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Sydämelliset

KIITOKSET

kaikille, jotka muistitte 

minua syntymäpäivänäni.

Väinö Raudaskoski   

Saukkojen 
jatkouimakoulussa

5. - 16.5.08
3 paikkaa vapaana 10 m
uimataidon omaavalle

n. 6-8 v. lapselle.
Johanna (040-5742081)

Peltolan diakoniapiiri tukee yhteisvastuu keräystä järjestämällä myyjäiset seuratuvalla la 12.4. 

klo 10.00. Myytävänä lihakeittoa omiin astioihin, leivonnaisia ym. Lahjoituksia otetaan vas-

taan seuratuvalla edellisenä iltana 11.4. klo 18.00. TERVETULOA!

 MYYJÄISET
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Nimipäivät  

Sunnuntai  
6.4.2008

Kalenteri
Lukijan ajatuksia  

Ajassa  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Sunnuntai: Ville, Vilho, Vilhelm, 

Viljami, Vili, Jami.

Maanantai: Allan, Ahvo.

Tiistai: Suoma, Suometar.

Keskiviikko: Mikael Agricolan 

päivä, Elias, Eelis, Eeli, Eljas.

Torstai: Tero.

Perjantai: Verna.

Lauantai: Julia, Julius, Juliaana, 

Janna.

7.4.  Maailman terveyspäivä.

8.4.  Kansainvälinen romanipäi-

vä, romaniväestön ja -kulttuu-

rin teemapäivä.

Ajatus  

Kaikki on huvittavaa niin kau-

an kuin se tapahtuu jollekin 

toiselle.

Will Rogers

Herra on minun paimeneni,

ei minulta mitään puutu.

Hän vie minut vihreille niityille,

hän johtaa minut vetten 

ääreen, siellä saan levätä.

Hän virvoittaa minun sieluni,

hän ohjaa minua oikeaa tietä

nimensä kunnian tähden.

Vaikka minä kulkisin pimeässä 

laaksossa,

en pelkäisi mitään pahaa,

sillä sinä olet minun kanssani.

Sinä suojelet minua kädelläsi,

johdatat paimensauvallasi.

Sinä katat minulle pöydän

vihollisteni silmien eteen.

Sinä voitelet pääni tuoksuvalla 

öljyllä,

ja minun maljani on 

ylitsevuotavainen.

Sinun hyvyytesi ja rakkautesi 

ympäröi minut

kaikkina elämäni päivinä,

ja minä saan asua Herran 

huoneessa

päivieni loppuun asti.

Ps. 23

1. Minkä lehden pakinoitsi-

joita ovat olleet mm. nimi-

merkit Skunkki, Tappuri ja 

Toventekijä?

2. Ketkä solmivat talviso-

dan aikana ns. tammikuun 

kihlauksen?

3. Millä saarella Gaglian kau-

punki sijaitsee?

4. Kuka toimi kokoomuksen 

puoluesihteerinä vuosina 1965 

– 1971?

5. Kuka sai ensimmäisenä 

rockmuusikkona säveltaiteen 

valtionpalkinnon?

Vastaukset sivulla 4

Kirjoituksessasi olit huolissasi 

yläasteen homeongelmasta ja 

sen aiheuttamien päänsärky-, al-

lergia- ja astmaoireiden lisäänty-

misestä. Homeongelmaan en koe 

olevani asiantuntija vastaamaan 

mutta terveydenhoitajan työssä-

ni olen huomioinut myös muita 

oppilaiden jaksamiseen, tervey-

teen, ja mm. mainitsemiisi oirei-

siin vaikuttavia seikkoja. 

Vastaanotolla havaitsemani 

allergiat ovat usein eläinepiteelin 

tai siitepölyn aiheuttamia, joihin 

vaikuttaa oppilaan geneettinen 

taipumus ja ympäristötekijät. 

Samat tekijät ovat merkityksel-

lisiä myös astma-oireiden koh-

dalla. Yleensä oppilailla on tie-

dossa allergioidensa aiheuttajat 

ja heidän kohdallaan astmatut-

kimukset ja –kontrollit toteutu-

vat säännöllisesti. 

Myös vanhempien suhtautu-

minen oman nuoren allergian- ja 

astman hoitoon on vastuullista. 

Terveydenhoitajan ja koulu-

lääkärin vastaanotoilla kevään 

saapuminen näyttäytyy kutia-

vina silminä ja vetistävänä nu-

hana. Siitepölykauden alkaessa 

useimmat oppilaat jo tietävätkin 

aikaisemman kokemuksensa pe-

rusteella tarvitsevansa antihista-

miinia oireiden hillitsemiseksi.

Kirjoituksessasi toit esille 

huolta myös nuorten päänsärystä 

koulupäivän aikana. 

Työssäni kohtaan päivittäin 

oppilaita, jotka hakeutuvat vas-

taanotolle päänsäryn vuoksi, 

jolloin tarpeenmukaisesti pystyn 

oppilaalle Buranaa tms. särkylää-

kettä antamaan. Lääkekaappia 

täydennetään tarpeen mukaan, 

joten lääkkeiden loppumisesta 

ei koidu kivun hoidolle estettä.  

Päänsäryn syiden osoittami-

nen lääketieteellisesti, on usein 

vaikeaa ja niiden kohdalla on 

hyvä huomioida myös elämän-

tapojen vaikutukset. Ennen sär-

kylääkkeen antamista on tärkeää 

kartoittaa , mistä päänsärky ai-

heutuu ja kuinka usein sitä oppi-

laalla ilmenee. Jokaisen annetun 

lääkkeen kirjaan ylös, jotta voin 

seurata oppilaan vointia ja ohjata 

hänet tarvittaessa koululääkärin 

vastaanotolle. Päänsärky saattaa 

liittyä myös joihinkin sairauk-

siin, kuten esimerkiksi migree-

niin. Tällöin oppilas osaa oirei-

densa perusteella tulla hakemaan 

särkylääkettä ja voidaan arvioida 

voiko oppilas jatkaa koulupäi-

vää vai onko hänen hyvä päästä 

kotiin lepäämään. Näissä tapa-

uksissa otan yhteyttä oppilaan 

vanhempiin ja sovimme yhdessä 

toimintatavoista. Lääkkeen anta-

minen oppilaalle on ensiapua ja 

sen tulee perustua arvioon lääk-

keen tarpeellisuudesta.

Vastaanotolleni tulevat nuoret 

ovat usein tietoisia, mistä pään-

särky johtuu. Takana voi olla 

kiireinen aamu, jolloin aamu-

pala on jäänyt väliin tai oppilas 

on jättänyt kouluruoan syömät-

tä. Oppilaalla on myös saattanut 

venähtää ilta pitkälle yöhön tieto-

koneen, television tai hyvän dvd 

–elokuvan parissa ja yöuni on 

jäänyt liian vähäiseksi. On myös 

huomattava, että joidenkin oppi-

laiden kohdalla tupakointi lisää 

nuoren päänsärkytaipumusta 

ja hengityselimiin liittyviä oi-

reita. Yläasteikäinen nuori elää 

nuoruuskehityksensä kiivain-

ta vaihetta, jolloin säännöllisen 

ruokailun, liikunnan ja riittävän 

yöunen merkitys on erityisen 

tärkeää. 

Terveelliset elämäntavat autta-

vat selviämään paremmin myös 

opiskelun tuomista haasteista. 

Nuoruuden kehitysprosessiin 

kuuluu oman ajattelun voima-

kas kehittyminen , jolloin nuori 

herkästi uhmaa myös näitä elä-

mäntapoihin liittyviä terveellisiä 

rajoja, tietoisesti. Tällöin meidän 

ympärillä olevien aikuisten ter-

veellisiin elämäntapoihin koh-

distuvan ohjauksen merkitys 

korostuu.

 Koulun käytännön mukaan 

sairastuneet oppilaat tulevat 

vastaanotolleni omatoimisesti 

yleensä välitunnin tai ruokatauon 

aikana mutta myös opettajat oh-

jaavat koulupäivän aikana sairas-

tuneita oppilaita vastaanotolleni. 

Tämän käytännön koen hyväk-

si, jotta voin oppituntien aikana 

keskittyä yksittäisten oppilaiden 

terveystarkastuksiin ja vastaanot-

toaikoihin. Jonottamista tervey-

denhoitajan oven takana olem-

me koululla pyrkineet tietoisesti 

rajoittamaan, jotta oppitunneille 

osallistuminen ei häiriintyisi. 

Työnkuvaani ei kuulu päi-

vystäminen, joten mikäli en ole 

tavoitettavissa, opettaja ohjaa 

sairastuneen oppilaan kotiin tai 

terveyskeskuksen päivystysvas-

taanotolle. Oppilaiden tervey-

denhoitoon liittyvissä asioissa 

minut saa parhaiten kiinni pu-

helimitse Ma - Pe 8.00-9.00/Ma-

To klo 15.00-16.00, seuraavista 

numeroista: 08-442 015 ja 044-

419 6796.

 

Ystävällisesti

Tuula Laukka 
Terveydenhoitaja 

Niva-Kaijan koulu
Nivalan lukio

Lukemista

Kaunisteltua totuutta

Eihän se niin ollut
Heikki Hietamies
Otava 2007, 304 s.

Nimimerkki yksi huolestunut, 
Nivalan Viikko 23.3.08.

Perinteinen seurakunnan järjes-

tämä Vapunpäivän sääveikkaus 

nimikkolähettien ja -nimikko-

kohteiden työn tukemiseksi on 

käynnistynyt. Listoja on niva-

lalaisissa liikkeissä ja yksityisil-

lä seurakuntalaisilla. Viimeinen 

myyntipäivä on 27.4.2008.

Arvaa Vapunpäivän lämpötila 

klo 12 ja voita upeita palkintoja!  

Arvottavana on hienot palkinnot 

mm. keinutuoli (600 euroa), näh-

tävänä Nivalan Laatukalusteessa, 

naisten pyörä (350 euroa), näh-

tävänä Nivalan Urheilukaupassa, 

virkattu parisängynpeite (300 

euroa), nyplätty liina, termos-

kannuja, kirjoja, sukkia ym. ym. 

Palkintojen yhteisarvo on n. 1300 

euroa.

Veikkauksen hinta on 2 eu-

roa. Tulosten julkistaminen 

on Vappuna 1.5.2008 klo 12 

seurakuntakodissa.

Nivalan seurakunta

Heikki Hietamies on tehnyt uu-

den aluevaltauksen aiheidensa 

suhteen. "Eihän se niin ollut" 

-kirjan keskiössä on kauneus-

ala. Kirjailija Jaakko Savinen saa 

tehtäväkseen kirjoittaa kauneus-

salonki Beauty Amoroson joh-

tajattaren, Maj-Lis Savanderin 

elämänkerran. Mitään muuta 

ei hän naisesta tiedä, kuin mitä 

" Kuka kukin on"  -kirjassa on 

präntättynä.

Kirjailija aloittaa siis haastat-

telemalla Maj-Lisiä. Jos sitä voi 

haastatteluksi sanoa, sillä Maj-

Lis on oikukas ja suorapuheinen 

narsisti. Tietenkin kirjailija ha-

luaa tavata myös tämän tuttavia 

ja sukulaisia. Pian käy ilmi, että 

Maj-Lis on krooninen valehte-

lija, mutta hän valehtelee niin 

viehättävästi, ettei kukaan osaa 

epäillä hänen sanojaan. Ehkä-

pä hän kuuluu niihin ihmisiin, 

jotka itsekin uskovat mieliku-

vituksensa tuotteisiin. Johtajat-

taren ansiolista on pitkä, hän 

on opiskellut mm. Det kunliga 

skönhets-instituutissa Ruotsis-

sa. Työntekijät pitävät häntä lä-

hes ammattitaidottomana.

Jaakko Saviselle syntyy ristirii-

ta siitä, mitä hän kirjaan panee. 

Sovitaan, että siihen pannaan 

se, mitä Maj-Lis itse haluaa, ja 

tämä ottaa myös kirjallisen vas-

tuun. Joka tapauksessa kirjailija 

haluaa penkoa totuuden esiin. 

Menneet ovat menneitä, sillä 

uudet mielenkiintoiset episodit 

vyöryvät esiin. Lukijakin alkaa 

jännittää, minkälainen kirjasta 

lopulta  tulee.

Eräänä aamuna Maj-Lis saa-

puu salonkiinsa sormessaan 

kihlasormus, jossa on viisi mitä 

arvokkainta timanttia. Sulhanen 

on ruotsalainen ekonomi ja her-

rasmies. Hän saa 

Ruotsista kirjeen, 

jossa ilmoitetaan 

rikkaan tädin kuolemasta, ja 

sulhanen on toinen perijä. Sitä 

ennen olisi kuitenkin maksetta-

va 50 000 euron vero. Voisikohan 

Maj-Lis lainata sen!

Kirja henkii lämmintä huu-

moria. Sujuva teksti sisältää väliin 

Hietamiehen omaperäisiä heitto-

ja ja sutkauksia. Kirjan ääressä 

viihtyy niin mies kuin nainenkin. 

Syvempää teemaa kirjassa ei ole, 

ellei se halua tutkia rehellisyyttä.  

Sitähän opetettiin ennen vanhaan 

kovasanaisesti vitsallakin uhaten. 

Ei - paremminkin on kyse ihmis-

ten erilaisuudesta, 

mikä takaa, ettei 

elämä muodostu 

liian tylsäksi. 

Heikki Hietamies 

on ahkera kirjailija. Häneltä on 

ilmestynyt teos melkein joka 

vuosi vuodesta 1981 lähtien, 

joinakin vuosina kaksikin kir-

jaa. Useimmille hän on tuttu te-

levisiosta, toimittuaan juontajana 

ja toimittajana. Hauska mies ja 

hauskat jutut!

Raija Raudaskoski

Sääveikkauksen
 pääpalkintona keinutuoli
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Väinö Raudaskosken syntymäpäiviä vietettiin viime viikonloppuna. Väinö Raudaskoski täytti 

85 vuotta. Perjantaina pidettiin lämminhenkinen tilaisuus ja seurat Seuratuvalla, lauantaina 

kokoonnuttiin lähisukulaisten kesken ja sunnuntaina tervehdyskäynnillä kävivät mm. Nivalan 

Sotaveteraanit.

Väinö Raudaskoski täytti 85-vuotta

Heikki Sytelä kättelemässä päivänsankaria.

Nivalan Kristillisdemokraattien 

paikallisosaston 28.03. pidetyn 

vuosikokouksen yleiskeskuste-

lussa kokousedustajien yhteisek-

si huolenaiheeksi nousi Nivalan 

kaupungin yhä heikkenevä ta-

louskehitys ja se, että ko. kehi-

tyksestä ei anneta todellista ja 

asianmukaista kuvaa kaupungin 

asukkaille.

 Kaupungin talouden kriisiy-

tymisen oletettiin vaikuttavan 

myös syksyn kunnallisvaalien 

ehdokasasetteluun ja vastuun-

tuntoisten ihmisten halukkuu-

teen asettua ehdolle ko. vaaleissa. 

Tilanteen kehittyminen mainit-

tuun suuntaan katsottiin entises-

tään vaikeuttavan mahdollisuuk-

sia kaupungin talouden järkevän 

kehityksen ja tervehdyttämisen 

sekä lakisääteisten palvelujen 

turvaamiseksi.

Puolueosaston talousasiain 

sen sijaan todettiin olevan kun-

nossa. Tilivuoden aikana edus-

kuntavaaleihin osallistumisesta 

huolimatta osastolla ei ole velkaa 

ja syksyn kuntavaaleihin voidaan 

lähteä kohtuullisella budjetilla. 

Osaston tileistä ja hallinnosta 

vastaaville myönnettiinkin yksi-

mielisesti tili ja vastuuvapaus v. 

2007 osalta.

Kuntavaalien ehdokasaset-

telun todettiin olevan hyvässä 

vauhdissa, vaikkakin ehdokkaik-

si pyrkivistä ei vielä olekaan suur-

ta ruuhkaa. Osaston puheenjoh-

taja Markku Sarja totesi osaston 

olevan kiinnostunut kristilliseltä 

arvopohjalta lähtevistä valtuus-

toehdokkaista joiden toivottiin 

olevan yhteydessä osaston halli-

tuksen jäseniin.

Vuosikokouksessa johti pu-

hetta Jorma Kastari ja sihteerinä 

toimi Pirkko Sarja.

Kristillisdemokraatit huolissaan

kaupungin taloudesta

Lukijan runo

Oi maa esi-isien maa

Heiltä sukujuuret

muille maille siirtyi

äitin itkuhuulet.

Herää unesta kevät uusi

Kukkulat, koivupuut, korkia korpikuusi

Liljat maatilat maan keskelle tuonu

Luoja kauniin pohjolan luonu.

Meret siniset

valkoiset rannat

Linnut laulaa saa

Rakas isien maa

Keskiyön aurinko

Kesällä kuultaa valo

Katsoo tuolla aavikko

Laijalla suuri talo.

Elokuulla tuulet käy

Pellot kultaiset.

Täyden vehmaan leivän saa

maasta musta multaiset

Kaupungit isienmaassa puhtaat

Rakennukset mahtavat

Kiva katella kadulla monet talot

kimaltelee kirkkaasti, yöllä loistaa valot.

Vaikka mihin mennet

Siellä kihisee saunan kivet

Talossa muuritakka, sähköuuni

Kahvin juonti taitaa olla Suomen kulttuuri.

Kylmä pakkasella ja mehtä paukkuu

maantiellä kuuluu kuin kylän koirat haukkuu

Suksiluiskat ajan kuluksi hiihto

Talvi-ilta kirkas valollaan kuutamo viitto.

Kirkon kellot soi, risti korkealla

Lähellä esivanhemmat mustan mullan alla.

Sieltä lähtenyt minunkin sukujuuret.

Olen käynyt isien ja esiäitien kotimaassa

Rakkaat lämpimät muistot suuret.

Elsie Malila-Hilden
Michigan, U.S.A

Esi-isien maa
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Nivalassa

Projektipäällikkö, Summer jobs! 

Englannin kielen kouluttaja, psy-

kiatrian erikoissairaanhoitaja, 

Sosiaalityöntekijä, perhetyöntekij

ä,perhepäivähoitajia, myyntineu-

vottelija, yhteyskeskustyöntekijä

lehdenjakaja, LVI-asentaja, 

teollisuusputkiasentaja, hitsaa

ja,lasityöntekijä,baaritarjoilija.

Ylivieskassa

Arkkitehti, huoltoteknikko, ym-

päristöinsinööri, lähihoitaja, HR-

koordinaattori, taloussuunnitte-

lija ,tuotemarkkinointipäällikkö, 

asiakaspalvelija, Avon- Kauneus-

konsultti, automyyjä

kesätyöntekijä, ajoneuvoyhdis-

telmänkuljettaja, teollisuusmaa-

lari, siivooja, parturi-kampaaja, 

pelinhoitaja.

Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Kirkolliset tapahtumat

Vastataan pois  

1. Ylioppilaslehden.

2. SAK ja STK.

3. Sardiniassa.

4. Harri Holkeri.

5. Jukka Tolonen.

Maaliskuu 2005 2006 2007 2008

arvo pv klo arvo pv klo arvo pv klo arvo pv klo

sademäärä/kk mm 1 4

sademäärä/v mm 5 15

ylin lämpötila Cº 7,5 31 16:36 3,0 17 14:14 13,1 29 16:35 7,2 31 5:35

alin lämpötila Cº -27,5 1 7:23 -26,0 8 6:45

-

16,4 4 7:00 -16,9 23 6:32

keskilämpötila C° -9,0 -10,7 0,2 -3,9

jääpäivät 24 26 5 19

pakkaspäivät 31 31 30 26

ylin ilmanpaine mb 1024 31 12:08 1038 14 12:57 1035 24 11:15 1015 31 5:17

alin ilmanpaine mb 993 12 14:37 984 19 10:12 963 19 4:00 974 27 5:03

ylin tuulenpuuska m/s 9,8 18 17:40 10,8 19 13:41 9,8 16 15:39 10,8 31 13:54

Vesisade 3/08: 10. (3mm), 11.

(1mm); © Jouko Jämsä

Maaliskuun säätilastoja

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.

Ti 8.4. klo 11 kohtaamispaikka 

Ranni, Peltolan pappilassa. Lii-

kunnan merkityksestä hyvin-

vointiin opastaa Terttu Taanila. 

Klo 12 päiväveisuupiiri.  Huom! 

Vierailemme Päiväkeskuksessa. 

Klo 19 opistoseurat Raija ja Esko 

Konttilalla (V-M Huhtala). 

Ke 9.4. klo klo 12 kaatuneitten 

omaisten ja sotaorpojen päivä-

kahvitilaisuus seurakuntakodis-

sa (Viljanen).  Klo 18 virsipiiri 

seurakuntakodissa. Klo 18 gos-

pelkuoron harjoitukset seura-

kuntakodin isossa salissa.  Klo 

18.30 sisarkerhon vesijumppa 

Uikossa. Klo 19 Kala- ja Pyhäjo-

kilaakson Suomi-Unkari-seuran 

vuosikokous ja Unkarin ilta seu-

rakuntakodin pienessä salissa. 

To 10.4. klo 10 ompeluseu-

rat Minna ja Timo Korrilla (O 

Hosionaho).

Pe 11.4. klo  18 raamattupiiri 

seurakuntakodin pienessä sa-

lissa. Klo 18.30 raamattuluokka 

Nivalan ry:llä.

La 12.4. Klo 10 myyjäiset Yh-

teisvastuun hyväksi Seuratuvalla, 

tarjolla lihakeittoa omiin astioi-

hin, leivonaisia ym. Lahjoituksia 

otetaan vastaan pe 11.4 klo 18. 

Järjestää Peltolan diakoniatoimi-

kunta. Klo 19.30 seurat Nivalan 

ry:llä (J Poikkimäki).

Su 13.4. 3. sunnuntai pääsiäi-

sestä klo 10 sanajumalanpalve-

lus kirkossa, rippikoulupyhä, III 

ryhmä, Junttila, Rautio, Gospel-

kuoro. Kolehti: Pohjois-Suomen 

tunturikappelien ja maamme 

tiekirkkotoiminnan tukemiseen, 

Kirkkohallitus. Klo 12 Aino ja 

Urho Saukonojan syntymäpäivä-

seurat Koskella, Koskenkuja 25 

(Jukkola, Junttila).  Klo 13 seurat 

Nivalan ry:llä (A Pyykölä). Klo 

14 Hyväntekeväisyyskonsertti 

Yhteisvastuun hyväksi kirkos-

sa, Nivalan Mieslaulajat joht.  J 

Junno, 

A Ylikoski, urut. Klo 18.30 seu-

rat Nivalan ry:llä (A Pyykölä, T 

Poikkimäki). Klo 19 Herättäjän 

seurat seuratuvalla ( J Hautala, J 

Riipinen, J Harvala).

Diakoniatyö: Ti 15.4.2008 Ho-

peaiän kerhon retki Kokkolaan. 

Ilmoittautuminen to 10.4.2008 

kirkkoherranvirastoon p. (08) 

440 025. Retken hinta  n. 25 €.

Pyhäkoulutyö: Su 6.4. klo 12 Py-

häkoulu seurakuntakodissa,  klo 

12 Vilkunan alueen pyhäkoulu 

Visurilla Pajulantie 132

Perhekerhotyö: Ke 9.4. klo 18 

Yhden vanhemman olkkari 

seurakuntakodissa.

Nuorisotyö: Ti. 8.4 klo 18-19 

Raamis Nuorisotiloissa.

Ti. 8.4 klo 19-20.30 Teema-ilta 

Nuorisotiloissa.

Pe. 11.4 klo 15.30-16.30 Poi-

kien sählykerho (K 8-luokka) 

Tuiskulassa.

Pe. 11.4 klo 19-22 Avoimet ovet 

Nuorisotiloissa.

Rippikoulutyö: Su. 13.4 3-rippi-

koulun kirkkopyhä 

Kolehdinkantajat: Su 6.4. Maaria 

Vähäsöyrinki, Eveliina Ylikoski, 

Topias Ylikoski, Enni Ylimäki

Su 16.4. Henna Ypyä, Enni Ypyä, 

Mirka Ylikoski

Musiikkityö: Urkuvartti kirkossa 

joka kuukauden viimeinen per-

jantai klo 19.

Lähetystyö: Lähetyksen  kirppu-

tori Kanttorilassa, avoinna ke ja 

la klo 9-13,  saatavana varastossa 

olevaa ilmaista vaatetavaraa.

Tulossa: La 19.4.2008 klo 19 

Jaakko Löytyn & K2:n  konsert-

ti Nivalan kirkossa.  Ohjelma 10 

€.

Lauluja eri vuosikymmenten laa-

jasta tuotannosta.

Ystävyysseurakuntamatka Pet-

roskoihin 6.-9.6.2008. Kalajoen 

seurakunta järjestää Kalajoen 

rovastikunnan ystävyysseura-

kuntamatkan Petroskoihin 6.-

9.6.2008. Matkan  aikana tu-

tustutaan uuteen kirkkoon sekä 

Petroskoin kaupunkiin. Matkan 

alustava hinta n. 320 €. Lisätie-

dot ja ilmoittautumiset Irene 

Siipo p. 0400 514 877. Samanai-

kaisesti järjestetään rovastikun-

nan ja Petroskoin seurakunnan 

yhteinen nuorten leiri teemalla 

Kansainvälisyys ja rajat ylittävä 

ystävyys. Majoitus perheissä. Li-

sätietoa ja ilmoittautumiset Tanja 

Vähäoja p. 044 722 9017.

Herättäjäjuhlat Espoossa 4.-

6.7.2008. Heikkilän Liikenne 

järjestää matkan herättäjäjuh-

lille. Majoitus Kaisankodissa 1 

hh/200€/hlö, sis. kuljetukset, aa-

mupalan, majoitukset. Pelkkä  kyy-

ti  juhlille 100€/meno-paluu.

Tiedustelut ja ilmoittautumi-

set Heikkilän Liikenne p. 0400 

468 529.

SRK:n suviseurat Sievissä 26.-

30.6.2008 Heikkilän Liikenne jär-

jestää kuljetukset seuroihin päi-

vittäin Nivalasta ja Haapajärveltä. 

Tarkemmat tiedot kevään aikana 

kirkollisista ilmoituksista.

Katajasaaren- Jokisaaren ja Ruus-

kankylän diakoniatoimikun-

tien Ikean  retkelle Haaparan-

taan 26.4.2008  vielä muutama 

paikka vapaana. Ilm. Arja  (08) 

443751 (iltaisin) tai Kyllikki p. 

0400 362 524.

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.

Ma 14.4. klo 17.05 Etapissa aihee-

na rippikoulu, studiossa keskus-

telemassa vs. kappalainen Sanna 

Jukkola ja nuorisotyönohjaaja 

Mauri Autio. Ohjelman on toi-

mittanut Laila Korkiakoski.

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 

Kastettu

Moona Iida Maria Maunula.

Avioliittoon 
kuulutettu

Markku Juhani Mäkinen ja Mar-

jo-Riitta Mantila, Aki Matias 

Päivärinta ja Johanna Kristiina 

Hosionaho.

Kuollut

Eino Huovinen  81 v., Valto Jal-

mari Hourula  71 v., Reijo Johan-

nes Välimäki  66v., Eeva Kirsti 

Saarinen  79 v.

Maanantai: Uunimak-

kara, perunamuusi, 

porkkana-pikkelssisalaatti.

Tiistai: Kanakeitto, tuore-/ 

herkkukurkku, rouheleipä.

Keskiviikko: Capellijauheliha-

pasta, tuoresalaatti.

Torstai: Porkkanapihvit, muusi, 

makaronikinkkusalaatti.

Perjantai: Hernekeitto, juusto, 

rieska.

Sunnuntai: Stroganof, perunat, 

perunasalaatti, luumukiisseli.

Maanantai: Jauhelihakasti-

ke, perunat, porkkanaraaste, 

mustikkakiisseli.

Tiistai: Uunikala, currykastike, 

muusi, punajuuri-raejuustosa-

laatti, hedelmävanukas.

Keskiviikko. Herkkuvuoka, puo-

lukka, viili.

Torstai: Lihapullat, perunat, kas-

tike, kiinankaali-mandariini-to-

maattisalaatti, appelsiinikiisseli.

Perjantai: Sianliha-purjo-peru-

naviipalelaatikko, kruunukas-

vislisäke, huituvelli.

Lauantai: Kirjolohikeitto, juusto, 

mansikkakiisseli.

Sunnuntai: Riistakäristys, muusi, 

italiansalaatti, mango-rahka.

Jaakko Löytty on tunnettu 

muusikkona, varsinaisena lei-

pätyönään hän toimii Herättä-

jä-Yhdistyksen aluesihteerinä 

luonaisessa Suomessa. Viimeisi-

nä vuosina  hän on harrastanut  

musiikkitoimintaa  vain pienes-

sä mittakaavassa. Vuosi 2008 on 

tuonut poikkeuksen, hän on rai-

vannut tilaa  neljän viikon mittai-

selle kirkkokonserttikiertueelle 

K2-yhtyeen kanssa. 

Jaakko Löytty 

sanoo,"laulaminen ja soittami-

nen ovat  sittenkin sitä, mitä 

hän maailmassa osaa parhaiten 

tehdä." K2-yhtyessä soittavat ja 

laulavat Mikko Löytty ja Seppo  

Rauteva.

Ohjelmistossa  on vanhan suo-

malaisen virren veisuuperinteen 

sieluja särkevää karheutta ja afro-

amerikkalaista rootsia ja "vanhan 

liiton" meininkiä. Lisäksi hän 

esittää omatekoisia laulujaan eri 

vuosikymmenten laajasta tuo-

tannosta sekä yhteislaulukelpoi-

sia vanhempia kappaleitakin.

Konsertti on kirkossa la 

19.4.2008 klo 19, ohjelman hin-

ta on 10 euroa.

 TERVETULOA!

Nivalan seurakunta

Jaakko Löytty & K2-yhtye 
konsertoi Nivalassa
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Valmistautuminen syksyn kun-

nallisvaaleihin on jo täydessä 

käynnissä. Kevään aikana jär-

jestetään neljä alueellista Tu-

levaisuuspäivää, jossa luodaan 

pohjaa syksyn kunnallisvaaleille. 

Ensimmäinen tilaisuus järjestet-

tiin viime viikon vaihteessa Yli-

vieskan Akustiikassa. Paikalla oli 

harvinaisen paljon  ministerita-

son poliittista johtoa, pääminis-

teri Matti Vanhanen, hallinto- ja 

kuntaministeri Mari Kiviniemi, 

liikenneministeri Anu Vehviläi-

nen ja ympäristöministeri Kim-

mo Tiilikainen.

Tulevien vuosien poliittista 

tavoitteista ja tasa-arvoisem-

man ja oikeudenmukaisemman 

yhteiskunnan rakentamiseta sekä 

maamme kaikkien alueiden tasa-

puolisesta kehittämisestä puhui 

pääministeri Matti Vanhanen 

alustuksessaan.

- Olemme ainutlaatuisen 

kunnallisvaalikauden kynnyk-

sellä. Nyt ei valita mitä tahansa 

valtuustoja ja valtuutettuja. Nyt 

valitaan tulevaisuusvaltuustot. 

Syksyn kunnallisvaaleista on tu-

lossa on tulossa vilkkaat, ennak-

kokyselyn mukaan 67 % aikoo 

varmasti äänestää. Kuluneella 

valtuustokaudella kuntien talous 

on parantunut; on voitu palka-

ta väkeä lisää, valtionosuuksia 

on nostettu ja verokertymä on 

parantunut. Takana on hyvin 

hoidettu nelivuotiskausi. Kaikki 

perustuu työllisyyden paranemi-

seen, viimeiset neljä vuotta ovat 

olleet kasvunvuosia, totesi pää-

ministeri Vanhanen.

 Nykyinen sinivihreä hallitus 

on harjoitanut sosiaalisempaa 

politiikkaa kuin Vanhasen yk-

köshallitus. Takana on vuosien 

kehitys, jossa on luotu satavii-

sikymmentä uutta työpaikkaa. 

Parantunut työllisyys on tuonut 

kunnille verotuloja. Nykyinen 

hallitus on satsannut kuntiin, et-

tä hyvivointipalveluista voidaan 

pitää kiinni.

Tämän pokkkeuksellisen kor-

keasuhdanteen aikana tuloja on 

kertynyt kaikkialle maahan ta-

saisesti. Keskusta ei ole unohta-

nut aluepolitiikkaa, myös maa-

taloudessa on valoa näkyvissä; 

viljan hintaan on tullut tuntuva 

korotus.

 Pääministeri lupasi tuntuvan 

105 euron  korotuksen pienim-

pään äitiyspäivärahaan ensi vuo-

den alusta.

 -Kunnat ovat suurten muu-

tosten keskellä. Kuntien haasteet 

kasvavat, väki ikääntyy. Pienem-

mällä työvoimalla saada tuotta-

vuus pysymään samalla tasolla. 

Mistä kunnille tulevaisuudessa 

tekijöitä? Kuntien olisi palkatta-

va uusia ”käsipareja” kaksikym-

mentä tuhatta lisää.

 Meillä on kaksi tärkeää teesiä: 

tiedämme, mitä pitää tehdä seu-

raavat neljä vuotta ja hankimme 

sellaiset ehdokkaat, jotka todel-

la haluavat panna itsensä likoon 

kuntapäättäjinä. Ahkeruus ja 

työteliäisyys kunniaan, kiteytti 

Vanhanen lopuksi.

Puheenvuoroja oli varattu 

myös Keskustan varapuheen-

johtaja Antti Rantakankaalle, 

europarlamentaarikko Samuli 

Pohjamolle, eduskuntaryhmän 

varapuheenjohtaja Inkeri Ke-

rolalle sekä Keskustanuorten 

puheenjohtaja, kansanedustaja 

Tuomo Puumalalle.

”Mummonmökit” 
saavat armonaikaa
Ympäristöministeri Kimmo Tii-

likainen vieraili viime viikon-

vaihteessa Nivalassa Keskustan 

kunnallisjärjestön kutsumana.

Ruokolahdelta kotoisin oleva 

maatalous- ja metsätieteiden 

maisteri, luomuviljelijä ja met-

sänhoitaja on ollut ministerinä 

Paula Lehtomäen äitiysloman 

sijaisena syyskuulta lähtien.

Tiilikainen korosti pu-

heessaan myös onnistunutta 

hallituspolitiikkaa.

- Perintövero uudistus on 

toteutunut, ruuan arvonlisän 

kevennys tulee voimaan ensi 

vuoden alusta, tuloveroa on ke-

vennetty. Tulonsiirto puolella, 

opintotukeen ja eläkkeisiin on 

tullut korotukset. Opiskelijat voi-

vat ansaita 30 % enemmän me-

nettämättä opintotukea. Hallitus 

on harjoittanut kannustavaa so-

siaalipolitiikka, valtionosuuksiin 

on tullut 5 % korotus, Tiilikainen 

mainitsi.

Ympärisöasioista puheenai-

heeksi nousi uusi jätevesilaki, 

joka edellyttää, että vuoteen 2014 

mennessä 80 % fosforista pois..

- Tiedon tarvetta on paljon, 

kuinka uudet jätevesisysteemit 

rakennetaan. Kustannuksia tu-

lee, mutta pitää miettiä kiintei-

sökohtaisia ratkaisuja; mikä on 

kulloinkin kohtuullista. Siir-

tymäaikaa on annettu vuoteen 

2014 saakka, käyteään maalais-

järkeä, korosti ministeri. 

Kallio puhututtaa edelleen 

ja nostattaa tunteita. Tähän 

valtuuston valtuuston puheen-

johtaja Veikko Linna vastasi 

ykskantaan:

- Meillä on tällä hetkellä Suo-

men paras kuntayhtymä, Kallio! 

- Minun paikkani on syksyllä 

vapaana, en asetu ehdokkaaksi, 

kaikki halukkaat voivat ilmoit-

tautua ehdokkaaksi, lisäsi hän 

hieman sarkastisesti omaan per-

soonalliseen tyyliinsä.

Rahaa pyöräteiden 
rakentamiseen ja 
nuoria ehdokkaiksi

Keskustan puoluesihteeri Jarmo 

Korhonen oli Haapala-Kotilan 

paikallisyhdistyksen vieraana. 

Maanantai-iltana Haapalan kou-

lulla järjestetyyn tilaisuuteen 

osallistuivat lisäksi  kansanedus-

taja Pekka Vilkunan ja Pohjois-

Pohjanmaan piirin puheenjoh-

taja Mirja Vehkaperä.

Keskustelun aiheiksi nousi-

vat energia-asiat, aluepolitiik-

ka, Mirja Vehkaperälle esitettiin 

kysymys korkeakoulujen ja yli-

opistojen tulevaisuudesta sekä 

syksyn kunnaalisvaalit ja niiden 

ehdokasasettelu.

Nivalassa on vireillä parikin 

kevyenliikenteen hanketta, mutta 

rahaa puuttuu. Liikennepoliitti-

sessa esityksessä on 50 miljoonaa 

euroa kohdentamatonta rahaa 

teiden rakentamiseen ja paran-

tamiseen, josta osa voitaisiin 

kohdentaa kevyen liikeneteen 

väyliin.

 Antti Hautakoskella oli mah-

dollisuus keskustella liikennemi-

nisteri Anu Vehviläisen kanssa 

Keskustan Tulevaisuuspäivillä 

Ylivieskassa ja ottaa puheek-

si Nivalan kevyenliikenteen 

hankkeet.

- Pyysin ministeriltä viittä 

miljoonaa euroa kohdenettu-

na kevyenliikenteen hankkei-

siimme. Perusteluna mainitsin 

liikenneturvallisuusnäkökoh-

dat  ja varsinkin lasten turval-

lisen liikkumisen, kertoo Antti 

Hautakoski.

- Ministerin kanssa meillä oli 

erimielisyyttä kevyen liikenteen 

väylien rakentamiskustannuk-

sista. Ministerin näkemys oli, 

että yhdellä miljoonalla eurolla 

saadaan pääkaupunkiseudulla 

yksi kilometri kevyen liiken-

teen väylää. Omien laskelmie-

ni mukaan täällä maaseudul-

la pyörätiekilometri maksaa 

kymmenesosan eli satatuhatta 

euroa, jolla pystyisimme ra-

kentamaan kolmekymmentä ki-

lometriä pyörätietä, Antti kertoo 

ministeritapaamisestaan.

Keskustalaisessa politiikkas-

sa keskeistä on  korostaa ahke-

ruutta, yrittäjyyttä ja sosiaalista 

oikeudenmukaisuutta. Ensi syk-

syn kunnallisvaaleissa valitaan 

uudet valtuutetut päättämään 

kuntalaisten asioista. Tulevissa 

vaaleissa Keskustalla on paljon 

puolustettavaa.

- Nyt tarvitaan rohkeita päät-

täjiä, jotka ovat valmiita työsken-

telemään oman paikkakunnan 

kehittämisen hyväksi. Nuoria 

saatava ehdokkaiksi, kehotti puo-

luesihteeri Korhonen.

Ritva Oja

Tekstarit  

Lukijat voivat lähettää mie-

lipiteitään ja havaintojaan 

tekstiviestillä. Puhelinnumero on 

044-945 3763.
Viestit edustavat lähettäjän nä-

kemyksiä - eivät lehden.

Voisiko joku tiedottaa sotave-

teraanien keräystilinumeron, ja 

muuta tiedotusta keräyksistä ja 

niiden ajankohdista (Minulla jäi 

osallistumatta sotilaiden teke-

mään keräykseen.)

   

Kyllä on hyvä kun Lidl tulee Ni-

valaan. Sieltä saa kotimaista laa-

dukasta ruokaa edullisesti (eihän 

sieltä ole pakko ostaa ulkolaista). 

Kyllä kilpailu hyödyttää mei-

tä asiakkaita. Eikä ne euroopan 

tuottajahinnat aina ole halvempia 

ku meillä täällä. Kyllä se on joku 

muu joka vetää välistä noissa hin-

noissa ku maanviljelijä.

Kertokaa minkälaisia valoilmiöi-

tä näittä aittoperällä! ilmottakaa 

ihmeessä esim. suomen ufotut-

kijoille näistä ilmiöistä, nämä on 

aina kiinnostavia asioita!

Ota hyvä ihminen hevosen son-

ta ruusuille höystöksi, parempaa 

höystyä ei ookkaa!

Kiitokset nuorisoseuran tanssien 

järjestäjille. Teette hyvää ja arvo-

kasta työtä. Aina löytyy niitä, joil-

le ei ajankohta käy, järjestelemäl-

lä omia menoja kaikki onnistuu. 

Musiikin valitsee soittava yhtye. 

Tv. Tanssihullu.

Nuorisoseuran humpista olisi jo 

aika siirtyä tansseihin, vai eikö 

sielä muuta soiteta kun hump-

paa? Nauraa jo naurismaan 

aijatkin.

Herätys hei! Ihmiset olette var-

maan huomanneet kaikista kau-

pan valmiselintarvikkeista tuo-

teselosteen mitä kaikkea "mönjää" 

meille syötetään, saa ihmetellä et 

on allergiaa ynnäm. ja mikro vie 

loput vitamiinit, kuluttajana kan-

nattaa miettiä mitä syö.

Nimet isolla kunnan/kuntien 

omistamien yhtiöiden autojen 

kylkiin, tulee paku turhan usein 

vastaan toimialueen ulkopuolella 

esim. vuohtoniementiellä.

Kalliokummussa kissa pissaa 

lastenvaunuihin ja ulostaa ta-

kapihan terassille. Mukavia nuo 

kissat! Omistaja tievossa, laitan 

laskun kyselemättä.

Sinä joka ajoit vihreällä Ooppelil-

la rek. Hik-... Ottaisitko yhteyttä 

auton kuskiin johon törmäsit...?

Oopperan hommaajat, nyt vä-

hempi niitä ilmaisia lippuja. Ja 

joutaa ne esittäjät ite ostaa ruu-

an, muuallakaan työmaalla ei saa 

ilmasta ruokaa. Jos sitten ei tulis 

niin pajon tappiua.

Liikenteessä tahallisilta kaaha-

reilta on otettava kortti pois heti. 

Kaaharit kuriin!

Vai niin, että halpaa EU-olutta 

halutaan. Kalja aiheuttaa jo tar-

peeksi hätää, tuskaa ja ahdistusta 

ei-siunatuissa kodeissa. Ei uutta 

kaljakauppaa Nivalaan. - ei Littiä 

Nivalaan!

Natoon menosta pantava kan-

sanäänestys! Nyt on ulkomi-

nisterinä entistäkin kiihkeämpi 

Natoon viejä! Suomellako varaa 

maailman aseistukseen? ja maan-

tiet on montuilla! Ei - sanoo Suo-

men kansa.

Kyllä se kevät vain on aina yhtä 

ihanan tuntonen. Hyvä mieli kai-

kille. - t. aurinkoinen

No nythän siinä myrkyn lykkäsi 

kun Kallion yhtymähallitus päät-

ti vähentää päivystystä viikon-

loppuisin ja lopettaa Ylivieskasta 

päivystyksen ja Nivalaan jää klo 

8-16, niin tännehän ne kaikki 

sitte puskee ja menee entistä ah-

taammaksi kun on vähän lääkä-

reitä muutenkin.

Sinä kateellinen nivalalainen 

päättäjä, joka eväsi Nivalan van-

husten taksilaput, oletko nyt 

onnellinen!

Hyvä Lidl Nivalaan, saadaan 

kilpailua ja vetovoimaa. Ei tar-

vii enää lähteä Ylivieskaan 

ruokaostoksille.

Saarelantiellä jotkut koiran omis-

tajat eivät viitsi pitää koiria kiin-

ni lenkillä. Käsittääkseni koirien 

kiinnipito koskee myös pieniä 

koiria, kuten villakoiria ja co-

cerspanieleita. Kissojen omista-

jat huom! Pitäkää kissat kiinni! Ei 

ole tosiaankaan kivaa kun kissat 

ulostavat ja pissaavat nurkkiin. 

Kissa ei sotke omia nurkkia vaan 

naapureiden! Jos on niin laiska 

ettei viitsi itse ulkoiluttaa omaa 

kissaa niin ainahan siitä voi luo-

pua - keinoja on kyllä.

Tulevaisuuden kunnallisvaalit

Keskustan Tulevaisuuspäivillä Akustiikkasali täyttyi yleisöstä. 

Keskustan varapuheenjohtaja Antti Rantakangas (vas.) 

pääministeri Matti Vanhanen, puoluesihteeri Jarmo Korhonen ja 

hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi.

Ympäristöministeri Kimmo 

Tiilikainen.

Antti Hautakosken henkilökohtaisten suhteiden ansiosta 

sai paikallisyhdistys vieraakseen korkean tason poliittisen 

vaikuttajan. Muistoksi Nivalan vierailulta puoluesihteri Jarmo 

Korhonen sai Keskustan 100-vuotishistoriikki -teoksen.
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Tillari-galleriassa on esillä luki-

on ja Niva-Kaijan koulun oppilai-

den taidenäyttely. Tämän vuoden 

näyttelyn teemana on rakennettu 

ympäristö ja arkkitehtuuri.

Seitsemäsluokkalaisten ryh-

mätyöt käsittelevät Suomen tai-

teen kulta-ajan ( n. vv. 1860 – 

1920) teoksia. Alkuperäisteoksen 

valintaan on vaikuttanut se, että 

niissä on ollut nähtävillä jotain 

ihmisen rakentamaa, kuten aitaa, 

penkkejä, rakennuksia tms. 

Oppilaat ovat voineet valita 

kolme vaihtoehtoista tapaa to-

teuttaa oma työnsä: maalaus, 

kipsireliefi  tai pienoismalli.

Kahdeksaluokkalaiset ovat 

tehneet akvarelleja talojen julki-

sivuista ja kasvihuoneista. Yhdek-

säsluokkalaiset ovat käyneet syk-

syllä kuvaamassa Katvalan aluetta. 

Otettujen kuvien perusteella he 

ovat maalanneet akvarelleja.

Lukiolaiset ovat tehneet kurs-

seillaan pienoismalleja silloista ja 

kirkoista. 

Rakentavia ratkaisuja -näyttely

Yhdeksäluokkalaisten kuvataideryhmän töiden aiheena on julkisivut.

Katvala-kuvastoa: 

akvarellimaalaukset ovat 

tehneet yhdeksäsluokkalaiset 

Jenni Tölli, Jonna Ylispangar,  

Anne Ranta-Nilkku, Hanna-

Leena Korri, Mari Vähäaho ja 

Eveliina Kumpula.

Lukiolaisten pienoismallien 

aiheena ovat olleet kirkot ja 

sillat ja taka-alalla näkyvä 

Riemukaari.

Helene Schjerfb eckin alkuperäisteoksen ”Vanha herraskartano” vuodelta 1901 pohjalta ovat 

ryhmätyönä tehneet 7 D:n oppilaat Ville Sikala, Marianne Saarilampi ja Sanna Junttila.

Yhdeksäsluokkalaisten musiikkiryhmä. Vasemmalta Laura 

Elina Kantola, Jenni Valkama, Maarit Rättyä, Veera Suihkonen. 

Kitaroissa Sonja Hannula ja Mervi Ylitalo.

Kuvataideopettajana toimivat 

lukiossa lehtori Raimo Öster-

berg ja yläasteella lehtori Riitta 

Latvala-Erkkilä.

Näyttelyn avajaisissa mu-

siikillisesta annista vastasi yh-

deksäluokkalaisten musiikin 

valinnaisryhmä.

Näyttely jatkuu 16.4. saakka,  

galleria on avoinna arkisin klo 

12.00 – 18.00.

Ritva Oja

Liikenne- ja viestintäministe-

riö on pyytänyt TeliaSoneralta 

ja Elisalta selvitystä siitä, mi-

ten yritykset aikovat parantaa 

asiakaspalveluaan. 

Selvityspyynnössä todetaan 

TeliaSoneran ja Elisan asiakas-

palvelun olevan selvästi keski-

määräistä huonompaa. 

Matkapuhelinasioissa palve-

lua täytyy odottaa puhelimessa 

TeliaSoneralla keskimäärin 3 

minuuttia 50 sekuntia ja Elisalla 

4 minuuttia 13 sekuntia. Elisan 

Kolumbus-liittymien asiakaspal-

velun jonotusaika on 5 minuuttia 

43 sekuntia.

Laajakaistapalvelujen nu-

merot vastaavat Elisalla keski-

määrin 5 minuutin 52 sekunnin 

odottelun jälkeen. TeliaSoneran 

palvelua joutuu jonottamaan 6 

minuuttia 28 sekuntia.

Yrityksiltä on pyydetty vasta-

uksia konkreettisista toimenpi-

teistä 30. toukokuuta mennessä.

Tiedot teleyritysten asiakas- ja 

neuvontapalveluista on koottu 

Viestintäviraston internetsivuil-

le www.fi cora.fi . Lisäksi yrityk-

set on velvoitettu ilmoittamaan 

palvelujensa vastausajat omilla 

nettisivuillaan.

Vastoin yleistä luuloa susien mää-

rä on Suomessa vähentynyt.

”Susia on nyt 200, vuosi sit-

ten niitä oli 250”, kertoo Riis-

ta- ja kalatalouden tutkimuslai-

toksen (Rktl) suurpetovastaava 

Ilpo Kojola perjantaina ilmesty-

vässä Suomen Luonto -lehdes-

sä (3/08). Lukumäärä perustuu 

selvitykseen, jonka maa- ja met-

sätalousministeriö pyysi Rktl:lta 

alkuvuodesta.

”Tiedot ovat riistanhoitopii-

reistä, jotka keräsivät tietoja pe-

toyhdysmiehiltä. Lisäksi käytim-

me kenttähavaintojamme.”

Kojolan mukaan Kainuusta 

on kadonnut enemmän susia 

kuin pyyntilupia on annettu. 

Kainuun riistanhoitopiirin riis-

tapäällikkö Jukka Keräsen mu-

kaan salametsästys on alueella 

kasvava ongelma. Länsi-Suomes-

sa sudet yleistyvät. Uusia vahvoja 

alueita on muun muassa Säkylän 

Pyhäjärven ja Oulujärven ym-

pärillä sekä Keski-Suomessa ja 

Pirkanmaalla.

Susien määrä
yllättäen vähentynyt

LVM pyytää selvitystä
hitaasta teleasiakaspalvelusta

Ennätyslauhan sydäntalven jälkeen 

maaliskuu oli monin paikoin maan 

etelä- ja keskiosassa talven kylmin 

kuukausi. Sademäärät olivat maalis-

kuussa keskimääräistä suurempia. 

Ilmatieteen laitoksen tilastojen 

mukaan maaliskuun keskilämpötila 

oli maan etelä- ja keskiosassa 0…-4 

astetta, Oulun läänissä -4…-8 astet-

ta ja Lapissa -6…-12 astetta. Aivan 

lounaisrannikolla kuukauden keski-

lämpötila oli hieman nollan yläpuo-

lella. Maaliskuun keskilämpötila oli 

maan etelä- ja lounaisosassa 1 - 2 

astetta keskimääräistä lämpimämpi 

ja Lapissa sekä Koillismaalla 1 - 3 

astetta keskimääräistä kylmempi. 

Muualla maassa kuukauden keski-

lämpötilat olivat lähellä pitkän ajan 

keskiarvoja. 

Maaliskuun kylmin yö koet-

tiin pääsiäislauantain vastaisena 

yönä 22. maaliskuuta. Lämpötila 

laski tuolloin alle 20 pakkasastee-

seen monin paikoin maan keski- 

ja pohjoisosassa, ja Enontekiöllä 

Kilpisjärven havaintoasemalla mi-

tattiin maaliskuun kylmin lukema, 

-33,2 astetta. Maaliskuun viimeisinä 

päivinä sää lämpeni ja lämpötila ko-

hosi päivällä selvästi nollan yläpuo-

lelle lähes koko maassa. Kuukauden 

korkein lämpötila, 13,2 astetta, mi-

tattiin 31.3. Porin lentoasemalla. 

Maaliskuu paikoin
talven kylmin kuukausi
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Kasikulmantie 3, 68300 KÄLVIÄ
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KESÄRENKAITA 
joka lähtöön

Muut rengasmerkit
BF-Goodrich • Bridgestone • Hankook • Dayton

Kysy tarjoushinnat liikkeestämme puh. (08) 762 093

MICHELIN
Rengas, joka säästää kukkaroa 
ja varjelee ympäristöä

Varma valinta 
edulliseen hintaan

KORMORAN

HAAPAJÄRVEN 
KUMIKESKUS KY

Kolakatu 18, HAAPAJÄRVI avoinna ark. 7.00-17.00, la 8.00-12.00
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Vuosi oli taas muuttanut lukuaan 

ja elettiin vuotta 1974.  Tämän-

kertaiselle vaelluksellemme osal-

listui kahdeksanmiehinen jouk-

kue; Heino, Urho, Oiva, Martti, 

Sauli, Kalle, Usko ja Esko.  

Kun nämä nimet ovat täs-

sä ikäjärjestyksessä, muo-

dostuu vaellusporukan nimi 

- HUOMSKUE.

Jälleen vuoroon tulivat Saa-

riselän maisemat, nyt kuitenkin 

hieman toisesta näkökulmasta.  

Hyvin suunniteltujen valmis-

telujen jälkeen sullouduimme 

kolmeen henkilöautoon heinä-

kuun 13. päivänä.  Suuntana oli 

rajanylityspaikka, Raja-Jooseppi.  

Yötä myöten ajoimme, sillä on 

helpompi ajella pitkiä taipaleita 

yön aikoina.  

Lapin taajamat ohitimme hil-

jaisina aikoina, vain yksinäiset 

porot hidastivat matkaa silloin 

tällöin.  Raja-Joosepin rajanyli-

tyspaikalle saavuimme aamutui-

maan.  Joitakin matkailuvaunuja 

oli pysäköityinä alueella.  Autot 

parkkeerattiin lähelle raja-ase-

maa.  Varusteiden vaihdon jäl-

keen rinkka jälleen pykälään ja 

aamulla kello viiden aikoihin 

taipaleelle.

Luttojoen erikoinen 
ylitys
Ympäristö kasvoi salskeaa petä-

jikköä, aivan harvinaista ylhäällä 

Lapin maisemissa.  Rajavyöhyke 

oli noin kolme kilometriä ja hy-

vin merkitty.  

Raja-alueella liikkuminen oli 

ohjeistettu hyvin.  Ohjeita oli 

noudatettava.  Pienen taivalluk-

sen jälkeen oli edessä Luttojoen 

ylitys. Rajavartijat olivat raken-

taneet ylitystä varten systeemin.  

Köydet oli pingotettu joen yli ja 

niiden avulla voitiin pieni muovi-

jolla vetää joen yli sekä palauttaa 

jolla vastarannalle.  

Vain pari miestä rinkkoineen 

sopi kerrallaan jollaan.  Virta oli 

hyvin vuolas, joten ylitys ei ollut 

ongelmaton.  Saimme kuitenkin 

kelkottua itsemme ja omaisuu-

temme vastarannalle.   

Matka pääsi jatkumaan.  Suun-

tasimme  etelää kohti, tavoitteena 

Kiertämäjärvet.  Niitä on kaksi 

– alempi ja ylempi.  Järvien vä-

lissä on vuolas virta syöpyneenä 

hiekkakankaaseen.

Sää oli aurinkoinen ja yleen-

sä sää on suosinut retkiämme.  

Alemman Kiertämäjärven ran-

nalla oli neljän hengen autiotu-

pa, jossa pidimme aamiaistau-

on.  Maasto oli aivan mainio 

patikoida.  Jatkoimme matkaa 

Kiertämäjoen rantaa ylemmälle 

Kiertämäjärvelle.  

Järveen laskeutuva joki osoit-

tautui innoittavaksi kalapaikaksi.  

Vesi oli kirkasta kuin kristalli ja 

kalat parveilivat silmin nähtäväs-

ti.  Järven rannalla oli kahdek-

san hengen autiotupa ja sinne 

päätimme majoittua yön ajak-

si.  Rannassa oli vanha, vuotava 

vene.  Urholla oli matkassa yksi 

verkko, kaiken varalta.

Rajavartijoilta 
siikaa
Urho päätti Martin kanssa laskea 

verkon jokisuulle. Verkkomiehet 

soutelivat innoissaan kalalle, kun 

vastaan tuli kumiveneellä kolme 

rajavartijaa.  

Martti tiedusteli: ”Ammutteko 

kovilla, jos käymme laskemassa 

yhden verkon.”  Miehet kehottivat 

palaamaan takaisin, sillä kalas-

tusoikeus näillä vesillä oli heidän 

yksinoikeutensa.  Tyydyimme 

päätökseen ja jätimme verkon 

laskematta.  Illan vietimme raja-

sotilaiden kanssa samassa leiris-

sä.  He olivat reiluja seuraihmisiä.  

Yksi kolmesta kantoi kaulassaan 

isohkoa kamerayhdistelmää, jota 

hän ei heittänyt kaulastaan koko 

yhdessäoloaikanamme.  

Hän kertoi hallitsevansa 

maastoa sillä kolmenkymme-

nen kilometrin säteellä.  Yön 

nukuttuamme heräsimme, kun 

pojat olivat tulossa järveltä.  

Heillä olivat olleet verkot pyyn-

nissä.  Siikaa oli tullut niin, että 

sitä riitti meillekin annettavaksi.  

Siikakeiton antamin voimin läk-

simme jatkamaan matkaa kohti 

etelää.  Edessä oli taas joen ylitys, 

mutta siitä selvisimme hyvällä ui-

mataidolla, rinkka hartioille nos-

tettuna.  Nousimme ylös tuntu-

riin.  Ohitimme Kotipatselmat ja 

nousimme Peuranampumapäälle 

vaeltaen sen itälaitaa kivisille ja 

vaikeakulkuisille Hirvaspäille.  

Tutulle Keskon 
kämpälle
Matka jatkui Kuikkapään ja Ro-

vapään itäpuolitse jo ennestään 

tuttuun Mukkakönkään ruok-

tuun eli ns. Keskon kämpälle.  

Tunturimaja on tilava, tiloja on 

20 hengelle.  

Maja sijaitsee Anterijoen tör-

mällä ja jokitörmällä on mai-

nio sauna, jonka oitis panim-

me lämpiämään. Siellä koimme 

sunnuntai-illan huipennuksen 

heinäkuun 14. päivänä.  Sau-

nan jälkeen nautimme kunnon 

aterian ja kuivailimme hikisiä 

saappaitamme.  

Paikka oli mainio  ja aikaa 

olisi voinut tuhlata enemmän-

kin, mutta hyvin vietetyn yön 

jälkeen matkaa oli jatkettava.  

Kangasmaisemat olivat helppo-

kulkuisia, kartoimme tunturien 

lakia ja kivikoita.  Maanantaina 

aamutoimien jälkeen matka jat-

kui vielä etelään.  

Ensin aluksi Anterijoen ran-

taa ja vanhaa metsätien uraa 

seuraten.  Heino kun ei suosi 

noita tieuria, niin poikkesimme 

itäänpäin kohti Raututunturia, 

jolta laskeuduimme Vongoiva-

jokilaaksoon ja vietimme lepo-

tauon Vongoivan turvekodalla.  

Tuokion lepäiltyämme ja aterioi-

tuamme jatkoimme jokilaaksoa 

etelään päätepisteenämme Jau-

rujokivarressa sijaitseva Siulan-

ruoktun autiotupa.

Siulanruoktu

Matkaa olikin taivallettu sii-

nä määrin, että katsoimme ilta-

toimet aiheellisiksi.  Mökki oli 

tilava ja joella mainio uimapaik-

ka, joten lepotuokio oli oivalli-

sissa olosuhteissa.  Etelään las-

keutuessa oli maasto koko ajan 

muuttunut havupuuvaltaiseksi 

ja varsinainen tunturialue jäänyt 

taaksemme.  Näillä alueilla oli-

si karhunkin kohtaaminen ollut 

mahdollista, mutta sellaista ei 

kuitenkaan tiellemme osunut.  

Tuo Siulanruoktun maja oli il-

meisesti alunperin tehty metsu-

rien majapaikaksi, siinä oli kaksi 

huonettakin ja muurattu liuska-

kivitakka. Yövyttyämme jatkoim-

me pitkin Siulaojan rantaa Ham-

maskurua kohti.  Siulaoja oli vain 

puronen, mutta hyvin syvässä 

hiekkarinteisessä uomassaan.  

Rantapuusto oli niin tihe-

ää, että vaelluskin oli paikoin 

hankalaa.  Täällä Urho veisteli 

ensimmäisen koukkupäisen kä-

velykepin vanhuuden varalle.  

Nousimme vähitellen tunturiin 

Siulaojan latvoilla.  Hammasku-

run tunturitupa, tilava sellainen 

oli Hammaskurun eteläpääs-

sä.  Siellä yhdyimme samaan 

talvitien pohjaan, jonka hylkä-

simme Mukkakönkään majalta 

lähtiessämme.  

Tuvalla lepäsimme ja ateri-

oimme, mutta tavoitteena oli 

Muoravaarakka ja matkaakin 

linnuntietä lähes kaksikymmentä 

kilometriä.  Ylitimme Pirttikalli-

on vaaran ja laskeuduimme Muo-

ravaarakanjoen ranta-alueelle.  

Soisten rantojen takia jouduim-

me kulkemaan hieman ylempänä 

tunturikoivuja kasvavalla rinteel-

lä.  Illansuussa saavuimme tun-

turimajalle, joka oli meille jo en-

tuudestaan tuttu.  

Täällä yllätti sade ja jou-

duimme osin olemaan ulkosal-

lakin, koska majassa oli muita-

kin matkalaisia.  Ryhtyessämme 

saunanlämmitykseen sanoivat 

aikaisemmin tulleet samoilijat 

sen turhaksi toimenpiteeksi, sillä 

puut eivät kiukaassa pala.

Jatkoa seuraa...

Olli Jaakola
olli.jaakola@pp.inet.fi 

Lapin lumoissa - HUOMSKUE

Rajajooseppi 1974

Kiusatauko.  Pelissä mukana: Urho, Esko, Kalle ja Martti.  Tarkkailijoina Oiva ja Sauli.

Kalle, Usko, Sauli, Esko, Oiva, Martti ja Urho.

Martti, Kalle, Urho, Usko, Esko ja Oiva.



9

Lukijan ajatuksia 

Pikkurullit liikkuu Pääsiäislauan-

taina. Mukava kun käyvät, eivät 

ole vaivaksi, piristäviä vain.

Palmusunnuntain virpomi-

nen on ordtodoksien tapa, eivät-

kä missään tapauksessa pukeudu 

rulleiksi. Rullien vaatetukseen 

kuuluu kirjava hame ja huivi, 

myös essu.

Viime pääsiäisenä huomasin 

mielipahakseni, että rullit pukeu-

tuivat kaameisiin mustiin Hal-

loveeni -hattuihin ja muutenkin 

mustiin amerikkalaisiin kuole-

man kaapuihin. Eihän ne kuulu 

oikeisiin rullien asuihin. 

Vanhemmat, jos haluatte pe-

rinnettä lapsille neuvoa, niin so-

vitaan, että rullit on rullien näköi-

siä piristäviä pisamanaamoja.

Naapurin mummu

Rullit
Hyvä lehti jokaiseen 

kotiin Nivalassa.

Internetissä kaikkialle 

maailmaan.

Kirjoittajan mielestä pääsiäisnoitien tulisi pukeutua värikkäämmin.
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EDULLISTA 
NÄKYVYYTTÄ

TÄLLÄ SIVULLA
Ilmoitus Nivalan Viikon

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

Parhaat palvelut  

Nivalan Metallityöväen Ammattiosasto 353

Liittokokousvaalien Uurnavaali Nivalassa ti 8.4. seuraavissa 

työpaikoissa:

Mecapinta Oy      08:00 - 8:30

Terästuote Oy,   Savenvalajantie 09:00 - 9:30

Mecanova Oy      10:00 - 10:30

Terästuote Oy,   Ruojantie  11:00 - 11:30

Nordic Aluminium Oyj   12:00 - 12:30

Vapor Oy       13:00 - 13:30

Yleiset äänestystilaisuudet Työväentalo Kinevalla: 

su 6.4.2008 klo 15.00-17.00

ti 8.4.2008 klo 14.00-16.00

Ammattiosaston Keskusvaalitoimikunta

             METALLI

Nivala  toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi
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Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

CITROEN ZX 1.8i, vm. 95 ajet-
tu 222 tkm, hyväkuntoinen, 
kahdet hyvät renkaat, ei 
ruostevikoja,
vetokoukku on. Hp. 1700 eu-
roa. Puh. 044-5531891.

Uutta vastaava 70 cm lev. 
SÄNKY, ritiläpohja. H. 25 eu-
roa. Puh. 045-121 9857.

SÄHKÖHELLA 4-levyinen, 
voimavirta. Liesituuletin. 
KESÄRENKAAT 165x13 van-
teineen, pelti. 4 rattainen rol-
laattori, potkupyörä, kiikku-
tuoli Jouste päälläkiikkuva, 
polkupyörä miesten maasto. 
Puh. 08-427 167.

OMPELUTARVIKKEITA, hame- 
ja housukankaita, vetoketju-
ja, vinonauhoja. TISKIPÖY-
DÄN KANSI kahdella altaalla 
100 x 0,62 m. Puh. 040-835 
3593.

MOPO Aprilia RX 50 Racing. 
Hyväkuntoinen, rekisterissä 
oleva uus enduro. Vm.-02. 
Hinta 1500 euroa. Puh. 044-
298 4395.

3 H+K+parveke, läpitalon 
huoneisto, 3. krs. Peruskorj. 
2004 suomalaisin materiaa-
lein. Eestissä, 150 km Tallin-
nasta. Hp. 25.000 euroa. Puh. 
0440 702 922.

SKODA Felisia 9.3 LX ajet-
tu 66 778 km. Erittäin hyvä, 
varashälytin, vetokoukku. 
Hintp. 4500 euroa. Puh. 040-
825 0151.

MB C 180 Elegance Automa-
tic 139tkm, h. 6 250 euroa. P. 
0440 682 660.

VUODESOHVA, siisti, vara-
vuoteeksi, 25 euroa. Puh. 
0400 736 078.

KIRJAHYLLY, 3-os. matala, la-
siovet. Hyvä. Rokokoopöytä, 
tosi hieno, tumma. Puhelin/
istumataso, hyvä. MERIMIES-
ARKKU. Bonnel/joustinpatjat, 
hyvät. Peilipöytä valolla, hie-
no. Kleopatra -sohvakalusto 
3+1+1, hieno. Soita: 044-558 
5540.

YKSIÖ kerrostalossa hyvällä 
paikalla Nivalassa. Tied. 044-
757 8036.

HEINÄÄ pikkupaaleissa. A-
hinta 1.50. Puh. 050 350 
3031.

Kaunis olkaimeton HÄÄPU-
KU. H. 180 euroa. Koko S. Puh. 
044-532 9794.

VOLVO vm-70 2.5 tdi 99/00 
7-hengen suomiauto aj, 420 
huoltokirjalla hyväkuntoinen 
ja ASUNTOVAUNU Tec Welt-
blummer vm, 88 yhteishin-
taan hp,12.000e/tarjous puh. 
040-4613581.

Ostetaan  

Saunallinen KAKSIO. Puh. 
044-299 1536.

Ajettava RUOHONLEIKKU-
RI ja puutarhajyrsin. Puh. 
040-7061749.

POLTTOPUURANKAA. Puh. 
040-523 1870.

Vuokrattavana  

Saunallinen KAKSIO rivitalos-
ta, 61 m2. Yht.otot klo 18 jäl-
keen puh. 0400-178 724.

Halutaan vuokrata  

Pieni KAKSIO. Puh. 050-528 
3217.

OMAKOTITALO/MUMMON-
MÖKKI Nivalan syrjäkyliltä. 
Puh. 050-926 3836 / Mirja.

5-henkinen perhe etsii VUOK-
RA-ASUNTOA  Nivalasta 
1.6.08 alk. p.050 5271970.

Eläkk. oleva naishenkilö ha-
luaisi vuokrata OMAKOTI-
TALON, syrjempääkin huo-
mioon. Asumiskelpoinen. 
Vuokra koht. Toiv. takuu-
vuokraa ei! Varma vuokra. 
Puh. 044-937 0563.

Sekalaista  

VILJELYSUUNNITTELUA  ja 
tukihakemusten täyttöä Ag-
roPro ohjelmistolla
Jarmo Raudaskoski 
044-2681110.

Löydetty  

KÄNNYKKÄ Nokia 1110i, har-
maat kuoret. Löytöpaikka 
Nokelalta kirkolle kävelytie. 
Luovutetaan pin-koodia vas-
taan. Puh. 040-412 3551.

Kodin kirpputori  

00€€
Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

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.

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

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!

 METALLI

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

Keskustan Nivalan 

kunnallisjärjestön 

VUOSIKOKOUS

ma 7.4.-08 klo 19.00 

Osuuspankin kokoustilassa.

Keskustelua teemasta Nivala 

v.2015

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

MTK:n Nivalan Vuokatin 

lomapaikassa  vielä vapaita 

aikoja kevääksi.  Kysy lisää 

Irjalta  p. 040 7587 123  tai käy 

katsomassa  www.mtk-nivala.

fi /lomapaikka.

            MTK-Nivala 

Nivalan Vesaiset ry.n 

VUOSIKOKOUS
ke 9.4. klo 19.00 osuuspankin 

kokoustilassa.

Mukana vesaisten Pohjois-Poh-

janmaan piirin toiminnanjohta-

ja Irene Huru. Tervetuloa!

www.tietotori.fi /nivalandemarit

Nivalan Sosialidemokraattinen 

Työväenyhdistys ry

Nyt saatavilla DVD, tallennet-

tua oman kylän historiaa..

MALISKYLÄN
NUORISOSEURA 100 V.
Elokuva Nuorisoseuran 100 -

vuotisjuhlasta 15.7.2007

Hinta 10e

Tilaukset Maliskylän Tarmo 

Lähikaupalta.
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Odotettu
muuttovalmis
Omatalo-mallisto
nyt esittelyssä.

Asumisvalmiit Omatalot perustuk-
sineen huippuedullisesti alkaen

Sinun hoidettavaksi jää vain tontti ja raivaus, maatyöt, valmiin rakennuksen siivous ja 

pihaistutukset kuluineen sekä työmaaikaiset sähkö-, vesi-, työnjohto- ja valvontakulut.

Nopeimmille sopivimmat toimitusviikot. Tutustu muuttovalmiiseen
uuteen mallistoon:

Kuvan talo lisävarustein. Kysy hintaa!

Ruutihaantie 2, Ylivieska
Vesa Savolainen, puh. (08) 410 9314, 0400 587 767

vesa.savolainen@talomyyntivesasavolainen.fi

123.000,-
Ylivieska ja 
lähikunnat

TosiPitkä asuntolaina on myös TosiVakaa

laina-aika jopa 60 vuotta
kiinteä korko jopa 20 vuotta

Handelsbanken
KOKKOLA - Mannerheiminaukio 2

Puh. 010 444 5330
kokkola@handelsbanken.fi 


