntänä 

alkueläinloisella on kissa, jonka 

ulosteissa loisen tartunnalliset 

muodot pääsevät ympäristöön ja 

esimerkiksi jänisten ravintoon.

- Tauti voi olla vaarallinen 

tietyssä raskausvaiheessa olevil-

le naisille, joille se voi aiheuttaa 

keskenmenon tai sikiön sairas-

tumisen sekä henkilöille, joiden 

vastustuskyky on erikoisen heik-

ko. Loiset häviävät aikojen päästä 

lihaksista. Useimmat eivät tiedä 

loisesta mitään ja tartunta voi-

daan todeta vain veressä olevien 

vasta-aineiden perusteella.

Toxoplasma gondii -alkueläin-

loista on ihmisissä ja eläimissä, 

mutta tarkkoja tutkimuksia sen 

esiintymisestä Suomessa ei ole. 

Eviran tutkimuksissa tautia to-

detaan jäniksissä vuosittain eri 

puolilla maata. Marja Isomursu 

sanoo, että tilastojen kerääminen 

esiintymisestä jäniksissä vaatisi 

oman projektinsa.

- Tarkkoja tutkimuksia esiin-

tymisestä ei ole valmiina, mutta 

nyt on meneillään yksi tutkimus. 

Jos ihmisistä otetaan verinäyttei-

tä, niin positiivisia tuloksia tulee 

ilman että henkilö tietää olevansa 

kantaja, hän sanoo. 

M.R.

Kuolleesta rusakosta
löytyi 

toksoplasmoosia

Kyöstinhiihdolla juhlavuosi

Kirsti Huippula on todellinen ikiliikkuja. Polkupyörä on hänen kulkuneuvonsa kesällä ja talvella.
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Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Vastataan pois  

1. Juho Niukkanen.

2. Iskias.

3. Romania.

4. Mahabharata.

5. Kirjallisuuden.

La  1.3. klo 9-11myyjäiset Aho-

lansaaren hyväksi seuratuvalla, 

myytävänä karjalanpiirakoita, 

ruisleipää, leivonnaisia, käytettyä 

tavaraa. Myyjäistavaran vastaan-

otto alkaa klo 8. Klo 19.30 seurat 

Nivalan ry:llä (J Tölli).

Su 2.3. 4. paastonajan sunnuntai 

klo 10 messu kirkossa, Herättäjän 

päivä, saarna J Julkunen, lit. Junt-

tila, kanttori Hautamäki, avustaa  

Nivalan Virsikuoro joht. V Jär-

viluoma. Kolehti: Aholansaaren 

toiminnan hyväksi. Kirkkokah-

vit seuratuvalla ja n. klo 12 seurat 

seuratuvalla (J Julkunen, R Mui-

lu, P Pihlajaniemi). Klo 13.30 

Karvos- Ojakylän ja Jokikylän 

diakoniatoimikuntien ja kylä-

läisten  vierailu Kotikeskukseen. 

Klo 18.30 seurat Nivalan ry:llä 

(T Kalliokoski, K Tölli). Kolehti 

kiinteistömenoihin.

Ma 3.3.  klo 11 näkövammaisten 

kerho seurakuntakodissa.

Ti 4.3. klo 18 naisten piiri seu-

rakuntakodissa. Klo 19 Seura-

tupayhdistyksen vuosikokous 

seuratuvalla.

Ke 5.3. klo 11 varttuneiden ker-

ho Nivalan ry:llä ( E Hosion-

aho). Klo 11 hopeaiän kerho 

seurakuntakodissa.

La 8.3. klo 19.30 seurat Nivalan 

ry:llä (O Tölli), järj. Korpiran-

nan ry.

Su 9.3. klo 10 messu kirkossa, 

Jukkola, Hautamäki, H Halmeto-

ja, laulu. Kolehti: Opiskelijatyö-

hön, Herättäjäyhdistys ry. Mes-

sun jälkeen ruokailu ja naisten 

päivän tilaisuus seurakuntako-

dissa. Päivän teema: Ilon ja roh-

keuden lähteellä, taiteilija Maija 

Paavilainen, viulunsoittoa Venla 

Närhi, laulua Merja Piiroinen.  

Klo 13 seurat Nivalan ry:llä (K-

P Myllykoski). Klo 14 seurat Kor-

pirannan ry:llä. Klo 18.30 seurat 

Nivalan ry:llä (K-P Myllykoski, 

R Österberg).

Päiväkerhotyö

3 – 7.3. hiihtolomaviikolla ei ole  

päiväkerhoja. 

Pyhäkoulutyö 

Su 9.3.  klo 12 Vilkunan alu-

een pyhäkoulu  Kukilla, Han-

ketie 5, klo 12  pyhäkoulu 

seurakuntakodissa. 

To 28.2. klo 10 Kynttiläkirkko 

Nivalan kirkossa päivähoidossa 

oleville lapsille ja heidän hoita-

jilleen sekä  perheille.

Perhekerhotyö

To 28.2. klo 10-12 perhekerho 

seurakuntakodissa. Hiihtoloma-

viikolla ei ole perhekerhoja.

Rippikoulutyö

1-5.3. Talvirippikoulua Vinnur-

van leirikeskuksessa.

Lisätietoja Reetta Nummela p. 

040 532 5578

Kolehdinkantajat:

Su 2.3.Maria Ahola, Niko-Matti 

Mantila, Aino Poikkimäki, Jark-

ko  Kylmäluoma 

Su 9.3. Ere Korkiakoski, Jani 

Laulumaa, Elia Päivärinta, Saila 

Päivärinta

Su 16.3. Heljä Oja, Sanna Ruos-

tetsaari, Saara  Ranta-Nilkku, Sa-

ra Ranta-Nilkku

Su 21.3. Jussi Vartiainen, Tom-

mi Viljamaa, Sami Sikala, Joose 

Tölli

Su 23.3. Henri  Virtanen, Rasmus 

Vuolteenaho, Juha-Matti Tölli, 

Veikko Tölli

Musiikkityö

Urkuvartti kirkossa joka kuukau-

den viimeinen perjantai klo 19 

(huom! Aika muuttunut).

Lähetystyö

Lähetyksen  kirpputori Kant-

torilassa, avoinna ke ja la klo 9-

13,  saatavana varastossa olevaa 

ilmaista vaatetavaraa.

Tulossa:

Su 9.3.2008 Naistenpäivän  tilai-

suus seurakuntakodissa, mukana 

Maija Paavilainen. Päivän teema-

na Ilon ja rohkeuden lähteellä.

Palmusunnuntain toveripäivät 

15.-16.3.2008 Kalajoen Kristilli-

sellä Opistolla

Toivotamme kaikki opistolaiset, 

kurssilaiset ja opiston ystävät ter-

vetulleiksi toveripäiville.

Erityisesti kutsumme 1947-48, 

1957-58,1967-68,1977-78,1987-

88,1997-98 verestämään opisto-

muistojaan ja juhlimaan ”pyöreitä 

vuosia”. Lisätiedot ja majoitusva-

raukset 10.3.2008 mennessä

p. (08) 4639 200.

Ke 12.3.2008 klo 12 Ou-

lun eteläisen sotaorpojen 

vuosikokous Haapaveden 

seurakuntakeskuksessa.

Nivalasta ollaan ja toimeen 

tullaan-historiakirja

Harri Turusen kirjoittama Ni-

valan historiakirja on myynnis-

sä myös kirkkoherranvirastossa, 

hinta 65 €.  Lisätiedot kirkkoher-

ranvirastosta p. (08) 440 025.

RadioPookin Etappi-ohjelma 

joka ma klo 17.05, taajuus 100,5 

mHz. Ohjelmassa käsitellään

erilaisia teemoja henkilökuvien 

kautta ja pohditaan ajankohtai-

sia asioita ja arvoja. Ohjelmat 

kuullaan uusintoina seuraavana 

sunnuntaina jumalanpalveluksen 

jälkeen.

Kanttori päivystää yleensä kes-

kiviikkoisin klo 11-12.30 kän-

nykkänumerossa: Liisa Katajala 

p. 044 344 2174 tai Paula Hauta-

mäki p. 040 532 9051. Vapaapäi-

vät ma ja ti.

Perheasiain neuvottelukeskus 

Rautatienkatu 6 C 2 (käynti pihan 

puolelta) 84100 Ylivieska,

puh. (08) 425 990.

Palveleva puhelin 010 190 071. 

Palveleva puhelin päivystää jo-

ka päivä, su-to klo 18-01, pe ja 

la klo 18-03. Palvelevaan nettiin 

voit lähettää viestin (evl.fi /pal-

velevanetti.fi ), joihin vastataan 

viiden päivän kuluessa.

Kirkolliset on luettavissa myös 

Nivalan seurakunnan kotisivuil-

ta, www.nivalansrk.fi /kirkolliset 

ilmoitukset.

Seurakunnan kotisivujen osoi-

te:  www.nivalansrk.fi , sähkö-

postiosoite:  nivalan.seurakun-

ta@evl.fi 

Kastettu:

Anna Olivia Parttimaa

Kuollut:

Kalervo Mattila  77 v.

Kirkolliset tapahtumat

Reellä kirkkoon

Nokelan päiväkodin eskarilaiset lähdössä kirkkoon perinteisellä kulkupelillä Kalevalan päivän kunniaksi. Kuva Ritva Oja.

Sunnuntai 2.3.: Riistakäris-

tys, muusi, italiansalaatti, 

mangorahka.

Maanantai: Makkarakasti-

ke, perunat, jäävuori-pork-

kana-punaherukkasalaatti, 

raparperikiisseli.

Tiistai: Kalapihvit, peru-

nat, lemonkastike, rosolli, 

punaherukkakiisseli.

Keskiviikko: Kinkkuperuna-

vuoka, kaali-tomaatti-ananassa-

laatti, mansikkakiisseli.

Torstai: Jauhelihapihvit, peru-

nat, kastike, jäävuori-persikka-

salaatti, jogurtti.

Perjantai: Kirjolohikiu-

saus, punajuuriviipaleet, 

kesämarjahyytelö.

Lauantai: Kaalipata, puolukka-

sose, mandariinikiisseli.

Sunnuntai: Chigetti, peru-

nat, kastike, kaisersalaatti, 

boysenmarjakiisseli.

Nivalassa

Suunnittelija/arkkitehti, perhe-

päivähoitajia, Alkon myyjä, asia-

kaspalveluagentti, LVI-asentaja, 

teollisuusputkiasentaja, hitsaaja, 

kokki, baaritarjoilija.

Ylivieskassa

NDT tarkastaja, tuotantoinsi-

nööri, työnjohtoharjoittelija, 

vuorotyönjohtaja, palvelutiedotta-

ja, kauneuskonsultti, myyjä/lahja-

asiantuntija, myyntineuvottelijoi-

ta, myyntitykki, kesätyöntekijöitä, 

vihertyöntekijöitä, kuorma-au-

tonkuljettaja, asentaja, ilmaläm-

pöpumppuasentaja, CNC-ko-

neistaja, hitsaajia, pintakäsittelijä, 

lihanjalostaja, varastovastaava, 

parturi-kampaaja, pelinhoitaja.

Haapajärvellä

Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, 

perushoitaja, fysioterapeutti, per-

hepäivähoitaja, varastonhoitaja, 

kauneuskonsultti, tehtaanedusta-

ja, autovaraosamyyjä, karjanhoi-

taja, ajoneuvoyhdistelmänkul-

jettaja, kesätyöntekijä, tarjoilija, 

koululaisten kesätyöpaikat, kasi-

nopelien hoitaja.

Sievissä

Rakennustarkastaja, henkilös-

töneuvottelija Kannukseen, 

kesätyöpaikat, kosmetiikan suo-

ramyyjä, koneistaja.

Haapavedellä

Sairaanhoitaja, hammaslääkäri, 

henkilökohtainen avustaja, yrit-

täjä, työvoimaneuvoja, maata-

loustyöntekijä, marjanpoimija, 

jäteautonkuljettaja, hitsaajia, 

tuotantotyöntekijä, meijerityönte-

kijöitä kesätyöhön, pitsanpaistaja, 

koululaisten kesätyöpaikat.

Lähde: Työministeriö

KEITTIÖTKEITTIÖT
SISUSTUKSETSISUSTUKSET

SAUNATSAUNAT
KYLPYHUONEETKYLPYHUONEET

HUONEISTOTHUONEISTOT

Puutölli-remontit
on helppo ja varma 

valinta jokaisen kodin 
remontintekijäksi.

Meillä on vuosien 
kokemus ja 

ammattitaito!

Remontoimme!Remontoimme!

• RAHOITUS • KOTITALOUSVÄHENNYS
• LAATUREMONTTEJA VUODESTA 1990!

TALOT • KEITTIÖT • REMONTIT • PERUSTUKSET

Puutölli-edustajasi:
Jari Pasanen, 044 075 7675
jari.pasanen@puutolli.

WWW.PUUTOLLI.FI

ANNA KODILLESI UUSI ILME, NYT ON

REMONTIN AIKA
PYYDÄ ILMAINEN HINTA-ARVIO!
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Kuljetusalalla on tarjolla työ-

paikkoja. Kuljetusala tarvitsee 

vähintään 4.000 uutta raskaan 

liikenteen kuljettajaa vuosittain. 

Alan vetovoimaisuuden lisäämi-

seksi on käynnissä kaksivuotinen 

hanke, jolla asiasta kerrotaan. 

Näkyvimmän osan hankkeesta 

muodostavat eri puolilla Suo-

mea järjestettävät, yhteensä yli 

100 Road Show -tapahtumapäi-

vää. Viikko sitten perjantaina ta-

pahtuma oli Nivalassa.

Uusien kuljettajakoulutukseen 

hakeutuvien henkilöiden tarve on 

akuutti Suomen koko yhteiskun-

nan toimivuuden kannalta. Tänä 

ja ensi vuonna myös ammattikul-

jettajien työhön ottaminen muut-

tuu, kun EY:n direktiivi maantei-

den tavara- ja henkilöliikenteen 

ammattipätevyydestä ja jatko-

koulutuksesta tulee voimaan. 

Tällöin uusilla tavara- ja henki-

löliikenteen ammattikuljettajilla 

tulee olla ammattipätevyyskoulu-

tus ja ammatissa jo oleville tulee 

jatkokoulutusvelvollisuus.

Nivalalaisille alan opiskelu-

paikka löytyy läheltä, sillä Niva-

lan ammattiopistossa on mah-

dollisuus suorittaa muun muassa 

logistiikan perustutkinto ja yh-

distelmäajoneuvon kuljettajan 

ammattitutkintoon valmentava 

koulutus. Logistiikan perustut-

kinnon aloituspaikkoja on 16.

- Sekä tavaraliikenteen, että 

henkilöliikenteen kuljettajista on 

jo nyt pula, mutta tulevaisuudes-

sa vieläkin enemmän. Aika lail-

la kaikki halukkaat ovat päässeet 

opiskelemaan, mutta jos hakijoi-

ta olisi enemmän, koulutusta voi-

taisiin laajentaa ja saataisiin alal-

le kipeästi kaivattua työvoimaa, 

sanoo Nivalan ammattiopiston 

auto- ja kuljetustekniikan osas-

tonjohtaja Pekka Kneckt.

Päärahoittajana vetovoimai-

suushankkeella on opetusminis-

teriö. Projektin päävastuu on Jy-

väskylän ammattikorkeakoululla 

ja ohjausryhmän puheenjohtaja 

löytyy Autoliikenteen Työnan-

tajaliitosta. Näiden lisäksi pro-

jektissa on mukana kymmenen 

kuljetusalaan liittyvää tahoa. 

“Ryskätyöt” 
loppuneet
Kuljetusala com - Liikuttavan 

hyviä duuneja -tapahtuma on 

tarkoitettu yläasteiden 8 ja 9 

luokkalaisille, lukioiden amma-

tillisesti suuntautuneille opiske-

lijoille, työttömille ja työpaikan 

vaihtajille.

Nivalassa tapahtuma alkoi 

yläasteen auditoriossa pidetyllä 

luennolla, jossa Juha Pesonen 

kertoi alan nykytilanteesta. Sen 

jälkeen oppilaat saivat tutustua 

lukion pihalla olevaan kalustoon 

ja kokeilla erilaisia tehtäviä. Niva-

lassa kuljetusalan yrittäjiä edusti 

Vähälä Yhtiöt, joiden auton Ou-

lusta paikalle toi 34 vuotta kuljet-

tajana toiminut Pekka Junnila.

- Minun uran aikana työ on 

muuttunut hirveän paljon pa-

rempaan suuntaan. Työajat pi-

tävät ja palkka on kohtuullinen. 

Pitkistä reissuista palkan päälle 

tulee päivärahat ja yötyöstä tie-

tysti korotettu palkka. Uusia di-

gipiirtureita ei voi huijata, vaan 

pakolliset tauotkin tulee pidettyä. 

Nivalan taajaman useimmilla 

kaduilla/teillä taitaa olla yleisin 

rajoitus 30! Nuoret miehet joilla 

kortti polttelee taskussa, jollain 

lailla ajattelevat että ei se varmas-

ti koske heitä! Uuden Mäntylän 

mutkainen katu tarjoaa ihanteel-

lisen reitin hurjasteluun mutta 

tästä... (viesti jäi kesken).

Nyt on lumenajo keskustasta 

aloitettu, kun työhönmenijät lait-

taa nukkumaan ja lopetetaan kun 

pitää herätä, näin ei ollut Aalen 

ja Tielaitoksen aikaan. 

Mitä menetetty Nivala-lehden 

myynnissä? Lehti ilmestyy tai 

lakkaa ilmestymästä. Mitä sit-

ten? Onhan muitakin lehtiä, 

joista paikalliset kissanristiäiset 

voi lukea.

Tyhjentäkää jokainen ite kaivon-

ne mehtiinne ja marjapensaille, 

jos ei naapuri huomaa.

Nivalan kaupungin päättäjiltä 

pääsee taas höpsis kun ruvetaan 

vouhottamaan Tiilimaan veto-

voimasta! Tuleeko mieleen että 

20 minuutin ajomatkan päässä 

on Savarin kaiken kattava os-

tosalue. Entisetkin kaupat ovat 

lähteneet lipettiin kannattamat-

tomina Nivalasta. 

Sinä/Te, jotka varastitte Sun kirp-

pikseltä pelejä 19 kpl, toivottavasti 

nautitte pelaamisesta. Aiheutitte 

nuorillemme mielipahaa, etteivät 

saaneet edes minimaalista korva-

usta. Ainakin tiedämme, että on 

olemassa vieläkin varattomam-

pia kuin me. Varkaus tapahtui 

20-22.2. Hävettävää ja todella 

alhaista!

Ilta, sinä ihana silta, höyhensaa-

rille, jossa saan maailman pahuu-

den hetkeks unhoittaa. T. Saile.

Notta että on ranteet kipiänä 

ja suksipuksissa uuret lukot! T. 

Hauki.

Kun tulee illalla kymmeneltä 

töistä, tekee iltatoimet ja yrit-

tää nollata työasiat, menee puoli 

kaheltatoista sänkyyn. Aamulla 

seittemäksi työvuoroon ja joku 

keksii ajaa lunta kolmella kuor-

ma-autolla 15 metriä makkarin 

seinästä klo 2:sta puoli 5:teen. 

Huumorintaju koetuksella. Ni-

mim. Oliko  pakko.

Nyt Nivalan Tiilimaalle jotain 

sellaisia kauppaliikkeitä joita ei 

ole 100 km säteellä ainuttakaan, 

kuten Citymarket, Prisma, Antti-

la. Alkaa pysyä raha Nivalassa!

Vaan on se kumma, kun Niva-

lan kaupungilta löytyy rahaa 

kuulemma kymmeniä tuhansia 

siihen, että rakennetaan skeitti-

parkki uimahallin viereen, vaan 

jostain syystä ei rahaa riitä Ni-

va-Kaijan yläasteen homeongel-

man korjaamiseen. Luokka 121 

on käyttökiellossa sen takia, että 

katto on musta homeesta! Ast-

maatikot ja allergikot yskivät ja 

kärsivät pääkivusta sillä välin kun 

kaupunki päättää laittaa tuhan-

sia euroja parkkiin, jota kukaan 

ei kuitenkaan käytä! Ei ihme jos 

Nivalaa haukkuvat kun ei edes 

kouluja homeesta korjata. Koko 

koulu on terveysriski ja siellä on 

useita oppilaita joilla on pahan-

laatuinen astma ja/tai allergia! 

Miettikää vähän, päättäjät!

Lakatkaa hyvät immeiset valitta-

masta, ku ei kohta enää muuta 

kuulukkaa ku valitusta ja mari-

naa, onhan elämässä ilon aihei-

taki, ku on vielä ruokaa ja hyvin-

vointia. T. Narinaan kyllästyny.

Kiitos seurakunnalle uudesta 

kiukaasta ja saunan lainasta! On 

ihanaa kun seurakunta tukee 

meidän virkistävää harrastusta 

avantouinnin merkeissä!

SDP:n ehdokkaat koko puheen-

johtajakilvassa vastustaa avointa 

analyysiä suunnan muutoksesta. 

Pari piirua vasemmalle, joka pa-

kottaisi koko hallituspolitiikan 

menemään vasemmalle, koska 

Kepun pienituloiset siirtyy SDP:

n äänestäjiksi, Vihreät myös, 

Kokoomuksen vasen laita tuki-

si SDP:n oikeistosiipeä, muuten 

ei tehtäis näin. SDP saisi yli 60 

edustajaa. Ainoastaan suunta-

muutoksella saadaan hyvinvointi 

ja demokratia - oikeudenmukai-

nen valtio, ei välikysymyksillä ja 

nalkuttamalla eduskunnassa sa-

masta keskituloisten äänistä, jot-

ka myös petetään. Nim. Totuus.

Koko Suomee puhuttaa raken-

nusten homeongelma, ja eikä ih-

me työmaakohtainen valvonta on 

heikkoa. Kallio on huonontanut 

Nivalan terveyspalveluja. Huhti-

kuussa meillä ei ole enää lasten-

lääkäriä ja Kallio ei ole tehnyt so-

pimusta erikoislääkärien kanssa 

joten he eivät enää käy Nivalas-

sa, todella surullista että palvelut 

viedään meiltä pois! 

Nyt mopoilla rällääjät kuriin taa-

jamassa! Ajakaa siellä missä talot 

ei ole vieretysten ja melusta ei ole 

haittaa. 

Kyllä ensiksi olis pitännä tehä 

iso kuntaliitos ja sen jälkeen ois 

ruettu miettimään hallintokunta 

kerrallaan ko. asian järkeistämis-

tä. No nyt tämä keisarinleikkauk-

sella synnytetty Kallion kuntayh-

tymä. Vetäjä Anne on tosi pätevä 

henkilö, mutta kyllä hänelle kii-

reessä on tullut pieni ajatuskat-

ko, kun näitä eläkevirkoja jäi, ja 

johtotehtäviin ois mielestäni pi-

täny valita uusia henkilöitä vaik-

ka kuuden vuoden määräajaksi. 

Epäilen, että loma-aikana kesäl-

lä tk:oita pannaan kiinni, säästö-

syistä. Takseille on tainnu alkaa 

kiireinen aika kun vanhuksia aje-

taan ympäri pitäjiä vastaanotolle 

tai muuta kyytiä vailla olevia. No 

olen edelleen ison kuntaliitoksen 

kannalla, näin voitais karsia ylin-

tä kuntien ja kaupunkien johtoa 

joka hallintokuntien alueilta.

Kuuluuko kiitos Kalliolle, kun 

pidetty ja pätevä lastenlääkärim-

me lähtee pois! Kuuluuko kiitos 

Kalliolle, kun erikoislääkäreiden 

palveluja ei saa enää Nivalasta! 

Kuuluuko kiitos Kalliolle, kun 

sosiaali- ja terveyspalvelut heik-

kenevät! Kuuluuko kiitos Kal-

liolle, kun Kalliossa henkilöstö 

voi huonosti! Kuuluuko kiitos 

Kalliolle, kun Nivala kuihtuu ja 

Ylivieska kehittyy!

Kiitos Nivalan hyvin hoid. hiihto-

laduista aivan mahtava hiihdellä 

ei tartte porkata umpihakia kuin 

ennen. Menkää hiihtelemään tai 

kävelylle, varsinkin jos oisin työ-

tön, urheilisin päivät päästään. 

Se on todistettavasti mielenter-

veydelle ja muullekin terveydel-

le hyvää. Ehkä ajatuksetkin on 

sitten iloisempia. Optimisti sa-

noo puolikkaasta lasista että se 

on melkein täynnä ja pessimisti 

että se on melkein tyhjä. Nimim. 

Optimisti.

...Pankaa paskat jokeen kuten 

70-luvulla, ei tartte raporttia 

eikä puhdistamoo, ei yrittäjiä. 

Tulee heillekin saunarauha. Eli 

putket suoraan jokeen, ojaan ja 

mehtään. Loistavaa kunnallistek-

niikkaa Nivalassa.

Siirakin kirjassa sanotaan: “Yksi 

viisas mies pelastaa kaupungin”. 

Nivalassa se on Jaakko Salmela. 

Viettäkää koululaiset mukava 

hiihtoloma ja lepäilkää. Sitten 

jaksamme pinnistellä kevääseen. 

Koulu ei ole nykyään helppoa, 

vaatimukset ja kilpailu on kovaa. 

Terkuin ope.

Nivalalaisilla opiskelupaikka lähellä

Kuljetusalalta varma ammatti

Tekstarit  Lukijat voivat lähettää mielipiteitään ja havaintojaan tekstiviestillä. Puhelinnumero on 044-945 3763.
Viestit edustavat lähettäjän näkemyksiä - eivät lehden.

Kun taukoaika alkaa, auton ko-

jelauta muuttuu varoitusvaloista 

punaiseksi. Sen jälkeen ei saa ajaa 

metriäkään. Jos ajat, niin tauko-

ajan laskeminen alkaa alusta, 

Pekka Junnila kertoo.

Vähälä Yhtiöiden laatujohta-

ja kertoo, että työstä saattaa olla 

vielä vanhoja mielikuvia.

- Nyt on niin paljon apuväli-

neitä, että selällä ei tarvitse enää 

nostaa. Ryskätyöt ovat vähenty-

neet. Kalusto on hyvää, autojen 

hytit ovat mukavia. Talvella on 

lämmintä ja kesällä ilmastointi. 

Kuljetettava tavara on usein pa-

kattu valmiiksi rullakoihin, muu-

ta kuin lykkää sisään. Myös it-ala 

on vahvasti mukana. Tieto kulkee 

kuljettajille ja kaikille yhteistyö-

kumppaneille ajantasaisena. 

Lähetystä odottava asiakas voi 

vaikkapa seurata omalta tieto-

koneeltaan tavaran kulkua, laatu-

johtaja Jarmo Sorvari selostaa.

M.R.

Kuljetusala-projektissa mukana oleva Juha Lassila sekä laatujohtaja Jarmo Sorvari ja kuljettaja Pekka Junnila Vähälä Yhtiöistä olivat 

lukion pihalla esittelemässä kuljetusalaa. Sekä tavara- että henkilöliikenteeseen tarvitaan lisää työvoimaa.
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Rakkaat vanhat huonekalut kul-

kevat usein suvussa sukupolves-

ta toiseen ja niillä jokaisella on 

muistoarvonsa ja oma tarinansa 

kerrottavana. Entisöinti on huo-

nekalun tai esineen palauttamista 

alkuperäiseen muotoonsa. Se ei 

tarkoita uudistamista, sillä van-

han esineen tai huonekalun ei ole 

tarkoitus näyttää uudelta. Vanhaa 

tulee kunnioittaa. 

Huonekalujen entisöintiä pi-

detään tällä hetkellä lähes muoti-

harrastuksena. Kansalaisopiston 

entisöinti- ja verhoilupiirit ovat 

erittäin suosittuja vuosi vuodelta. 

Ehkä se kertoo myös ajan hen-

gestä;  halutaan säilyttää vanhaa 

toisin kuin vielä kuusi- ja seitse-

mänkymmentä luvuilla, jolloin 

hävitettiin paljon vanhaa ja ar-

vokastakin esineistöä. Huoneka-

lujen kunnostaminen on kierrä-

tystä parhaimmillaan. Mukavaa 

on nähdä rähjäisen, melkein 

kaatopaikkakuntoiseksi tuomit-

tun huonekalun heräävän uuteen 

kukoistukseensa.

Huonekalujen 
kunnostaminen 
vaatii 
kärsivällisyyttä
Aloitettaessa entisöintiä on vii-

sasta tehdä kalusteiden kuntoar-

vio eli mitä on järkevää tehdä ja 

mitä kannattaa jättää tekemättä. 

Mahdolliset korjaukset tehdään 

ennen kuin lähdetään maala-

usurakkaan. Monien vanhojen 

maalikerrosten poistaminen on 

usein työläin ja kärsivällisyyttä 

vaativa työvaihe huonekalujen 

entisöinnissä. Maalit on hyvä 

poistaa huolellisesti kerroksittain. 

Näin saadaan paras lopputulos.

Tämän jälkeen pinnat hiotaan 

puhtaiksi joko käsin tai hiomako-

neella. Koneella hiottaessa täytyy 

olla varovainen, ettei hiottavaan 

pintaan jää jälkiä. Huonekalujen 

henki ja ikä tulisi ottaa huomioon 

maaleja ja pintakäsittelyaineita 

valittaessa. Hyvä olisi käyttää ai-

kakautensa maaliaineita ja par-

haaseen lopputulokseen päästään 

käyttämällä alkuperäisiä lakkoja, 

mutta niiden löytäminen voi olla 

hankala,  koska tiettyjä maaleja ja 

lakkoja ei enää valmisteta. Usein 

pelkällä lakalla tai vahalla pääs-

tään kauniiseen lopputulokseen. 

Ootraamista käytetään myös 

yhtenä maalaamistekniikkana, 

missä maalausjälki muistuttaa 

puupintaa. Näin saadaan hienos-

ti  puun syyt ja kuviot näkyviin. 

Ootraaminen on taitoa ja amma-

tillista osaamista vaativaa työtä.

Verhoilussa monta 
työvaihetta
Perinteinen verhoilu on lähes 

kokonaan käsityötä, jossa käyte-

tään perinteisiä työtapoja ja ma-

Vanhoille huonekaluille 
uusi elämä

Tämä 60-luvun sohvaryhmä, vuodesohva ja 

kaksi nojatuolia, löytyivät navetan vintiltä melko 

rähjäisessä kunnossa, mutta kun kuluneet verhoilut 

ja vaahtomuovipehmusteet oli purettu, alta 

paljastuivat hyväkuntoiset ja siistit koivuiset rungot. 

Kunnostamiseen kannatti ryhtyä.

Silpa Konttilalla on työn alla hänen isänsä neljäkymmentä luvulla tekemä laitasänky. Entisöintiyön hän kertoo aloittaneensa syksyllä 

ja aikoo saada sen valmiiksi kuluvan kevätlukukauden aikana. Sänky tulee hänen kotiinsa vierassängyksi.

Kansalaisopiston entisöinti- ja verhoilupiirin opettaja Sari Rutanen näyttää, kuinka oikeaoppisesti 

nojatuolin istuimen jouset sidotaan.

Margareetta Lohela entsöi pojalleen  kaunista 50-luvun ruokailuryhmää. Tuolit ovat  jo saaneet 

tyylinmukaisen  petsipinnan.

Sohvakalusto on saanut ”uudet vaatteet”

monen työvaiheen ja -tunnin jälkeen.

teriaaleja kuten meriheinää ja 

lastuvillaa. Joustavissa istuimis-

sa ja joskus myös selkänojassa 

on metalliset pystyjouset, jotka 

sidotaa toisiinsa ja runkoon tie-

tyllä tavalla. Jousien sitominen 

on vaativin työvaihe, mutta hy-

vin sidottu jousitus kestää vuo-

sikymmeniä. Istuimet, selkänojat 

ja käsinojat rakennetaan kerros 

kerrokselta. Tarvittavat tukiom-

peleet tehdään käsin purjelangal-

la ja käyräneulalla vahojen ver-

hoilijamestareiden tapaan. Työ 

on monesti hyvin haastavaa ja 

todella mielenkiintoista ja vaatii 

vähän taiteellista silmääkin.

Ritva Oja
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Maritta Raudaskoski <maritta.raudaskoski@omanetti.fi >

Toimittajan tarinoita
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Nyt te varmaan arvaatte, mistä minä 

kirjoitan. Ja aivan oikein - rahastahan 

tässä puhutaan.

Monta ihmistä kiukuttaa liikkeissä 

olevat ja lehdissä mainostettavat hin-

nat, jotka lähes poikkeuksetta päättyvät 

numeroon yhdeksän. Miksei hinta voi 

olla tasaraha? Eräs asiakas sanoi, että 

häneltä on jäänyt monta kauppaa teke-

mättä, kun hän ei ole voinut ostaa sillä 

hinnalla, mikä mainoksessa tai hintala-

pussa on ollut. Esimerkiksi erään suu-

ren tekniikka-alan liikeketjun mainok-

sesta ei löytynyt yhtäkään hintaa, joka 

ei olisi päättynyt yhdeksikköön.

 - Kerran olin ostamassa tuulipukua, 

mutta siitä olisi pitänyt saada sentti 

takaisin. Kaupassa ei sitä ollut ja jätin 

puvun ostamatta. Minusta on kiskuri-

hinta ja asiakkaille pyttyilyä sellainen, 

että otetaan yli taksan. Kerran yritin os-

taa keksipaketin, jonka hinta oli 3,99. 

Senttiä ei kuitenkaan palautettu, joten 

jätin senkin ostamatta. Minusta sentti 

on virallinen raha ja niitä löytyy pan-

kista. Kyllä jokainen tietää, että 99,99 

on senttiä vaille sata, mutta tällaisilla 

hinnoilla asiakasta luullaan pystyttävän 

höynäyttämään, hän tuhisi.

Toinen maksuasioihin kyllästynyt 

asiakas kävi näyttämässä kahta Vestian 

laskua. Sehän on tiedossa, että siirtymä-

vaiheessa ja senkin jälkeen laskutus on 

tökkinyt pahanlaisesti. Nyt asiakas oli 

saanut kaksi laskua, joista ilmeni, että 

jäteastia oli tyhjennetty kesällä kahdesti 

ja kerran syksyllä. Molemmista oli kui-

tenkin tehty eri laskut. Päivämääristä 

ilmeni, että laskut oli päivätty samalle 

päivälle, eli vuoden viimeiselle päivälle. 

Toiselle oli annettu maksuaikaa tam-

mikuun loppuun ja toiselle helmikuun 

loppupuolelle. 

Laskut saanut henkilö ihmetteli, 

mitenkähän paljon asiakkaiden ra-

haa haaskautuu tällaiseen toimintaan. 

Isompi summa oli 11 euron korvilla, 

pienempi lasku oli verottomalta sum-

maltaan 4,71. Kun laskee postimerkin, 

kirjekuoren, paperin ja työpalkan las-

kuttajalle, taitaa tuon suuruisen laskun 

tekeminenkin jo tappion puolelle men-

nä. -  Miksei niitä voitu panna samaan 

laskuun, kun ne oli samana päivänä 

tehtykin. Asiakkaillekin tällaisista las-

kuista tulee kuluja. Lisäksi laskut on 

ruvettu tekemään tavalliselle paperil-

le. Minä haluan sellaisen irrotettavan 

pankkisiirron kuin ennenkin oli, hän 

manasi ja sanoi joskus käyvänsä kysy-

mässä asiaa paikanpäältä Vestiasta.

* * *

Nivalan kaupungin päätös ilmoitusleh-

tiasiassa on saanut laajasti huomiota 

osakseen. Kaupungilla on tiedotettavaa 

asukkailleen ja se valitsee viralliseksi 

ilmoituslehdekseen tarjouspyyntöjen 

jälkeen kokonaistaloudellisesti edul-

lisimman tarjouksen. 14.1.2008 ollee-

seen määräaikaan mennessä tarjouksia 

jätettiin neljä, joista Nivalan Viikon tar-

jous oli erinäisin pisteytyksin laskettu-

na kaikkein edullisin. 

Nivalan Viikko menee tilaamatta 

jokaiseen kotiin Nivalassa, joten se on 

tarjouksen jättäneistä lehdistä kattavin 

ilmoitusmedia kaupungin asukkaille. 

Tarjouspyynnössä ilmoituslehdeksi 

sanottiin valittavan edullisin, mutta 

niitä - hupsista vain - valittiinkin sa-

man tein kaksi.

“Tarpeen vaatiessa ilmoitukset jul-

kaistaan kaupungin viranomaisen

harkinnan mukaan ja suori-

tetun kilpailutuksen perusteella 

kumpaisessakin

kilpailutuksen kokonaistaloudelli-

sesti edullisimmissa lehdissä

eli Nivalan Viikossa sekä Nivala 

Lehdessä.”

Vaikka Nivalan Viikko oli edulli-

sin, kaupunki päätti maksaa silti Ni-

vala -lehdelle samoista ilmoituksesta 

lähes kymmenkertaisen hinnan. Jos 

kaupunki ilmoittaisi pelkästään Ni-

valan Viikossa, se säästäisi kuluvana 

vuonna noin 20.000 euroa. On kun-

nallisvaalivuosi ja tavallista enemmän 

ilmoiteltavaa. 

Ihan pureksimatta tällainen asia ei 

Nivalassakaan mene läpi, sillä kaupun-

gin viime vuoden tilinpäätöksestä on 

tulossa ruma. Kaikki säästömahdolli-

suudet on kaivettava esiin. Hyvä ettei 

vain valtion holhoukseen jouduta! Silti 

rahaa löytyy, kun johonkin on halua. 

Miten olis koululaisten näkkärin päälle 

vähän juustoo?

Iloista ja aurinkoista hiihtolomaa 

kaikille.

Maritta Raudaskoski

Euroja ja senttejä
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Parhaat palvelut  

KOTISIVUMME aukesivat!!! osoite on: www.tietotori.fi /nivalande-

marit Käy kotisivuillamme ja ilmoittaudu ehdokkaaksemme syksyn 

2008 kunnallisvaaleihin!

* * *

Muistathan! KANTRITANSSI jatkuu Kinevalla tiistaisin 18.30-

19.30 / helpommat tanssit ja 19.30-21.00 / haastavammat tanssit. 

Opettajana Matti Molis!!!

NIVALAN SOS.DEM.TY RY 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS
Pidetään Kinevalla su 16.3.2008 klo 16.00 Tervetuloa!

KINEVANivala toimii
KINEVAMETALLI

Nivalan Metallityöväen Ammattiosasto 353

KEVÄTKOKOUS

Työväentalo Kineva ke. 19.3. klo 19.00. Esillä sääntöjen määräämät 

asiat. Tervetuloa.

Toimikunta
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Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

Myydään puinen RUOKARYH-

MÄ, pöytä ja neljä tuolia.Väri 

kirsikka/pyökki. Tuolien istui-

nosissa vaalea kangasverhoilu. 

Ollut käytössä vain muutaman 

kuukauden. Uudenveroinen. 

Hintapyyntö 130€. Ota yhteyt-

tä pikaisesti. Puh. 040 8362582.

Siemens Siwamat 740 päältä täy-

tettävä PESUKONE. Hyväkuntoi-

nen laatukone edullisesti. Hin-

tap. 100 eur. P. 0400-389044.

Tilanpuutteen vuoksi. 

Sony 32" LAAJAKUVA-TV. Vä-

rimatkatelevisio. Sohvakalus-

to 3+2. PARISÄNKY, valkoi-

nen puurunko,koristepääty 

patjat+petari. Hyväkuntoisia ja 

ehjiä. Soittele! 050-3514220.

FORD Escort 1.8 TD STW vm-

99. Hyvät kesä- ja talvirenkaat, 

vetokoukku. Voidaan rek. pa-

kettiautoksi. Hp. 3200. Puh. 

044111271.

PYYKKIKONE Blomberg Digitro-

nic, lankapuhelin, pöytä, istuin-

penkki, puhelintaso, 2 laatikkoa. 

Puh. 442 590, 040 835 3593.

VILLASUKKIA, 7-veljestä lanka, 

miesten ja naisten. 9-10 euroa 

pari. Puh. 044 291 4110.

ÄES Potila SK 450 s-piikkipyö-

rä-äes, etulatalla ja varpajyräl-

lä, säilytetty sisällä, kuin uusi. 

H. 3200 + alv. P. 0400-174 487.

HAULIKKO Husqvarna 16, läp-

pälukko, mustaruuti, antiikki/

käyttöase. Pitkä, hyväkuntoi-

nen. puh. 040-872 2231.

TIMOTEIN siementä, itävyys 94 

%, kuivaheinää pienpaaleissa. 

Puh. 08-445 368.

Nokian KITKARENKAAT, ajettu 

yksi talvi ja moottorikelkan PA-

RIREKI. Renkailla hinta 100 eu-

roa, parireestä voi kysyä tarkem-

min. Puh. 040-571 0698.

Veneen PERÄMOOTTORI, Evin-

rude 2-tahti. Vanhoja OVIA luk-

koineen. Puh. 0400-736 078.

Myydään lähes uutta vastaava 

käytetty Eva 4-LANKASAUMU-

RI. Täyshuolto tehty, jolla vuo-

den takuu. Myydään tarpeet-

tomana. Hinta pyyntö 280 €. p. 

044-3070757.

TAULUTELEVISIO: Samsung, HD-

Ready, 32" LCD. Takuuta 06/08 

saakka. Runsaat liitännät. EI 

sisäistä dogiboxia. HP: 380€ 

P.040-5519685.

TALVIRENKAAT, melkein uu-

det Hakkapeliitat 175/65R14. 

Kesärenkaat hyvät Aurorat 

175/65R14. H. 150 euroa yh-

teensä tai 80 euroa/sarja. P. 040 

572 1423.

Ostetaan  

Ostetaan kuivaa MÄNTYLANK-

KUA 50x125. Tarjoa puh. 0400 

293188.

Halutaan vuokrata  

OMAKOTITALO / mummonmök-

ki Nivalan syrjäkylältä. Puh. 050-

926 3836.

Nuorelle perheelle KAKSIO tai 

kolmio nivalasta alk. 1.4. puh: 

044-2938026

Vuokrattavana  

KERROSTALOKAKSIO Nivalassa, 

48 m2, sauna, hissi. 4 krs. Lasitet-

tu parveke. Huhtikuun alusta. P. 

0400 282 623.

KERROSTALOKAKSIO, ydinkes-

kustasta, kaukolämmöllä. Puh. 

08-447 110.

Kadonnut  

Löysitkö ennen joulua naisten 

ruskeat KARVAKINTAAT? (Saa-

tu lahjaksi). Ole ystävällinen ja 

ilmoita puh. 040 532 1602.

Sekalaista  

ILMAISEKSI SÄLEKAIHTIMIA 

uusia lev. ruman värisiä. Pysty-

lamellikaihdin. Muita sälekaihti-

mia n. 50 kpl esim. n. 100 x 100 

alk. 9 euroa. Terassimarkiisi tal-

vihinta 398 euroa. Puutaiteovi. 

Ilm. mittaus 150 km. Puh. 08-

4156 9085.

Annetaan  

Leikattu UROSKISSA hyvään 

kotiin. Sisäsiisti, 2,5 -vuotias. 

Pitovaikeuksien vuoksi. Ota 

yhteyttä, niin kerron lisää. Puh. 

040-523 5177.

Kodin kirpputori  

ILMOITA ILMAISEKSI
Yksityishenkilöt voivat ilmoittaa Kodin kirpputorilla aivan ilmaiseksi.  Ilmoitukset tulee jättää 
Nivalan Viikon toimistoon tai  postittaa osoitteella Nivalan Viikko, Kalliontie 25, 85500 Nivala. 

Sähköpostilla: rivit@nivalanviikko.fi . Punainen postilaatikko löytyy toimiston ikkunan pielestä.

Ilmaisia ilmoituksia ei oteta vastaan puhelimitse. Tori-, marjanmyynti ym. ammatti-ilmoitukset 
maksavat 5 euroa.

00€€
Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

Päätoimittaja
Maritta Raudaskoski
Puh. 040-841 9213

Ilmoitusmyynti
Mika Moilanen
Puh. 040-416 8958

Kaarina Puusaari-Niemelä
Puh. 050-439 2900

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 95 €/vuosi

Kodin kirpputori
yksityishenkilöille ilmainen

Kustantaja
Nivalan Paikallismediat Oy

Painopaikka
Pyhäjokiseudun Kirjapaino

Jakelu
Suorajakelu Korkiakoski
puh. 040-541 9767Jaetaan lauantaisin jokaiseen kotiin Nivalassa

Hinnat ilman arvonlisäveroa

YSIKAKS' NIVALA RY

       Tuiskulan sisäharjoitukset kaudella 2008

        P-00-02 Ma 18.30-20.00

T-93-94           Lukiolla vk. 2 alkaen La 13.00-14.30

P-97 Ke 18.30-20.00

Ammattikoulun sisäharjoitukset kaudella 2008

T-95-96 La 11.30-13.00

 T-97-98          La         11.30-13.00

 P-98-99           Su         13.30-15.00

Naiset Su 15.00-16.30

P-93-94 ja Edustusjoukkue Su 16.30-18.30

Harrastejalkapallo Su 18.00-20.00

P-95-96 Ke 16.30-18.00

T-93-94   Ma 19.00-20.30

Tarvitsemme T-95-96 joukkueeseen uusia pelaajia. Nyt rohkeasti mu-

kaan. Tiedustelut Ari Korpi 040-508 4374, Pirjo Jussilainen 0500-

16670 ja Sari Hautamäki 050-4007743.

 Antti Hautakoski, puh. 045-125 3349  www.fc-92.sporttisaitti.com

     Pesäpalloharjoitukset alkavat seuraavasti: 

ti   klo  18.30 – 20.00     Tuiskula      T 96-97 + T/P 98-99

ti   klo  17.30 – 18.30     Amis           T 92-93 + naiset

ke klo  18.00 – 19.30     Amis           P 96-97

to  klo  16.15 – 17.30    Amis       T 94-95

pe klo  17.30 – 19.00        Amis           P 94-95 

la  klo   13.00 – 14.00    Amis           T 92-93 + naiset

la  klo   14.00 – 15.30    Amis           Miehet

Sählymailat mukaan!

Punttisali ammattikoululla ma klo  19.00 – 20.00    miehet ke 

klo   19.00 – 20.00    naiset. 

G-juniorit (00-02) tytöt ja pojat, harjoitukset la. klo 10.30-12.00 Tuis-

kulassa. Tervetuloa mukaan.

  Tiedustelut: Satu Kontiola puh. 040 – 5311 713

LYHTY r.y.

   NIVALA-PESIS

 PÄIVÄKAHVIT

tiistaisin klo 12-14. 

Pappilantiellä.

Huom! Jäsenille euron (1€) 

alennus Uikkoon kerta/viikko.

   SPR Nivala

TULE YSTÄVÄKSI!

 Ystävätoimintaan   kaivataan li-

sää reippaita ja innostuneita ystä-

viä. Jos sinulla on aikaa ja kiinnos-

tusta, tule rohkeasti mukaan!

Lisätietoja Elina 0400-915 665 

/iltaisin. 

METALLI
Nivalan Metallityöväen 

Ammattiosasto 353 

Yhteystiedot 

 Puheenjohtaja

Jari Mehtälä     

Pidisjärventie 42 B 6

85500 Nivala

p. 050-3265678

e-maili  nivalaluottamusmies@

nordicaluminium.fi 

Sihteeri

Sami Kourujärvi

Järvennöntie 8

85500 Nivala

p. 0440-550392

e-maili sami.kourujarvi@luuk-

ku.com

Taloudenhoito,  Jäsenasiat

Pertti Karppinen

Kytölänpuhto 15

85500 Nivala

p. 044-5241919

e-maili  taloudenhoitaja.ao353@

omanetti.fi 

Kotisivut osoitteesta

www.nivalanmetalli353.net

HALLITUKSEN KOKOUS

su. 2.3.2008 klo 15.00 Toivolas-

sa (vanhan meijerin toimisto). 

Muista!

Maliskylän nuorisoseura järjestää koko perheen

 TEATTERIMATKAN   "KOLME ILOISTA ROSVOA

esityksen ensi-iltaan Kokkolan kaupunginteatteriin  LA 5.4.2008.

Hinta: aikuiset 30€, lapset 20€ , (sis. kyydin, teatterilipun sekä 

ruokailun)Linja-auto lähtee Maliskylän Nuorisoseurantalon, 

Liittolan pihalta klo 10.15, Nivalan matkahuolto klo 10.30, 

matkalla kahvitauko Kokkolan ABC:llä, teatteriesitys klo 13.00, 

ruokailu Ravintolan Nukku-Matissa n. klo 15.30. Takaisin 

Nivalassa klo 18.00.  SITOVAT ILMOITTAUTUMISET ke 

12.3.2008 mennessä Eevalle p. 0440-918667.

Järj. Maliskylän nuorisoseura

SAKKI-risteily 

OPPILASJÄSENILLE ! ! !
7.5. klo 20.15 Turusta, 

Tukholmaan

paluu 8.5. klo 19.15 

Hinta Metallin oppilasjäsenille 

0 €, sisältää risteilyn 4 hengen 

hytissä päivällisen, aamiaisen 

ja lounaan kotimaan matkat 

halvimman kulkuneuvon 

mukaan. Kuvallinen 

henkilötodistus otettava 

mukaan matkalle. Ikäraja 18 v. 

Ilmoittaudu 1.4. mennessä 

ville-petteri.risberg@

metalliliitto.fi  tai 020 77 41145.

Älä missaa amisten omia bileitä 

– varaa paikkasi ajoissa!
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Pikku-Syöte
Syötekeskuksentie 126, 93280 Syöte 

puh. (08) 815 4000, fax (08) 815 4173, myyntipalvelu@syotekeskus.fi  
www.syotekeskus.fi , www.oulunsetlementti.fi 

www.syote.fi 

Pikku-Syötteen 
hissiliput

Päivälippu 10-17   alk. 18 €
Päivälippu 10-19   alk. 24 €
Perheliput             alk. 17 €

S-Etukortilla alennus päivälipuista ja 
välinevuokrista - 2 € koko perheelle! 

Ei kerrytä bonusta. 

Alle 7-vuotiaat kypäräpäät aikuisen 
seurassa kaikkiin hisseihin ilmaiseksi.

SkiBussilla
Pikku-Syötteelle

28 €/hlö

Sisältää matkat ja päivälipun.

Skibussilla pääset edullisesti 
ja helposti rinteeseen.

Hiihtolomaviikolla (vk 10) 
bussit kulkevat joka päivä. 

Tarkista aikataulut ja varaa paikkasi; 
www.skibus.fi 

Pikku-Syötteellä on metri lunta ja talvi parhaimmillaan!
 Kaikki rinteet auki, pipet, boksit, reilit 

ja maastohiihtoladut hiottu huippukuntoon.
Tervetuloa!

www.nivalanviikko.fi 


