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Nimipäivät  

Sunnuntai  
30.3.2008

Kalenteri

Lukijan ajatuksia  

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Sunnuntai: Usko

Maanantai: Irma, Irmeli

Tiistai: Raita, Pulmu

Keskiviikko: Pellervo

Torstai: Sampo, Veeti

Perjantai: Ukko

Lauantai: Irene, Irina, Ira, Iro

30.3. Kesäaika alkaa

2.4.  Kansainvälinen lastenkirjan 

päivä

Ei ole suurempaa huomaa-

vaisuutta kuin se, ettei ole 

huomaavinaan.

Baltasar Garcian

Ajassa  

Minä rakastan Herraa. Hän 

kuulee minua, hän kuulee har-

taan pyyntöni.

Kun huudan häntä avuksi, hän 

kuuntelee.

Kuoleman köydet kiertyivät 

ympärilleni, tuonelan kauhut 

ahdistivat minua, minut valtasi 

tuska ja murhe.

Silloin minä huusin Herran ni-

meä: "Herra! Pelasta minut!"

Herra on oikeamielinen ja 

laupias, meidän Jumalamme on 

armollinen.

Herra on avuttomien suojelija.

Kun voimani uupuivat, hän tuli 

avukseni.

Nyt olen saanut rauhan,

Herra piti minusta huolen.

Hän pelasti minut kuolemasta, 

hän säästi silmäni kyyneliltä, ei 

antanut jalkani astua harhaan.

Minä saan vaeltaa Herran edes-

sä elävien maassa.

Ps. 116: 1-9 

1. Mikä tärkeä sopimus alle-

kirjoitettiin San Franciskossa 

26..6.1945?

2. Mitkä  kolme väriä esiintyi-

vät tsaarinaikaisessa Venäjän 

lipussa?

3. Minkä suurkaupungin lähel-

lä Harvardin kuuluisa yliopisto 

sijaitsee?

4. Mikä on komplementtikul-

mien summa?

5. Minkälaisia eläimiä ovat 

opossumit?

Jos lapsella on omia varoja, esi-

merkiksi perintönä saatuja tai 

lahjoina kummeilta, mummeil-

ta ym. tilillään, niin niitä ei saa 

lain mukaan käyttää perheen yh-

teisiin menoihin, sillä lapsi ei ole 

elatusvelvollinen perheeseensä 

nähden ja rahat ovat lapsen.

Niitä ei saa käyttää myös-

kään lapsen itsensä tavanomai-

seen elatukseen, kuten ruokaan, 

asumiseen tai vaatteisiin, kos-

ka elatusvelvollisuus on lapsen 

vanhemmilla.

Jos vanhemmilla ei ole mah-

dollisuutta vastata elannosta, sil-

loin he ovat oikeutettuja saamaan 

yhteiskunnalta tukea, viime kä-

dessä toimeentulotukea.

Kun lapsi täyttää 18, hän voi 

itse päättää omaisuutensa käy-

töstä. Tätä nuorempanakin hän 

voi käyttää rahojaan "investoin-

tiluontoisiin" menoihin kuten 

kielikurssimatkaan ulkomaille tai 

vaikkapa skootteriin. Itse ansait-

semansa varat, esimerkiksi mar-

janmyyntitulot, alaikäinenkin saa 

käyttää haluamallaan tavalla.

Kallio -yhtymän sosiaalitoi-

mistoissa toimeentulotukea ha-

kevia vanhempia on määrätty 

tuomaan lapsenkin pankin ti-

liotteet tutkittavaksi. Jos lapsella 

on ollut varoja, hänen osaltaan 

ei ole annettu toimeentulotukea, 

vaan esim. erotapauksessa toisen 

vanhemman lapsen "pesämunak-

si" sijoittamat varat on määrätty 

"syötäväksi". Toinen vanhempi 

on lisäksi maksanut sovitun ela-

tusmaksun, mikä on tarkoitettu-

kin lapsen normaaliin elantoon.

Jos lapsen elatukseen kuulu-

mattomia varoja huomioidaan 

toimeentulotukilaskelmassa, ja 

asia ei oikene sosiaali-asiamiehen 

avulla, asiasta kannattaa tehdä 

hallintovalitus.

Lapsen tavalliset lapsilisät on 

sen sijaan tarkoitettu vanhem-

mille käytettäväksi lapsen tavan-

omaisiin elatusmenoihin ja ne 

otetaan toimeentulolaskelmassa 

tulona huomioon.

Nim. Mihin meni lapsen rahat?

Lapsen rahoja ei saa tuhlata

Pääsiäiskokkoperinne 
voimissaan Nivalassa

Aittoperän suurkokko houkutteli paikalle runsaasti väkeä ja paljon lapsiperheitä.. Pääsiäisnoitina 

Häkkilän sisarukset (oik.) Taika, Tuomas ja Tuulia. (Kuva Ritva Oja)

Nivalan kaupungin tilinpäätös 

vuodelta 2007 on muodostu-

massa noin 1,1 miljoonaa euroa 

alijäämäiseksi ja kaupungin ta-

loustilanne on hyvin kireä. Tämä 

edellyttää voimakkaita taloutta 

korjaavia toimenpiteitä jo kulu-

van vuoden talousarvioon.

Helmikuussa pidetyssä kau-

punginhallituksen seminaarissa 

linjattiin, että kuluvan vuoden 

vuosikatteen tulee olla positiivi-

nen ja että talousarvioon varattu-

ja määrärahoja tulee pienentää.

Kaupunginhallitus esittää val-

tuuston hyväksyttäväksi lukuisia 

säästökohteita.

Uutta päiväkotia ei 
vielä rakenneta
Uuden päiväkodin rakentami-

seksi oli kuluvan vuoden talous-

arvioon varattu 1,1 Me. 60-paik-

kaiseksi kaavaillun päiväkodin 

rakentamisesta luovutaan ja et-

sitään vaihtoehtoa päiväkodille 

jo olemassa olevia tiloja kartoit-

tamalla. Terveyskeskukselle va-

rattu 693.000 määrärahan käyttö 

jaettiin kahdelle vuodelle, mikä 

tarkoittaa sitä, että osa kiireelli-

siksi katsotuistakin korjauksista 

siirtyy ensi vuodelle. Kiinteistö-

jen vuosihuoltoon varattu 330 

000 pieneni esityksessä 126 000 

euroksi ja 494 000 kunnallistek-

niikan kohta pieneni puolella. 

Kaikkiaan 4 032 160 euroksi 

budjetoitu investointien osuus 

vähenee  puoleen.

Sivistystoimen 
kohta jäi auki
Käyttötalouspuolella työmarkki-

natuella uudelleen sijoitettujen 

määrärahaa pienennetään 60 000 

eurolla. Yksityisteiden avustuk-

sien määrärahojen pienennystä 

esitetään 25 000 euroa. Puhdis-

tuspalvelujen tehostamisella hae-

taan 30 000 euron säästöä. 

Sivistystoimen kohta jäi vielä 

auki. Siinä esitettiin esimerkiksi 

Niva-Kaijan koulun apulaisreh-

torijärjestelmästä luopumista ja 

siirtymistä vararehtorijärjestel-

mään. Erittäin tärkeäksi koetun 

apulaisrehtorin viran lakkautta-

misella ja siirtymisellä vararehto-

rijärjestelmään säästöä laskettiin 

kertyvän 4000 euroa. A2 -kielen 

lopettaminen ala-asteella toi-

si säästöä 3000 euroa. Sivistys-

toimen kohtaa käsitellään ko-

konaisvaltaisesti myöhemmin 

uudelleen.

Kaupunginvaltuusto käsitte-

lee talouden tasapainottamista 

ja talousarviomuutoksia ensi 

torstaina.

Nivala kiristää
vyötä - tärkeitä 

hankkeita siirtyy 

Aittoperän kokko paloi komeasti alun sytytysvaikeuksien jälkeen. (Kuva: Jarmo Raudaskoski)

Earth Hour 2008 lauantaina
Maaliskuun 29. päivänä kello 20 

valot sammuvat eri puolilla maa-

ilmaa. Earth Hour -tapahtumassa 

otetaan katkaisijan napsautuksel-

la kantaa ilmastonmuutokseen. 

Maailman Luonnon Säätiön 

WWF:n organisoima maailman-

laajuinen Earth Hour järjestetään 

toisen kerran lauantaina 29.3.

Earth Hour on globaali ilmas-

tonmuutoksen vastainen tempa-

us, joka haastaa tavalliset ihmi-

set sekä yritykset sammuttamaan 

valot yhden tunnin ajaksi lauan-

taina 29.3.2008 kello 20–21. Ta-

voitteena on osoittaa, että monet 

pienet teot voivat yhdessä muut-

taa maailmaa.

Tempauksessa on mukana sa-

toja tuhansia yksityisiä, yrityksiä, 

yhdistyksiä sekä kaupunkeja ja 

kuntia ympri maailmaa. Lisätie-

toja www.earthhour.org
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Kesäaika alkaa ensi lauantain ja 

sunnuntain välisenä yönä. Kel-

loa siirretään tunti eteenpäin 

sunnuntaina 30. maaliskuuta 

aamuyöllä kello 3.00.

Kesä- ja normaaliajan käyttö 

on yhtenäinen ja pysyvä käytän-

tö Euroopan unionissa. Kelloja 

siirretään jäsenmaissa samoina 

päivinä ja samalla kellonlyömäl-

lä nollameridiaanin ajan eli kan-

sainvälisen normaaliajan mu-

kaan. Samanaikaisuus on tärkeää 

erityisesti kansainvälisen juna- ja 

lentoliikenteen vuoksi.

Päivät ovat aina maaliskuun ja 

lokakuun viimeinen sunnuntai.

Normaaliaikaan palataan sun-

nuntaina 26. lokakuuta, jolloin 

kellon viisareita käännetään tunti 

taaksepäin.

Suomessa on noudatettu kesä- 

ja normaaliaikaa vuodesta 1981 

lähtien. Tätä ennen kesäaikaa oli 

kokeiltu vuonna 1942.

Kellot kesäaikaan
viikonloppuna
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Vastataan pois  

1. YK:n peruskirja.

2. Punainen, sininen ja               

valkoinen.

3. Bostonin.

4. 90 astetta eli suora kulma.

5. Pussirottia.

Maanantai: Jauhelihakastike, 

perunat, tuoresalaatti.

Tiistai: Perunasose-kirjolohilaa-

tikko, punajuuri-omenasalaatti.

Keskiviikko: Nakkikeitto, herk-

kukurkku, leipä.

Torstai: Merimiespihvi, 

tuoresalaatti.

Perjantai: Riisi-ohrapuuro, puo-

lukkavadelmakeitto, leikkele, 

ruispalat.

Sunnuntai: Palapais-

ti, perunat, lounassalaatti, 

sekahedelmäkiisseli.

Maanantai: Jauheliha-porkka-

nakastike, perunat, jäävuo-

ri-tomaatti-persikkasalaatti, 

mustaherukkakiisseli.

Tiistai: Maksalaatikko, perunat, 

voisulakastike, puolukkasurvos, 

aprikoosihyytelö.

Keskiviikko: Kirjolohi-peru-

nalaatikko, punajuurisuikale, 

punaherukkakiisseli.

Torstai: Broilerpyörykkä, peru-

nat, kastike, kaali-retiisi-kurpit-

sasalaatti, hedelmäkiisseli.

Perjantai: Lihakeitto, juusto, 

marjapuuro.

Lauantai: Punajuuripihvit, 

perunat, kastike, raejuusto, 

boysenmarjakiisseli.

Sunnuntai: Stroganoff , perunat, 

perunasalaatti, luumukiisseli.

Su 30.3.1. sunn.pääsiäisestä klo 

10 konfi rmaatiomessu kirkossa, 

talvirippikoulu, saarna M Autio, 

lit. Jukkola, Katajala. Kolehti: 

Raamattutyöhön Kiinassa, Suo-

men Pipliaseura. Klo 13 seurat 

Nivalan ry:llä (E Kautto). Klo 

18.30 seurat ja lauluilta Nivalan 

ry:llä (P Mehtälä). Klo 19 He-

rättäjän seurat seuratuvalla (S 

Junttila, K Tiirola, P Pietikäinen, 

J Isotalo).

Ma 31.3 klo 11 näkövammaisten 

kerho seurakuntakodissa. 

Ti 1.4 klo 11-14 kohtaamispaikka  

Ranni Peltolan pappilassa, Ase-

matie 7. Ruokareseptien vaihtoa  

Sirkka Vierimaan johdolla. Klo 18 

naisten piiri seurakuntakodissa.

Ke 2.4. klo 11 hopeaiän kerho 

seurakuntakodissa. Vieraita Hau-

kiputaalta, mukana Arto Nevala. 

Tilaisuus alkaa ruokailulla, hinta 

11 €.  Klo 11 varttuneiden kerho 

Nivalan ry:llä (H Ohtamaa). Klo 

18 virsipiiri seurakuntakodissa. 

Klo 18 gospelkuoron  harjoituk-

set seurakuntakodissa.

To 3.4. klo 17 lapsikuoron har-

joitukset seurakuntakodissa 

(Katajala).

Pe 4.4. klo  18.30 raamattuluokka 

Nivalan ry:llä.

La 5.4. klo 19.30 seurat Nivalan 

ry:llä (H Ohtamaa).

Su 6.4. 2. sunn. pääsiäisestä  klo 

10 messu kirkossa, Jukkola, Rau-

tio, P Ohtamaa huilu. Kolehti: 

Pyhän Marian kirkon urkura-

kennushankkeeseen, Kirkon Ul-

komaanapu. Radiointi Pookissa. 

Messun jälkeen juhla 40 vuotta 

täyttäville seurakuntalaisille seu-

rakuntakodissa. Klo 12 Uusherä-

yksen vuosikokous ja lauluseurat 

Aune Karjaluodolla, Maitotie 3 

A 15. Klo 13 seurat Niva-Onnin 

kerhohuoneessa, järjestää Pi-

disjärven diakoniatoimikunta, 

kahvitarjoilu. Klo 13.30 Korpi-

rannan ry:n kotikeskusvierailu 

(E Hosionaho). Klo 18.30 seurat 

Nivalan ry:llä (U Määttä, P Pelo). 

Kolehti kiinteistömenoihin.

Päiväkerhotyö

Kerhot jatkuvat normaalisti pää-

siäisen jälkeen.

Pyhäkoulutyö 

Su 30.3. klo 12 pyhäkoulu seu-

rakuntakodissa. Klo 12 Vilkunan 

alueen pyhäkoulu Savolaisella, 

Vilkunantie 41.

Perhekerhotyö

Perhekerhot jatkuvat normaalis-

ti pääsiäisen jälkeen tiistaina ja 

torstaina klo 10, menemme en-

sin kirkkoon Kotikirkko-tutuksi 

tapahtuman merkeissä.

Nuorisotyö

Pe. 28.3. klo 15.30-16.30 poi-

kien sählykerho (K 8-luokka) 

Tuiskulassa.

Pe. 28.3. klo 19-22 avoimet ovet 

nuorisotiloissa.

Ti. 1.4. klo 18-19.30 isoskoulutus 

nuorisotiloissa.

Lisätietoja Reetta Nummela p. 

040 532 5578

Rippikoulutyö

Su. 30.3. klo 10.00 talvirippikou-

lun konfi rmaatio kirkossa.

Lisätietoja Reetta Nummela p. 

040 532 5578

Kolehdinkantajat:

Su 6.4. Maaria Vähäsöyrinki, 

Eveliina Ylikoski, Topias Ylikos-

ki, Enni Ylimäki

Su 16.4. Henna Ypyä, Enni Ypyä, 

Mirka Ylikoski

Musiikkityö

Urkuvartti kirkossa joka kuukau-

den viimeinen perjantai klo 19.

Lähetystyö

Lähetyksen  kirpputori Kantto-

rilassa, avoinna ke ja la klo 9-13,  

saatavana varastossa olevaa il-

maista vaatetavaraa.

Tulossa:

Ti 15.4. Hopeaiän kerhon retki.

Kristillisen toipumistyön päivät 

18.-20.4.2008 Kalajoen Kristilli-

sellä Opistolla.

Mukana U Halttunen, M Sink-

konen, A Komulainen ja P Tähti-

nen, aiheina mm. pelko, paniikki, 

traumat ja tunteiden tunnistami-

nen. Tiedustelut ja ilmoittautu-

minen Opistolle 25.3.2008 men-

nessä p. (08) 4639 200

Katajasaaren, Jokisaaren ja Ruus-

kankylän diakoniatoimikunnat 

järjestää kevätretken la 26.4.2008 

Haaparannan Ikeaan. Matkan 

hinta n. 20€. Sitovat ilmoittautu-

miset 31.3.2008 mennessä Arjalle 

p. (08) 443 751 (iltaisin) tai Kyl-

likille p. 0400 362 524. 

Herättäjäjuhlat Espoon Leppä-

vaarassa 4.-6.7.2008

Raudaskylän Opisto järjestää 

perinteisen matkan Herättäjä-

juhlille, hinta 170 €, sis. mat-

kat, kuljetukset paikan päällä, 

hotellimajoituksen sekä juhla-

oppaan.  Matkanjohtajana Jani 

Isokääntä.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 

Raudaskylän Kr. Opisto p. (08) 

4276 200 tai info@rko.fi 

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 Anu Rautio 

p. 040 532 9051. Vapaapäivät 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 osoite: 

www.nivalansrk.fi 

Sähköpostiosoite: nivalan.seura-

kunta@evl.fi 

Lomalla:  Sirkku Junttila 

31.3-9.4.2008.

Kastettu

Sini Milja Anniina Heiska,Masa 

Kalle Oskari Ylikoski, Joel Jan 

Eerik Tienvieri. Helmi Lyydia 

Ylikoski, Anette Valeria Heikki-

nen, Otto Viljami Vettenranta

Avioliittoon 
kuulutettu 
Juho Aleksi Palola ja Ruusa Jo-

hanna Nauha

Kuollut

Teuvo Otto Sotala 74 v. 

Kirkolliset tapahtumat

Nivalan seurakunnan kirkko-

neuvosto tutustui kokoukses-

saan viime vuoden tilinpäätök-

seen, hautainhoitorahastoon ja 

toimintakertomukseen ja päät-

ti jättää sen tilintarkastajien 

tarkastettavaksi.

Kertomusvuoden tilinpäätös 

on 159 209,41 euroa ylijäämäi-

nen. Verotulojen kassakertymä 

kertomusvuonna on 2 035 400,64 

euroa. Kasakertymä nousi edel-

lisvuoteen verrattuna 10,7 %. 

Talousarviossa verotuloiksi oli 

arvioitu 1 874 000,00 euroa.

Lisäksi tilinpäätös sisältää 

hautainhoitorahaston tilinpää-

töksen vuodelta 2007. Hautain-

hoitorahaston toimintatuotot on 

18 242,97 euroa, toimintakulut 

18 656,23 euroa sekä tilikauden 

ylijämä 1 270,61 euroa.

Nivalan seurakunnassa on 

suoritettu siivoustyönmitoitus, 

joka osoitti henkilöstötarpeek-

si 2,86 henkilöä siivoustyöhön. 

Kolmannen siivoojan toimi on 

sisällytetty talousarvioon ja toimi 

julistetaan auki 1.6.2008 alkaen. 

Kirkkoneuvosto päätti julistaa 

avoimeksi myös kokoaikaisen 

seurakuntamestarin toimen 

1.6.2008 alkaen.

Seurakunnan taloutta 

hoidettu hyvin

Niva-Kaijan koulun 7F-luokka 

sai Nuorten Akatemialta hom-

marahaa välituntiliikkumisen ak-

tivointiin. Nuorten Akatemia on 

suurimpien nuoriso- ja liikunta-

järjestöjemme yhteistyöjärjestö, 

joka luo nuorille mahdollisuuksia 

omaehtoiseen toimintaan yhdes-

sä muiden nuorten kanssa, sekä 

lisää harrastamisen ja siinä opi-

tun arvostusta. Homma-ohjelma 

kannustaa nuoria harrastamiseen 

ja yhdessä tekemiseen, kouluym-

päristössä tai vapaa-ajalla. Raati 

on valinnut hakemusten perus-

teella keväälle 166 uutta nuorten 

projektia, joista Nivalan 7F-luo-

kan välituntiprojekti on yksi.

- Tavoitteenamme on saa-

da mukavaa tekemistä välitun-

neille. Hankimme koulullem-

me jalkapallomaalit ja pallot ja 

haastamme koulun muita luok-

kia välituntien haasteotteluihin 

pelaajiksi ja yleisöksi. Voittaja-

luokka jatkaa haastetta eteenpäin 

haastaen itselleen uuden luokan 

vastustajaksi. Jokaisella luokka-

asteella on oma haaste, välillä 

toivomme otteluissa näkevämme 

myös tukioppilaiden joukkueen, 

oppilaskunnan hallituksen sekä 

opettajien joukkueen. Kaikkia 

oppilaita ei jalkapallo välttämät-

tä kiinnostaja siksi tarjoamme 

osalle oppilaista mahdollisuut-

ta pelata välituntisin sulkapal-

loa mukavassa kaveriporukassa, 

kertoo hankkeen vastuuaikui-

nen, 7F-luokan luokanvalvoja 

Helena Kujala.

Yhteistyökumppaniksi hank-

keeseen saatiin Nivalan Ammat-

tioppilaitoksen metalliosasto, 

missä oppilastyönä valmistettiin 

jalkapallomaalit koululle. Metalli-

osaston oppilaat luovuttivat maa-

lit käyttöön viime perjantaina.

Nuorten Akatemialta hommarahaa
Niva-Kaijan koululle

Projektipäällikkö, sosiaalityönte-

kijä (aikuissosiaalityö), sosiaali-

työntekijä (perhepalvelut), per-

hepäivähoitajia, englannin kielen 

kouluttaja, myyntineuvottelija, 

myyntineuvottelija/asiakaspal-

veluhenkilö, pukeutumisneu-

voja, LVI-asentaja, teollisuus-

putkiasentaja, hitsaajia, kokki, 

baaritarjoilija, lasityöntekijä.

Työvoimakoulutus

Yrittäjän ammattitutkinto, ko-

neistajan ammattitutkinto - cnc-

koneistus, kone- ja metallialan 

perustutkinto levyseppä-hitsaaja, 

kone- ja metallialan perustutkin-

to - koneistus, metallialan

valmentava jakso - metallin 

perustiedot ja taidot, levytek-

niikan ammattitutkinto, kulje-

tus- ja logistiikka-alan koulutus, 

hitsaajan pätevöitymiskoulutus, 

teollisuusrobotin ohjelmointi ja 

käyttötaito, puualan perustut-

kinto, puusepänalan ammatti-

tutkinto / puutuotteen valmistus, 

puusepänalan ammattitutkinto 

/ CNC/CAD/CAM -tekniikka 

työturvallisuuskorttikoulutus, 

tulityökorttikoulutus.
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Tekstarit  

Nivalan jätevesipuhdistamo 

toimii parhaiten Kalajoki-

laakson kuntien alueen puh-

distamoista todettiin jo 2006 

joulun alla tehdyssä tutkimuk-

sessa. Se täyttää nykyisellään-

kin hyvin kaikki tämänhetkiset 

puhdistusvaatimukset.

Valtuustolle esiteltiin kuiten-

kin joulukuun 15. päivän koko-

uksessa 2006, että puhdistamon 

lupa päättyy vuodenvaihteessa ja 

saneerauskustannukset Konsult-

titoimisto Kiurun mukaan mak-

saisivat 2,5 miljoonaa euroa.

Kansainvälisiä tutkimuksiakin 

suorittanut alan konsulttitoimis-

to Juurocon Oy on antanut hiljat-

tain selvityksen ja kustannusarvi-

on Nivalan jätevesipuhdistamon 

nykytilasta ja mahdollisesta sa-

neerauksesta uusien typenpois-

tovaatimusten mukaiseksi puh-

distamoksi. Kustannukset olisivat 

vain kymmenesosa Kiurun ar-

vioimasta määrästä eli 250.000 

euroa. Millekään puhdistamolle 

Suomessa ei ole asetettu vielä näi-

tä uusia vaatimuksia.

Juurocon Oy toteaa selvityk-

sessään saman kuin Lakson tut-

kimus, että Nivalan puhdistamon 

hyvään lopputulokseen vaikuttaa 

paljon Värisävy Oy:n lämpimät 

puhdistusvedet.

Juurocon Oy:n 
lausunto
“Nivalan jätevesiratkaisut. Niva-

lan puhdistamon ilmastus (allas 

1000 m3) on ilmastusteho on 

mitoitettu kapasiteetille 1250 kg 

BOD/d. Nykyinen kuormitustaso 

on noin 1500 m3/d ja 200 – 400 

kg BOD/d. BOD/typpi-suhde on 

noin 3,0. Myös selkeytyskapasi-

teettia (lähes 300 m3) on run-

saasti. Puhdistamo on täyttänyt 

lupaehtonsa ja se nitrifi oi hyvin 

lukuun ottamatta kevät ja syksy-

ajan sadejaksoja. Kokonaistypes-

tä poistuu kuitenkin vain ylijää-

mälietteeseen sitoutuva osuus.

Kunnan viemäröintialueella 

tulee kiinnittää huomiota hule-

vesimäärien minimointiin riip-

pumatta jätevesien käsittelyrat-

kaisuista. Oman puhdistamon 

vaihtoehdossa typenpoistoa tulee 

tehostaa. Typenpoistoa edistää 

poikkeuksellisen korkea jäteve-

sien lämpötila (johtuen Värisä-

vy Oy: jätevesistä). Pienille kun-

nille melko korkea typen suhde 

orgaaniseen aineeseen edellyttää 

lietteen hydrolysointia tai ulko-

puolista hiililähdettä, mikäli jat-

kuva tehokas (yli 70 %:n) typen-

poisto haluttaisiin turvata, mutta 

60 %:n vuotuinen typenpoisto 

on saavutettavissa, jota voidaan 

pitää hyvänä tämän kokoiselle 

puhdistamolle.

Puhdistamon laitekanta on 

hyvässä kunnossa ja prosessi 

on muutettavissa kohtuullisen 

helposti biologiselle typenpois-

tolle erottamalla ilmastusaltaan 

alkuosasta sekoitettu vyöhyke, 

hankkimalla kapasiteetille pa-

remmin soveltuva kompressori 

ja asentamalla sekoittimet al-

taan alkuosaan. Samalla sääste-

tään käyttökustannuksissa, kun 

vältetään yli-ilmastus sekä hyö-

dynnetään nitraattityppeen si-

toutunut happi.

Muina todennäköisinä lähi-

vuosien parannus- ja tehostus-

tarpeita lienevät sakokaivoliete-

kuormituksen tasaus, mittausten 

ja automaation lisäys sekä raken-

nusten kunnostus.

Puhdistamon kuormitus vas-

taa alle 10000 asukkaan asu-

kasvastinelukua, mutta edellä 

mainituin toimenpitein se on te-

hostetavissa vastaamaan sellaisia 

lupa-arvoja (mm. nifrifi kaatio ja 

typenpoisto), joita Suomessa on 

viime aikoina myönnetty vas-

taaville purkuvesistö- ja ilmas-

toalueilla oleville suuremmille 

puhdistamoille.

Arvio tarvittavista saneeraus-

kustannuksista on noin 0,25 mil-

joonaa euroa, joka on kertaluok-

kana noin kymmenesosa niistä 

kustannuksista, jotka olisivat 

kaavaillun alueen yhteispuhdis-

tamon Nivalan kustannusosuus. 

Arvio perustuu mm. puhdista-

mon toimintatietoihin, Lakson 

Vesi Oy:n 15.1.2007 päivättyyn 

raporttiin sekä keskusteluihin 

puhdistamonhoitajan kanssa.

(Allekirjoitus) Naantalissa 

1.3.2008, Markku Huhtamäki, 

Juurocon Oy.”

Nivalan kaupunginhallitusta 

on pyydetty 7.5.2007 diarioon 

merkityllä asiakirjalla käsitte-

lemään uudelleen Nivalan kau-

pungin kanta jätevesien käsitte-

lyn siirtämisestä Vesikolmio Oy:

lle. Kaupunginjohtaja Marjakan-

gas ei ole kuitenkaan vienyt asiaa 

kaupunginhallitukseen.

Jaakko Salmela

Uusi selvitys jätevesipuhdistamosta

Saneerauskustannukset vain 250.000 euroa
- valtuustoa harhautettiin päätöksenteossa

Lukijat voivat lähettää mie-

lipiteitään ja havaintojaan 

tekstiviestillä. Puhelinnumero on 

044-945 3763.
Viestit edustavat lähettäjän nä-

kemyksiä - eivät lehden.

Huom. Löytyny kaasuhitsarin 

lasit Järvikylältä, lasissa lukee 

Simo? 

Jep... aittoperän valoilmiöt näky 

kuusankoskelle asti, ja mun satel-

liitti epäili et lahnajärven suun-

nalta olis tullu. t. Yön porari ja 

kiitti hyväst lehest.

On se kumma kun koulutakseil-

la ei oo minkäänlaista liikenne-

kasvatusvastuuta! Jatkuvasti on 

hlöauton takapenkillä viisi pientä 

lasta (laki sallii 3!) eikä kukaan 

saa ite vöitä kiinni kun on niin 

ahdasta, eikä kuskit viiti auttaa! 

Asiasta on soitettu ainakin 10 

kertaa liikennöitsijälle, koulutoi-

mistoon ja poliisia myöten. Ke-

tään ei kiinnosta. Ei tiiä kukaan 

millon jotain sattuu...

Lidl Nivalaan ja pian. Saadaan 

halpaa Eu-ruokaa, olutta ym. 

Työpaikkoja ja vetovoimaa tähän 

tuppukylään. Suomen maatalous 

saastuttaa vesistöt ja myrkyttää!

Sinä joka moitit Cowboys D-95 

joukkuetta. Lueppa Nivala lehti 

joka ilmesty 3. maaliskuuta.

Eihän koiran uloste ole mikään 

riesa mutta hevosen lantaa ämpä-

rillinen parin metrin välein ylei-

sellä tiellä, tuon ne ensi kerralla 

hevosen omistajalle. P.S. Siivous-

talkoot loppu.

Tyypillinen nivalalainen asenne, 

joka on ollu vallalla jo 50-luvulta 

asti "ei Littiä nivalaan". Mitä te 

teette semmosella kauppakes-

kuksella, jota tiilimaalle suunni-

tellaan, jos siihen ei oteta muu-

taku osuuskauppa?

Ei riitä että asiakkaat saadaan py-

sähtymään Nivalan ostoskeskuk-

seen, heidät on saatava ostamaan. 

Osuuskauppa ei riitä, pitää olla 

Lidl ja paljon muutakin.  

Samoilla yhteiskunnan puo-

luetuilla toimivat niin isot kuin 

pienetkin puolueet, jäsenmää-

rän mukaan. Pienet saavat vain 

suhteessa enemmän, kun on niin 

vähän kannatusta niin tukikin on 

pieni, niin annetaan vähän yli-

määräistä, että pysyvät hengissä. 

Sitä on demokratia.

Hei maajussit, jos olette noin 

kateellisia lidlistä, se olisi pien-

tuloisille tosi tärkeä, voihan ru-

veta työttömille jne. jakamaan 

sitä ruokaa ilmaiseksi. Esim. 1 

kg pakkauksissa lihat ja peru-

nat ja kasvikset ja tilatankillinen 

maitoa ja saattehan te eu-tuet... 

Ei me saada sitä, liekö tuo puo-

lasta kotoisin. Ps. jos jotain hyvää 

olisi., niin johan pilaatte kaiken 

- muutetaan muualle.

Kaljapullojen lasinsirulla puh-

keaa pyörän kumit, itte jouduin 

laittamaan viiltosuojatut renkaat 

pyörään, kun aina oli kumi puhki 

kaljapullojen palasista. Minulla 

olisi ehdotus, rikesakko kalja-

pullon särkemisestä. T. Pyöräile-

vä reumaatikko. p.s. on muuten 

aika tyyriit ostaa.

Lidlistä saa myös suomalaisia 

tuotteita! Ja hintaetu on valtava 

kun vertaa kauppaketjuja kes-

kenään, kokeilkaa vaikka! 10-

30 e joka kerta halvempaa ku 

muualla.

Vai pitäs isot koirat kieltää? Kyl-

lähän vika on ensisijaisesti siellä 

hihnan toisessa päässä - ihmises-

sä! Ihminen on pahin peto päällä 

maan, susikin jää toiseksi.

Jos sinulle tulee väärän henkilön 

postia, ole rehellinen ja palauta 

se Nivalan postiin tai keltaiseen 

postilaatikkoon. Niin minäkin 

teen.

Nuorisoseuran tanssien järjestä-

jät. Lauantai-illalle vanhan ajan 

tanssit tangon ym. hitaineen. 

Uskaltais mukaan muutkin kuin 

humpan taitajat.

Enempi katuvalaistusta, kiitos! 

Pirttirannanki tiet ihan pimei-

tä! Tiet jo suurin osa suli, mutta 

liukkaita teitä on vielä! Hieko-

tusta kehiin! Kaikesta huolimat-

ta aurinkoista kevään odotusta 

kaikille :) - Kirppu.

Vaarallista se on tuo "risteysajo" 

ku toiseen suuntaan ryhmittäyty-

ny saattaaki päättää lähtiä samaan 

suuntaan ku ite ja kaartaa nokan 

edestä niin ettei aivan "kolahda". 

Olikohan tuolla nykytyylin lasit, 

joilla ei näe sivulle.

Sinä, joka ajoit ke. Maliskyläntiel-

lä katulampun välin etäisyydellä 

edellä ajavasta, huomasitko että 

pyrytti, tie oli liukas ja näkyvyys 

0-10 m. ajoittain?

Armaan päivän tempaus  jär-

jestettiin laatuterveyskeskuksis-

sa perjantaina 28.3. eri puolilla 

Suomea. Tänä vuonna kampan-

joitiin tupakoinnin lopettami-

seksi. Tempaus järjestettiin nyt 

kolmatta kertaa ja siihen osallis-

tui 150 terveyskeskusta. Nivalan 

terveyskeskus oli myös mukana 

kampanjoimassa  tarjoamalla 

apua ja valistusta tupakoinnin 

lopettamiseen. Armaan päi-

vän tempauksen tavoitteena on 

auttaa 15 000 tupakoitsijaa irti 

riippuvuudestaan.

Nikotiini koukuttaa

Vaikka yleisesti tiedetään, että tu-

pakointi aiheuttaa vakavia saira-

uksia ja että tupakoitsija menet-

tää noin seitsemäntoista vuotta 

elämästään kuitenkin tilastojen 

mukaan joka neljäs suomalainen 

aikuinen tupakoi. 

Yli 70 % tupakoitsijoista ha-

luaisi lopettaa. Se tarkoittaa, että 

Suomessa on yli 700 000 potenti-

aalista lopettajaa, jotka tarvitseva 

tukea lopettamiselleen. Nikotii-

niriippuvuus on niin voimakas, 

että vain keskimäärin kolme-

kymmentä prosenttia lopetta-

neista onnistuu.

Tupakointi on edelleen tärkein 

valtimotautien riskitekijä. Se ai-

heuttaa Suomessa yli viisituhatta 

infarktia vuodessa. Myös passii-

vinen tupakointi aiheuttaa lisäris-

kin sairastua sepelvaltimotautiin. 

Tupakointi aiheuttaa myös keuh-

kolaajentumaa, osteoporoosia, 

keuhkosyöpää, alaraajojen huo-

noa verenkiertoa, impotenssia ja 

ihon vanhentumista.

Terveyskeskukset 
tärkeässä roolissa
Terveyskeskuksilla on tärkeä 

merkitys tupakoitsijoiden tavoit-

tamisessa, sillä useimmat tupa-

koitsijat tapaavat terveydenhuol-

lon ammattilaisen ainakin kerran 

vuodessa, joten terveyskeskuk-

silla on hyvät mahdollisuudet 

kiinnittää asiakkaiden huomio 

tupakoinnin terveysvaikutuksiin 

ja motivoida tupakoinnin lopet-

tamiseen tarjoamalla tietoa, tu-

kea ja hoitoa.

- Armaan päivänä  lääkärit 

ja sairaanhoitajat keskustelivat 

jokaisen vastaanotolle tulevan 

tupakoitsijan kanssa tämän tu-

pakoinnista, avun tarpeesta ja 

hoitomahdollisuuksista. Apu-

välineenä hoitohenkilökunnalla 

oli valmis kyselykaavake, jossa 

olevien muutamien  kysymys-

ten  pohjalta voidaan helpommin 

asia ottaa puheeksi ja tarvittaessa 

motivoida tupakoinnin lopetta-

miseen ja kertoa tupakoinnin 

vaaroista, antaa tietoa lääkkeel-

lisestä tai lääkkeettömästä hoi-

dosta, kertoi Nivalan terveys-

keskuksen ylilääkäri Mikko Suni 

Armaan päivänä järjestetystä 

tempauksesta. 

Terveyskeskukset 
maanlaajuiseen 
verkostoon

Tempauksen taustalla toimivat 

terveyskeskusten omaehtoiset 

yhteenliittymät; Valtimotautien 

ehkäisyn laatuverkosto, Tupa-

koimattomuus laatuverkosto se-

kä Osteoporoosin ja murtumien 

ehkäisyn laatuverkosto. Vuonna 

1994 aloitettun laatuverkostotyön 

tavoitteena on terveyskeskusten 

hoidon laadun jatkuva paranta-

minen ja kehittäminen.

Ritva Oja

Tupakoinnin lopettamistalkoot 
terveyskeskuksissa
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Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Nivala
toimii

Parhaat palvelut  

MTK-Nivala

 

MTK Nivalan KEVÄTKOKOUS
1.4.2008 klo 10.00 Sapuskassa

-Vuosikokousasiat

Lisäksi:

-Jatkajien muistaminen

-Infoa tulevasta ulkomaanmatkasta

-Maatalouden ajakohtaiskatsaus, Timo Lehtiniemi

-MTK:n P-Pohj.liitto

Tervetuloa!

   Johtokunta

Maaliskuun 28. päivänä tuli ku-

luneeksi 170 vuotta Ilmatieteen 

laitoksen perustamisesta. Tämän 

päivän Ilmatieteen laitoksen pal-

velut pohjautuvat ilmakehästä 

saatavaan laadukkaaseen havain-

to- ja tutkimustietoon.

Ilmatieteen laitos on monitie-

teinen palvelu- ja tutkimuslaitos. 

Se tuottaa yleisen turvallisuuden 

kannalta tärkeät sääpalvelut, yl-

läpitää valmiutta normaaliajan 

häiriötilanteiden ja poikkeus-

olojen varalle ja räätälöi erityis-

sääpalveluja asiakkaiden tar-

peiden mukaisesti. Palveluiden 

ja menetelmäkehityksen poh-

jana toimii ilmakehätutkimus. 

Tutkittua tietoa mm. ilmas-

tonmuutoksesta ja ilmakehän 

vaikutuksista ihmiseen ja ym-

päristöön Ilmatieteen laitos tar-

joaa niin päättäjille, viranomai-

sille kuin suurelle yleisöllekin. 

Ilmatieteen laitoksessa työsken-

telee nykyään noin 580 työnte-

kijää. Helsingin lisäksi Ilmatie-

teen laitoksella on toimipisteet 

Sodankylässä, Rovaniemellä, 

Tampereella ja Kuopiossa. 

Säähavaintoja on tehty vuodesta 

1844 alkaen.

Ilmatieteen laitos 170 vuotta
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Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

BMW 316i, E36, vm-91, ajet-
tu 300 tkm, kulutusosat 
kunnossa, uudempi kori-
malli. Hp. 2500 euroa. Puh. 
044-5177892.

ÄES Potila SK450 nostolait. 
S-piikkipyörä-äes varpajy-
rällä, säil. suojassa, uut. vast. 
H. 2900 e + alv. Puh. 0400-
174 487.

Elegia-PIANO. Hyväkuntoi-
nen ja soi kauniisti. H. 500 
euroa. P. 040-830 5014.

Tilanpuutteen vuoksi siistiä 
ja hyväkuntoista tavaraa! 
Koivurunkoinen PARISÄN-
KY, patjat+petarit. Musta 
SOHVA 3-ist., vihertävä soh-
va 3-ist., keittiön pöytä 120 
cm + 4 tuolia. Soittele 050-
351 4220.

Poikien 22" 3-vaihteinen Hel-
kama-POLKUPYÖRÄ. Kun-
nossa. Hp 50 euroa. Puh. 050 
4057870.

VOLVO v70 2.5tdi vm. 99/00 
7-hengen suomiauto aj, 
419 2xrenkaat aluilla, juu-
ri tehty iso huolto jakopää 
ym, hyväkuntoinen. Puh: 
040-4613581.

Edullisesti kaksi valkoista 
LASTENSÄNKYÄ (166x68cm). 
Mahdollisuus asentaa ker-
rossängyksi. Myydään joko 
erikseen tai yhdessä. P. 044-
291 4074.

Reunahiottu PEILI 110cm x 
110cm. Mukana kapeat alu-
miinilistat kiinnittämistä var-
ten.  Hp. 15 euroa. Vain nou-
to. Puh. 050 4057870.

ILMAKIVÄÄRI Gamo 2000 Ex-
po. Hinta 75 euroa. Puh. 040-
511 6983.

TOYOTA Avensis vm.99, vii-
ninpunainen, bensa 1.6, ajet-
tu 230 tkm. Ei kolaroitu, täy-
sin kunnossa. Siisti, kahdet 
renkaat, lohkolämmitin.Tästä 
luotettava kulkupeli edulli-
sesti. Auto Nivalassa. Hp.6500 
Eur. P.045-1271811.

Volvo 400 sarjan KESÄREN-
KAAT vanteineen. Hinta. 50 
euroa. Puh. 040-511 6983.
JÄÄKIEKKOHANSKAT CCM 
2.0, koko 12"/30.5 cm. Sopii 
n. 8-10 v. Kohtuukuntoiset. 
Hp. 8 euroa. Soita 050-329 
0731.

Kaunis valkovihreä PARISÄN-
KY 160x200 + 2 yöpöytää. 
Puinen ns. TUPLASOHVA, 
jossa säilytystil. Saa kaksi 
vuodetta patjoineen. Kou-
lupöytä, jossa kaappi ja 4 
laatikkoa, tumma. 3-os. kir-
jahylly. Teakia, sis. lasikaapin. 
Kaikki todella hyväkuntoisia. 
Puh. 045-677 4432.

Halutaan vuokrata  

Nelihenkinen työssäkäyvä 
perhe haluaa vuokrata OMA-
KOTITALON Nivalasta 
tai lähiseudulta. Yhtey-
denotot: 050 9214634 tai 
0466840126. 

KAKSIO tai kolmio Nivalas-
ta nuorelle perheelle. Kiire! 
044-2938026.

Saunallinen KAKSIO rivitalos-
ta. Varma vuokra. Puh. 0400 
418 827.

Lämmintä VARASTOTILAA. 
Puh. 08-442 437.

Pieni KAKSIO mahd. pian. 
Puh. 050-528 3217.

Kaksio tai kolmio taaja-
man tuntumasta. yht. otot 
klo 17.00 jälkeen puh. 040 
4121416.

Vuokrattavana  

Siisti OMAKOTITALO kes-
kustassa. Autotalli + va-
rasto, kaunis puutarha. 
Puh. 0445013295 klo 19.00 
jälkeen.

Sekalaista  

JOUSIMETSÄSTYS. Avoimet 
ovat Tuiskulassa su. 30.3. klo 
11-14.00. Tervetuloa tutus-
tumaan välineisiin ja kokei-
lemaan ampumista. Kahvia 
ym.

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
tai sähköpostilla: rivit@nivalanviikko.fi .  Punainen postilaatikko löytyy toimiston 

ikkunanpielestä. 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:

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

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

  Naiset           To         20.30-22.00 

 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

   NIVALA-PESIS

     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

   SPR Nivala

LYHTY r.y.
 PÄIVÄKAHVIT

tiistaisin klo 12-14. 

Pappilantiellä.

Huom! Jäsenille euron (1€) 

alennus Uikkoon kerta/viikko.

Lyhty ry:n

  KEVÄTKOKOUS 
pappilantiellä

        Ti 8.4. klo 12.00 

sääntömääräiset asiat (ei hlö 

valintoja)

Kahvitarjoilu! Tervetuloa!

SPR:n Nivalan Osasto

Sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään  Nivalan Nuoriso-

seuralla su 30.3.2008 klo 15.00. 

Tervetuloa!

                      

Tule sinäkin hyvän harrastuksen 

pariin, me olemme jo! Paritto-

milla viikoilla torstaisin klo 19 

Toivolassa (toimistomme van-

halla meijerillä) ENSIAPURYH-

MÄN HARJOITUKSET! Kysy 

lisää 040-7656350/Antero.

KESKUSTELUTILAISUUS
Haapalan koululla maanantaina 
31.3.2008 klo 18.00.  Vieraana 
Keskustan puoluesihteeri Jar-
mo Korhonen,  Pohjois-Poh-
janmaan piirin puheenjohtaja, 
kansanedustaja  Mirja Vehka-
perä ja kansanedustaja Pekka 
Vilkuna. 
Tule kyselemään ja kuuntele-
maan! Kahvitarjoilu ja arvontaa! 
Tervetuloa!
Keskustelutilaisuuden jäl-
keen on Kotila-Haapala py:n 
vuosikokous. 

           METALLI

                               METALLI

Metallin Vaalit – Käytä äänioi-

keuttasi !!

Ennakkoäänestys 

14.3.- 28.3.2008

Uurnavaali 6.-8.4.2008

Yhteystiedot 

Puheenjohtaja Jari Mehtälä     

Pidisjärventie 42 B 6

85500 Nivala

p. 050-3265678

nivalaluottamusmies@

nordicaluminium.fi 

Sihteeri Sami Kourujärvi

Järvennöntie 8

85500 Nivala

p. 0440-550392

sami.kourujarvi@luukku.com

Taloudenhoito,  Jäsenasiat Pert-

ti Karppinen

Kytölänpuhto 15

85500 Nivala

p. 044-5241919

taloudenhoitaja.ao353@

omanetti.fi 

Kotisivut osoitteesta

www.nivalanmetalli353.net

MTK-Nivala 
MTK:n Nivalan Vuokatin lomapaikassa  vielä vapaita aikoja kevääksi.  

Kysy lisää Irjalta  p. 040 7587 123  tai käy katsomassa  www.mtk-ni-

vala.fi /lomapaikka.

Keskustan Nivalan kunnallijär-

jestön ja paikallisyhdistysten 

puheenjohtajien

 

KOKOUS  
ti 1.4.-08 klo 19.00 

Tupalan kokoustilassa. 

vuosikokousasiat.

Tervetuloa!

                        KESKUSTA

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

Keskustan Nivalan 

kunnallisjärjestön

 VUOSIKOKOUS
ma 7.4.-08 klo 19.00 

Osuuspankin kokoustilassa.

Tervetuloa!

                        KESKUSTA

                        KESKUSTA
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www.kastelli.fi
KASTELLI-TALOT Pajalankatu 3, Ylivieska
ValmisKastelli-kauppias Pekka Palokangas 
puh. 046 850 6780
pekka.palokangas@kastelli.fi

nyt myös muuttovalmiina!
Suomen suosituimmat talot

MUUTTOVALMIS KOTI MARKKINAJOHTAJAN TAPAAN

ww.kastelli.fi

Muuttovalmiit talot
hinta alkaen

129900€

KASTELLI TALOT Pajalankatu 3, Ylivieska
ValmisKastelli kauppias Pekka Palokangas

wTilaa ValmisKastelli-esite!

s

Viikonlopun Nivalan Viikkoon 
tarkoitetun aineiston viimeinen 

jättöaika on torstaisin kello 14.00.


