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Käytettyjen 
autojen
hinnat 

alentuneet

Miten käytettyjen autojen hinnat 

ovat muuttuneet viimeisen vuo-

den aikana, kun yleinen infl aatio 

on laukannut lähes 4 prosentin 

tahtia? Vaikuttiko syksyn auto-

verouudistus? Ovatko dieselien 

hinnat muuttuneet eri tahtiin 

kuin bensakäyttöisten? Entä uu-

det ja vanhat? 

Uuden dieselvaihturin saa 

nyt 16 prosenttia viime vuot-

ta halvemmalla. Keskimäärin 

käytettyjen autojen hinnat ovat 

alentuneet vuodessa vajaat neljä 

prosenttia. 

Tämä käy ilmi Taloustaito-

lehden verkkopalvelussa julkais-

tuista laskelmista, joissa verrattiin 

käytettyjen autojen hintoja maa-

lis-huhtikuussa 2007 ja 2008. 

Laskelmien perusaineistona 

käytettiin tullin keräämiä tilasto-

ja käytettyjen autojen hintapyyn-

nöistä. Aineistoon sisältyi tämän 

vuoden maalis-huhtikuulta 53 

811 (1-10-vuotiasta) autoa ja vii-

me vuodelta 50 845 autoa. Neljä 

autoa viidestä oli bensakäyttöisiä, 

viidennes dieseleitä. 

Vakiona suuret sisätilat, edistyksellinen ajoergonomia sekä huippuluokan 
laatu ja varustelu: mm. kauko-ohjattu CD/MP3-audiojärjestelmä 6 CD:n 
vaihtajalla, 9 turvatyynyä, VSC-ajonvakautus ja luistonesto, automaattinen 
kaksoisilmastointi, Bluetooth handsfree, erikoisverhoilu, etusumuvalot ja 
16” kevytmetallivanteet.

EU-yhdistetty 5,0-7,1 l/100 km, CO2-päästöt 131-166 g/km. Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin 
puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta.

Tavallista suurempi ajonautinto.

Uusi Auris Sol Blue esittelyssä meillä!

Mallisto alkaen 19.000 e. (sis.toim.kulut)
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Nimipäivät  

Sunnuntai  
4.5.2008

Kalenteri

Lukijan ajatuksia  

Ajatus  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Arvonlisäveroa alentamalla saa-

daan oikeaa ostovoimaa ja elvy-

tystä koko kansantaloudelle.

Alennetaan arvonlisäveroa 2 

prosenttia, koko kansa saa hyö-

dyn. Hinnat, maksut, palvelut, 

energia, kaikki halpenee. Osto-

voima lisääntyy, opiskelijat, työt-

tömät, eläkeläiset, maanviljelijät, 

pienyrittäjät, pätkätyöläiset ja iso 

osa tavallisista palkansaajista ei-

vät maksa tuloistaan valtionve-

roa. Näiden veronkevennykset 

menevät kaikki Suomessa joka-

päiväiseen kulutukseen.

Jos tuloveroa alennettas, sais 

isotuloiset kokonaan hyödyn, 

mutta hyöty voisi mennä ulko-

maille ja ei hyödyttäisi kansan-

taloutta Suomessa samalla tavalla 

kuin arvonlisäveroprosentin pie-

nentäminen. Pieni ja keskituloiset 

ajautuisivat ilman arvonlisäveron 

alennusta köyhyysloukkuun. 

Koska eivät maksa valtion tulove-

roa, verohyödyn menettäminen 

kaatuisi kuntien sosiaalihuollon 

maksettavaksi.

Maatalous saisi arvonlisävä-

hennyksellä jättipotin. Apulan-

nat, siemenet, energia, koneet, 

tuotantopanoksen, puun myyn-

titulot, maataloustuotantotulot 

esim. maito, liha, vilja ym. veron-

pienennys. Samoin teollisuus ja 

kauppa saisi energian ja sähkön 

ja öljyn prosenttipudotuksen sa-

moin liikennekuluista.

Miksi keskustapuolue ja SDP 

tukevat kokoomuksen veropoli-

tiikkaa kansan tuhoksi.

Nimim. Totuus

Veropolitiikkaan tarvitaan oikeita päätöksiä

Sievin sydänmaalla Vesikolmio 

Oy:n runkojohdossa sattui met-

säojatyömaalla vahinko. Vahinko 

kasvoi moninkertaiseksi, kun tu-

narit olivat vahinkoa korjaamas-

sa. Sotkettiin mutaiset suovedet 

puhtaan veden joukkoon.

Tänä päivänä ei voi olla seli-

tys se, että toimenpide oli vaa-

tiva ja piti lyhdyn valossa työs-

kennellä hyisellä suolla. Syynä 

taitaa pääosin olla se, että ope-

ratiivinen johto ei luultavasti ole 

tietoinen Vesikolmio Oy:n put-

kistorakenteesta ja toimivasta 

järjestelmästä.

Tähän taas yhtenä syynä lienee 

se, että teknistä henkilökuntaa on 

irtisanottu nykyisen johdon sa-

lailuyritysten vuoksi. Jos tilanne 

olisi ollut hallinnassa ja asiat tie-

dossa, niin putken rikkoutuessa 

olisi pitänyt soittaa Ylivieskassa 

olevaan Vesikolmio Oy:n valvo-

moon ja antaa koordinaatit rik-

koutuneen putken paikasta. Val-

vomossa olisi avattu tietokoneen 

ruutu, jossa on kuva putkistoista 

ja venttiileistä. 

Junnoon tulee kaksi vesilinjaa, 

315 ja 280 millisiä ja Junnossa on 

1000 kuution varasäiliö. Sieltä 

olisi aukaistu sähköllä toimiva 

venttiili tietokonehiiren napsau-

tuksella; sitten olisi hiiren avulla 

suljettu Kuoppalan yläpuolel-

la oleva, rikkoutuneen putken 

sähköisesti ohjattu venttiili. Sen 

jälkeen suljetaan rikkoutuneen 

kohdan yläpuolinen venttiili, jol-

loin vesi alkaa kiertää Kiiskilästä 

Junnon kautta Nivalaan.

Rikkoutuneelle putkelle olisi 

korjaus- ja huuhteluaikaa vaik-

ka kuukausi ja päivänvalossa. Tä-

mä kaikki olisi vienyt aikaa vain 

muutaman minuutin. Vedenku-

luttajat eivät olisi huomanneet 

mitään poikkeavaa.

Tulee ajatelleeksi, että uskal-

taako tällaisen porukan haltuun 

antaa vielä jätevesilaitosta, kuten 

kuulemma on suunniteltu. Kun 

puhtaatkaan vedet eivät tahdo 

pysyä hallinnassa!

Terve järki
käteen, päättäjät!

Totuus Vesikolmio Oy:n putkirikosta

Joensuulainen pyörätuolitanssija 

Risto Långin upea Fauni-tanssi-

esitys Ylivieskatalo Akustiikassa 

herätti taatusti voimakkaita tun-

teita ja tuntemuksia yleisössään.

 Faunin iltapäivä on ranskalai-

sen impressionistin Claude De-

pussyn säveltämän kolmiosaisen  

orkesteriteoksen fi naaliosa. Sä-

veltäjä sai innoituksen luettuaan 

Stephane Mallarmen runon Fau-

nin iltapäivä. Teos kantaesitettiin 

vuonna 1894 ja oli heti valtava 

menestys ja teki nuoresta,  mel-

ko tuntemattomasta säveltäjästä 

kertaheitolla kuuluisan.  Sävel-

runon sointivärit ja tunnelmat  

puhuttelevat edelleen.

 Myyttinen runo kertoo fau-

nista, joka soittelee huilua met-

sässä, näkee nymfejä ja lähtee 

ajamaan heitä takaa ja vaipuu 

lopussa uneen.  

Faunin iltapäivä -taru on pu-

hutellut taiteilijaa ja saanut aikaan 

hänessä voimakkaita reaktioita.

Fauni-tanssiesityksen on syn-

tynyt yhteistyössä joensuulaisen 

tanssinopettaja-koreografi  Jari 

Karttusen kanssa. Hänen käsi-

alaa on esityksen koreografi a ja 

Riston upea ja säväyttävä, puo-

let yläkroppaa paljaaksi jättävä  

esiintymisasu. Faunin ensi-ilta 

oli viime vuoden lokakuussa. 

Tanssitaiteilija haluaa herättää 

voimakkaita tuntemuksia esityk-

sellään, jossa jo yksistään katse ja 

käsien liikkeet herättävät  eroot-

tista latausta.

” Sekä valta- että vammais-

kulttuuri tarvitsevat puhuttelevia 

teemoja”, on hän maininnut. 

Faunin iltapäivä

Fauni valveen ja unen rajamailla.

Tanssiopisto Uusikuun nuorten 

ryhmän veikeä tanssiesitys.

Kilpatanssijasta 
soolouralle
Tanssiharrastuksensa Risto Lång 

aloitti muutettuaan Kiuruvedel-

tä  Joensuuhun vuonna 1996. 

Samana kesänä alkoi hänen kil-

patanssiuransa tanssiseura Jo-

kipadan riveissä tanssiparinaan 

kilpatanssija Lea Mönkkönen. 

Heidän kilpatanssiuran hui-

pentui vuonna 1998, jolloin he 

saavuttivat ensimmäisenä 10-

tanssin sekä suomenmestaruu-

den, sekä aluemestaruuden. He 

lopettivat kilpailemisen seuraa-

vana vuonna.

Risto Långin soolotanssiura 

alkoi vuonna 2002. Professori, 

nyt  jo edesmennyt säveltäjä Erkki 

Salmenhaara sävelsi vuonna 1999 

juuri Ristoa ajatellen modernin 

valssin pyörätuolitanssijalle. Te-

os kertoo pyörätuolilla kulkevien 

haaveita ja taistelua liikkumisen 

puolesta, johon tanssitaiteilijana 

Risto Lång on voinut esityksis-

sään liittää omia kokemuksiaan 

vammaisuudesta.

Tanssi kuuluu kaikille -tee-

mapäivän tapahtumassa täh-

tiesiintyjän lisäksi esittäytyivät 

ja esiintyivät Ylivieskan Seudun 

vammais- ja potilasjärjestöt, 

kouluttaja-terapeutti Eeva-Liisa 

Impola, Suomen Reumaliiton 

aluesihteeri Anneli Nurro, Arto 

Nauha ja Rytmiorkesteri Mätke, 

Päivärinnan musiikkiluokka, 

Gunilla Sjövall ja Pauliina Lap-

pi-Ruhanen työryhmineen. Pää-

juhlassa esiintyivät Risto Långin 

lisäksi Reisjärven Nuori Tanssi, 

Sotaveteraanilaulajat, Tanssiopis-

to Uusikuu, Oulaisten Sekakuoro 

ja Lauluyhtye Kaarnatuuli.

Ritva Oja

Sunnuntai: Roosa, Ruusu

Maananatai: Maini

Tiistai: Ylermi

Keskiviikko: Helmi, Kastehelmi

Torstai: Heino

Perjantai: Timo, 

Eurooppa-päivä

Lauantai: Aino, Aini, Aina, 

Ainikki

8.5. Kansainvälinen Punaisen 

ristin päivä

Eurooppa-päivän paikka 9.5. 

on saatu vuodelta 1950 , jolloin 

lausuttiin Euroopan yhdenty-

misen alkusanat.

Herra on minun valoni ja apu-

ni, ketä minä pelkäisin?

Herra on minun elämäni turva, 

ketä siis säikkyisin?

Kun vainoojat käyvät minua 

kohti iskeäkseen hampaansa 

minuun, he itse kaatuvat, viha-

mieheni ja vastustajani suistu-

vat maahan.

Vaikka sotajoukko saartaisi mi-

nut, sydämeni ei pelkäisi, vaik-

ka minua vastaan nousisi sota, 

ei minulla olisi mitään hätää.

Herra, kuule, kun huudan 

sinua!

Ole minulle armollinen, vastaa 

pyyntööni.

Sydämeni muistaa sinun sanasi: 

"Etsikää minun kasvojani."

Herra, minä tahdon etsiä sinua, 

älä kätke minulta kasvojasi!

Älä vihastu, älä torju palveli-

jaasi, sinä olet aina ollut minun 

apuni.

Älä nytkään jätä minua, älä 

hylkää, sinä Jumalani, sinä 

auttajani!

Ps. 27: 1-3, 7-9

Arvioi terveydentilasi sen 

mukaan, kuinka myötämie-

lisesti suhtaudut aamuun ja 

kevääseen.

H.D. Th oreau

Ajassa  

1. Kuka oli Ruotsin pääminis-

teri koko toisen maailmanso-

dan ajan?

2. Minkä romaanin keskeinen 

henkilö on William Baskerville?

3. Onko Sayn laki matematii-

kan, fysiikan vai taloustieteen 

käsitteitä?

4. Millä nimellä Arto Paasi-

linnan romaani Jäniksen vuosi 

nousi Ranskassa myyntitilasto-

jen kärkeen?

5. Missä kaupugissa sijaitsee 

Bergiselin mäki?

Vastaukset sivulla 4
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Peruspalvelukuntayhtymä Kal-

lion terveyskeskuksissa ajan-

varaus- ja päivystysvastaanotto 

toimii ajanvarausperiaatteella ja 

hätätilanteita lukuunottamatta 

potilaiden toivotaan ottavan en-

nakkoon yhteyttä puhelimitse 

hoidon tarpeen arviota varten. 

Puhelinvaihteen ruuhkautumi-

nen erityisesti maanantaisin ja aa-

muisin klo 8-10 välillä arkisin on 

ollut ongelma. Puhelinpalvelun 

parantamiseksi terveyskeskusten 

puhelintekniikkaa kehitetään ja 

ajanvaraus- ja päivystyspuheli-

miin saman numeron taakse on 

kytketty nyt useampia puhelimia 

ja varattu henkilökuntaa aikai-

sempaa enemmän ruuhkahuip-

puina vastaamaan palvelukysyn-

tään ja puhelinajanvarauksiin 

palvelun parantamiseksi kunta-

laisille. Lisäksi menossa on puhe-

linneuvonnan kehittämisprojekti 

ja laajamittaisempaa puhelinneu-

vontapalvelua tullaan ottamaan 

käyttöön syksyn 2008 aikana sa-

manaikaisesti koko Kallion pu-

helinvaihdejärjestelmän uusimi-

sen yhteydessä.

Lääkäritilanne 
Kalliossa
Lääkäritilanne peruspalvelu-

kuntayhtymä Kalliossa on ollut 

kuluneen talven aikana vaikea. 

Kuntayhtymällä on 28 lääkärin 

virkaa, joista 24 on täytettyinä, 

mutta opinto- ja vanhempain-

vapaiden vuoksi käytännössä 

lääkärityövoimaa on ollut käy-

tettävissä kuntayhtymän alueel-

la n. 18-19 lääkärin työpanoksen 

verran eli poistuma on ollut lähes 

1/3 lääkärien kokonaistyöpanok-

sesta. Lisäksi poistumien (esim. 

vuosilomat) paikkaamiseksi 

lääkärisijaisia on ollut niukal-

ti saatavissa. Niukka lääkärire-

surssi on heijastunut kiireettö-

mään ajanvarausvastaanottoon. 

Ajanvarausvastaanottoa on ollut 

tarjolla niukasti kysyntään ja 

tarpeeseen nähden ja tämä on 

aiheuttanut myös päivystyspo-

liklinikan kuormittumista. Nyt 

lääkäritilanne on kesää kohden 

hieman kohenemassa ja kesäksi 

2008 Kallioon on  saatu rekrytoi-

tua myös lääkäreille kesäsijaisia. 

Huolimatta lääkäritilanteen 

kohenemisesta lääkäriresurssi 

on edelleenkin rajallinen. Perus-

palvelukuntayhtymässä on 23.5. 

mennessä julistettu haettavaksi 

2 terveyskeskuslääkärin virkaa 

sekä 1 psykiatrin virka lääkäri-

tilanteen kohentamiseksi ja pal-

veluiden saatavuuden paranta-

miseksi. Lisäksi Kallio rekrytoi 

aktiivisesti mm. Oulussa opis-

kelevia nuoria lääkäreitä. Ellei 

avoimeksi julistettuihin virkoi-

hin saada hakijoita, tullaan myös 

ostopalveluyhteistyön mahdolli-

suus lääkärityövoimaa välittävi-

en yritysten kanssa arvioimaan 

lähikuukausina. 

Ajanvaraus- ja 
päivystysvastaan-
ottotoiminnan 
kehittäminen
Ajanvaraus- ja päivystysvas-

taanottotoiminnan kohentami-

seksi peruspalvelukuntayhtymä 

Kallion terveyskeskuksissa ol-

laan ottamassa käyttöön valta-

kunnallisten mallien mukaises-

ti kiireellisyysluokitus, joiden 

puitteissa potilaat ohjautuvat 

päivystävälle lääkärille tai päi-

vystävälle sairaanhoitajalle ja ei-

päivystykselliset vaivat ohjataan 

ajanvarausvastaanotolle. Lisäksi 

Kallioon on järjestetty nk. puoli-

kiireellisiä vastaanottoaikoja lää-

käreille uutena palvelumuotona. 

Tavoitteena on parantaa potilai-

den saamaa palvelua ja vähentää 

päivystyspoliklinikan ruuhkia. 

Osana vastaanotto- ja päivystys-

toiminnan uudelleenorganisoin-

tia on päädytty ratkaisuun avata 

lääkärien ajanvarauskirjat aina 

2 viikkoa eteenpäin nykyisen 

kuukauden sijasta. Näin kysyntä 

ajanvarausvastaanotolle jakautuu 

tasaisemmin ja mahdolliset aika-

taulumuutokset aiheuttavat vä-

hemmän aikojen siirtotarvetta.

Punainen Risti on vapaaehtois-

järjestö joka toimii ympäri maa-

ilmaa, auttaen hädässä olevia. Se 

myös tarjoaa vapaaehtoisille jäse-

nilleen monenlaista mielenkiin-

toista toimintaa. Kotimaanavun 

suunnittelija Anita Hartikka 

Suomen Punaisesta Rististä sa-

noo ihmisten voivan paremmin, 

kun he ovat mukana sosiaalisissa 

harrastuksissa. Vapaaehtoistoi-

minnassa ja talkootyössä tärkeitä 

elementtejä ovat vuorovaikutus 

sekä yhteisöllisyys.  

Ensiapuryhmä 
mukana auttamassa
Nivalan ensiapuryhmä on toi-

minut jo parikymmentä vuotta, 

joten perinteitä ja kokemusta 

löytyy. Ryhmä toimii hälytys-

ryhmänä, joka kiitää tarvittaes-

sa viranomaisten avuksi onnet-

tomuuspaikalle. Ryhmä on myös 

aktiivisesti mukana Vapaaehtoi-

sessa pelastuspalvelussa, autta-

massa viranomaisia esim. eksy-

neiden etsinnöissä. Ryhmäläiset 

myös päivystävät erilaisissa ylei-

sötapahtumissa. He harjoittelevat 

ja pitävät yllä ensiaputaitojaan 

joka toinen viikko järjestettä-

vissä harjoituksissa (paritto-

mien viikkojen torstait klo 19. 

Toivolassa).

Punaisen Ristin ystävätoimin-

nalla on pitkät perinteet Suo-

messa. Toimintaa on ollut jo liki 

viisi vuosikymmentä. Nivalassa 

toiminta on vasta alkutaipaleel-

la, toiminta alkoi tammikuussa 

2007. 

Ystävätoiminta sopii kaiken-

ikäisille. Ystävänä on mahdol-

lisuus kohdata sellaisia ihmisiä, 

joihin ei ehkä muuten tutustuisi 

lainkaan. Toiminnasta hyötyvät 

sekä vapaaehtoinen ystävä, että 

ystävän saanut yksinäinen. Pää-

asia ystävätoiminnassa on kuun-

teleminen ja keskusteleminen. 

Siinä korostuu vastavuoroisuus ja 

läsnäolo. Yhdessä voidaan myös 

sopia ulkoilusta tai muusta avusta 

mihin tarvitaan saattajaa. Ystävä-

toiminta on vapaaehtoistoimin-

taa eikä se korvaa kotipalvelua.

Nivalassa ystävät järjestävät 

myös laitosvierailuja ja ovat apu-

na henkilökunnan järjestämissä 

virkistystapahtumissa. Kokoon-

numme myös säännöllisesti ta-

paamaan toisiamme, keskuste-

lemaan ja virkistäytymään. SPR 

järjestää myös piirikohtaisia ja 

valtakunnallisia tapaamisia. Ta-

paamiset antavat uusia ystäviä ja 

uutta puhtia ystävyyteen. 

SPR järjestää koulutusta va-

paaehtoisille ystäville, mutta 

toimintaan voi tulla mukaan, 

vaikkei koulutusta olisi vielä saa-

nutkaan. Toukokuussa henkisen-

tuen kouluttaja Riitta Ylikauppi-

la vierailee Nivalassa kertomassa 

toiminnasta ja syksyllä järjestet-

tävästä koulutuksesta. 

Mikä Toivola?

Osastomme on saanut uudet 

upeat toimitilat entisen meijerin 

yläkerrasta. Tilat on ristitty Toi-

volaksi. Järjestämme Toivolassa 

avoimienovien päivän keskiviik-

kona 7.5. klo 18 - 20. Paikalla ovat 

ensiapuryhmän johtaja Antero 

Salo ja ystävätoiminnan vastaava 

Elina Myllyoja sekä muita osas-

ton aktiiveja kertomassa toimin-

nastamme tarkemmin. Tule roh-

keasti tutustumaan!

Sinun empatiasi, tekosi ja läs-

näolosi voivat koskettaa ja muut-

taa toisen ihmisen päivän jopa 

elämän. Tämä lause on Punai-

sen Ristin menossa olevan val-

takunnallinen Kosketa – jäsen-

hankintakampanja tunnus. Myös 

sinä voit koskettaa, liity Punaisen 

Ristin jäseneksi ja tule mukaan 

vapaaehtoistoimintaamme.

Esittelemme toimintaam-

me lauantaina 10.5. klo 10 - 14 

S-marketin aulasta. Tule jutte-

lemaan, samalla voit liittyä jä-

seneksi ja jättää sormenjälke-

si Punaisen Ristin historiaan.  

Meidät tavoittaa myös numerosta 

040-765 6350/Antero Salo.

Viime sunnuntaina vietettiin 

Kansallista Veteraanipäivää. 

Nivalassa juhla alkoi 

jumalanpalveluksella, minkä 

jälkeen oli kunniakäynti 

sankarihaudoilla. Puheen 

piti kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja Jarmo 

Vuolteenaho ja seppeltenlaskun 

suorittivat partiolaiset.

Lopuksi juotiin juhlakahvit 

seurakuntakodissa.

Veteraanien juhlapäivä

Punainen Risti tarjoaa toimintaa vapaaehtoisille

Kallion terveyspalveluita 

kehitetään

sujuvammiksi
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

La 3.5. klo  9-13 Uusheräyksen 

myyjäiset seurakunnan kirp-

putorilla Kanttorilassa. Tarjolla 

laatikoita leivonnaisia, käsitöitä 

ja arvontaa. Klo 19.30 seurat Ni-

valan ry:llä (E Hosionaho), järj. 

Ypyän ry.

Su 4.5. 6. sunn. pääsiäisestä klo 

10 sanajumalanpalvelus kirkos-

sa, Viljanen, Rautio, Katajala, 

avustaa  P Kallio, Junttila, Gos-

pelkuoro joht. A Rautio, Nivalan 

Puhallinorkesteri joht. J Latvala. 

Kolehti: Raamatunkäännöstyö-

hön  Papua-Uudessa-Guine-

assa, Senegalissa ja Angolassa, 

Suomen Lähetysseura ry. Radi-

oidaan Pookissa.  Kunniakäyn-

nit haudoilla. Klo 13 Tasavallan 

eheytymisen juhla Kyösti Kalli-

on koululla. Klo 13.30 Erkkilän 

ja Sarjankylän diakoniatoimi-

kuntien ja kyläläisten vierailu 

Kotikeskukseen. Klo 17 seurat 

Nivalan ry:llä (A Pikkarainen, O 

Hosionaho). Radiointi Pookissa, 

kolehti kiinteistömenoihin. Klo 

19 seurat Ypyän ry:llä (O Tölli).

Ti 6.5. klo 10 Uuden hautaus-

maan siivoustalkoot (Jukkola). 

Klo 12 päiväveisuut seuratuvalla 

(A Seppä).

Ke 7.5. klo10 Karvoskylän hauta-

usmaan siivoustalkoot (J Isomaa). 

Klo18 gospelkuoron harjoitukset 

seurakuntakodissa (Rautio).

To 8.5. klo 9 Järvikylän hautaus-

maan siivoustalkoot (J Isomaa). 

Klo 10 Eläkeliiton Nivalan yhdis-

tyksen toukosiunaus Vinnurvan 

leirikeskuksessa. Klo 12 kehi-

tysvammaisten ja heidän omais-

tensa kevätkirkko. Tilaisuuden 

jälkeen kirkkokahvit seurakun-

takodissa, mukana J Kalliokoski.  

Klo 13 Maliskylän hautausmaan 

siivoustalkoot (Junttila). Klo 17 

lapsikuoron harjoitus seurakun-

takodissa (Katajala). Klo 18 raa-

mattupiiri seurakuntakodissa 

(Huom! Aika).

La 10.5. klo 11 myyjäiset Nivalan 

ry:llä. Klo 19.30 seurat Nivalan 

ry:llä (E Kautto). 

Su 11.5.Helluntaipäivä, Äitien-

päivä klo 10 messu kirkossa, 

Herättäjän pyhä, saarna J Riipi-

nen, lit. Viljanen, kanttori Rau-

tio, Nivalan Virsikuoro joht. V 

Järviluoma. Kolehti: Herättä-

jäyhdistyksen kotimaan työlle.  

Messun jälkeen kirkkokahvit ja 

seurat seuratuvalla (J Riipinen). 

Klo 11-14 Äitienpäivälounas seu-

rakuntakodissa, tarjolla strogan-

off , perunat, uunikala juustokas-

tikkeessa, vihannekset, salaatit, 

juomat ja leivät, persikka-ba-

naanikiisseli. Hinta 8 €/aikuiset, 

4 €/7-15 v. ja alle kouluikäiset il-

maiseksi. Klo 18.30 äitienpäivä-

seurat Nivalan ry:llä (T Linna, E 

Kautto).

Päiväkerhotyö

Syksyllä alkaviin päiväkerhoihin 

ilmoittautuminen toukokuun ai-

kana lapsityön toimistoon 

p. (08) 440 328  tai lastenohjaajil-

le kerhossa. Kerhoihin ovat ter-

vetulleita 4 – 6 vuotiaat  lapset. 

Myös tänä vuonna kerhoissa käy-

neet ilmoittautukaa kerhoryhmi-

en muodostamista varten.

Kesäkerhot

Kesäkerhoja lapsille päiväkerho-

tiloissa seuraavasti: ma 2.6, ke 

4.6, pe 6.6, ma 9.6, ke 11.6  ja pe 

13.6. Kerhoaika on klo 10-13 ja 

kerhot ovat 4 – 6 vuotiaille. Lap-

sille omat eväät  mukaan. Lapsi 

voi osallistua kerhoon yhtenä 

päivänä viikossa. Ilm. lapsityön 

toimistoon toukokuun aikana

puh.(08) 440 328.

Avoimet ovet perheille

Avoimet ovet perheille seurakun-

takodin päiväkerhotiloissa. Ter-

vetuloa leikkimään ja tapaamaan 

muita aikuisia ja lapsia. Avoi-

met ovet perheille- kokoontuu 

ti 3.6., to 5.6., ti 10.6. ja to 12.6. 

klo 10-15.

Avoimiin oviin voi tulla oman ai-

kataulun mukaisesti. Omat eväät 

mukaan, seurakunta tarjoaa kah-

vit ja mehut.

Pyhäkoulutyö 

Su 4.5. klo 12 Vilkunan alueen 

ja seurakuntakodin pyhäkoulu-

jen yhteinen pyhäkoulu retken 

muodossa  Vinnurvan leirikes-

kuksessa. Varatkaa ulkoiluun 

sopivat vaatteet mukaan. 

Klo 12 Katajasaaren pyhäkoulu 

Tuula Järvellä.

Perhekerhotyö

Perhekerhojen päätöslounas  ja 

hartaushetki ti 6.5. klo 10 seura-

kuntakodissa. Ilm. lapsityön- toi-

mistoon  puh. 440 328 ruokailua 

varten.

Perhekerhojen retki Liminkaan 

Kukka- ja eläinpuisto Escurialiin 

ma 26.5. Ilm. ja tied.

puh. 440 328.

Lasten kesäleirit

Seurakunnan lasten kesäleireil-

le  ilmoittautuminen alkaa ma 

5.5.2008 klo 9.

Ilmoittautumiset kirkkoherran-

virastoon p. (08) 440 025.

Nuorisotyö

La. 3.5 isoskoulutus Vinnurvan 

leirikeskuksessa.

Lisätietoja Reetta Nummela p. 

040 532 5578.

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.

Herättäjäjuhlaoppaita saatavana 

kirkkoherranvirastosta ja Mairen 

Kukasta, hinta 3 €.

Syöpäpotilaiden ja läheisten hen-

gelliset päivät 2.-4.5.2008 Kalajo-

en Kristillisellä Opistolla.

Lisätiedot ja ohjelmat  opiston 

toimistosta  p. (08) 4639 200.

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 

Kastettu

Sara Eveliina Hakasaari, Saana 

Liisa Susanna Päivärinta, Lumia 

Jadelin Korkeakangas, Kirsi Mir-

jami Vähäsöyrinki,=

Avioliittoon 
kuulutettu
Pasi Antero Kukkola ja Maija 

Pauliina Raudaskoski.

Kuollut

Laura Marjatta  Viitala s Kulju  

75 v.

Kirkolliset tapahtumat

1. Per Albin Hansson.

2. Ruusun nimen (kirj. Um-

berto Eco).

3. Taloustieteen.

4. Vatasen jänis.

5. Innsbruckissa.

Nyt tahdomme onnitella sankaria tätä, 

joka ei ystäviään pulaan jätä. 

On hänelle suotu taito tärkeä tämä, 

elä hetkessä, äläkä elämättä jätä!

Onnea Seppo 40 v!!!

Makkarat paistetaan 4.5.:)))

 

t. koko kööri

Maanantai: Kalakeitto, maksa-

makkara, ruisleipä.

Tiistai: Lihapyöry-

kät, kastike, perunat, 

kaali-sateenkaari-ananassalaatti.

Keskiviikko: Makaronilaatikko, 

tuoresalaatti.

Torstai: Värikäs kalkkunakasti-

ke, riisi, tuoresalaatti.

Perjantai: Makkarakeitto, 

sämpylä.

Sunnuntai 4.5.: Lihahöys-

tö, perunat, italiansalaatti, 

marjavaahto.

Maanantai: Makkarakeitto, 

juusto, puolukkapuuro, 

Tiistai: Lohinugetti, muusi, 

porkkana-mandariinisalaatti, 

vadelmakiisseli.

Keskiviikko: Broilerikasviskas-

tike, muusi, mustaherukkahillo, 

marjakiisseli.

Torstai: Jauheliha-perunaviipa-

lelaatikko, jäävuori-ananas-to-

maattisalaatti, sitruunahyytelö.

Perjantai: Kinkku-vihanneskeit-

to, juusto, hedelmäinen puuro.

Lauantai: Nakkipata, kurkkusa-

laatti, mustikkakiisseli.

Sunnuntai: Palapais-

ti, perunat, lounassalaatti, 

sekahedelmäkiisseli.

CNC-koneistajia, konepuuseppä, 

lehdenjakaja, pikatukkumyyjä, 

lasitusalan työntekijöitä, työn-

johtaja/kesätyö, diakonissa, sär-

määjiä, LVI-asentajia, teollisuus-

putkiasentaja, hitsaajia, kokki, 

myyntineuvottelijoita, tuotanto-

työntekijöitä, kirjanpitäjä, kesä-

työntekijöitä kaupungille.

Työvoimakoulutus

Kuljetus- ja logistiikka-alan kou-

lutus, koneistajan ammattitut-

kinto - cnc-koneistus, kone- ja 

metallialan perustutkinto, le-

vyseppä-hitsaaja, levytekniikan 

ammattitutkinto, teollisuusro-

botin ohjelmointi ja käyttötaito, 

puualan perustutkinto, puuse-

pänalan ammattitutkinto - puu-

tuotteen valmistus, metallialan 

valmentava jakso - metallin 

perustiedot ja taidot, kone- ja 

metallialan perustutkinto - ko-

neistus, puusepänalan ammatti-

tutkinto - cnc/cad/cam -tekniik-

ka, hitsaajan ammattitutkinto, 

työturvallisuuskorttikoulutus, 

tulityökorttikoulutus, yrittäjän 

ammattitutkinto.

Lukijat voivat lähettää 

mielipiteitään ja havaintojaan 

tekstiviestillä. Puhelinnumero 

on 044-945 3763.

Viestit edustavat lähettäjän nä-

kemyksiä - eivät lehden. 

Tuleviin kunnallisvaaleihin mah-

tuu ehdokkaita! Reippaasti itse 

esille, ei sitä muuten tiedä kysyä 

- sinäkin kirjoittaja. Päättäjät va-

litaan toistaiseksi vaaleissa.

Mitenkähän tämä rekkakuskien 

kunnioitus nyt menikään? Tiellä 

hevosen kanssa liikkuessani re-

kat vetävät täyttä vauhtia hevo-

sen ohi, niinkuin monet autotkin. 

Miettikääpä jos hevonen sattuu 

säikähtämään ja hyppää ratsas-

taja selässä rekan/auton eteen, 

niin siinä tulee kallis kaahaus! 

Miettikääpä seuraavallakerralla 

miten ajatte hevosen ohitse. Em-

me me hevosihmiset ole mitään 

henkiä lähdetty vaarantamaan 

tienpäälle.

Pirttirannantiellä useimmat aja-

vat väh. 100! 60 raj. alueella hen-

genvaarallista hommaa!

Kaikki tiet on tänä kevväänä hir-

viässä kunnossa vaikian viime ta-

laven vuoksi,,, hoietut asvaltitki.

Autottomalle avoimen yliopiston 

kurssit ovat siirtyneet kansalais-

opiston toimiston myötä Haapa-

järvelle! Siinäkin "lehmäkaupas-

sa" nivalalaiset hävisivät.

Miksi viljaa puidessa ei saman 

aikaisesti olkia silputa tai aura-

ta maahan, vaan aletaan pääsi-

äisenä ja kelien kuivuessa polt-

taa olkipaaleja. Karmea käry 

tulee huoneisiin? sit ne kytee 

viikkotolkulla!!!

Haluan kiittää sinua, joka löysit 

kännykkäni K-kaupan pihalta 

kierrätysastioiden vierestä. Re-

hellisyytesi oli hieno asia, jota 

arvostan. Kiitos!

Ei kukaan epäilekkään etteikö ve-

sikolmio korjannut vuotoa heti 

kuin pystyi ja että vuoto oli vai-

keassa paikassa. Sekin tiedetään 

jälkikäteen, ettei vesi ollut vaaral-

lista. Kyse on aivan toisesta asi-

asta - tiedottamisesta. Tälläinen 

asia velvoittaa tiedottamaan heti, 

ettei ehdi tulla vahinkoja.

Joku textaili "mihin suomea vie-

dään kun ministerit valehtelevat 

naisasioitaan!" Kyllä ministerin 

pitää saada yksityiselämä, ei he 

ole tilivelvollisia intiimisuhteis-

taan. Aivan mieletön ajatus, on-

han monella muulla työläisellä / 

virkamiehellä naissuhteita ja he 

hoitavat työnsä. Miksi ministeri 

on muka tilivelvollinen. Ota hal-

ko omasta silmästä ja sitten roska 

ministerin silmästä.

Hei "johmi" muista mut ja tuu 

sinne :-) okei?

Suvantokodin pihateiltä hakattiin 

pinta pois viime syksynä. Nyt on 

tiellä upottava sora. On tosi ras-

kasta puskea rollaattorilla. Olisi 

ollut parempi vanha pinta, vai 

saammeko uuden tienpinnan?

Näyttää rahaa kaupungilla olevan 

kun lukee lehtiä, seutukunnalle-

kin isoja summia, josta pääasial-

linen hyöty menee naapureille.

Todella ikävä näky ku veteraa-

nipäivänä tyhjät lipputangot 

naapureilla, vain lähes veteraa-

ni itse liputtaa. Hävetkää nuoret 

miehet!

Taas alkoi kaahaaminen pekka-

puhdontiellä ja karjanevantiellä. 

Eikö kukaan tosiaan voi tehdä 

asialle mitään ennen kuin jonkun 

päälle ajetaan. T. Asukas.

Huhtikuu tilastojen valossa 
lämmin ja sateinen

Ilmatieteen laitoksen tilastojen 

mukaan maan etelä- ja keski-

osassa huhtikuu oli 1 – 2,5 astet-

ta keskimääräistä lämpimämpi. 

Maan pohjoisosassa keskiläm-

pötilat olivat lähellä pitkän ajan 

keskiarvoja. Huhtikuun kahden 

ensimmäisen viikon aikana sa-

toi monin paikoin enemmän 

kuin koko kuukauden aikana 

tavallisesti.

Huhtikuussa vuorottelivat 

kolea ja sateinen sekä lämmin 

ja aurinkoinen sää. Huhtikuun 

keskilämpötila oli maan etelä- ja 

keskiosassa 2…6, Oulun läänissä 

-2…+2 ja Lapissa -2…-5 astetta. 

Kuukauden alin lämpötila, -26,7 

astetta, puolestaan mitattiin 12.4. 

Utsjoki Kevon asemalla. Kuukau-

den ylin lämpötila, 20,7 astetta, 

mitattiin 29. päivä Salo Kärkän 

asemalla. Aurinko paistoi huhti-

kuun aikana noin 160 – 200 tun-

tia, mikä on vuodenaikaan näh-

den varsin tyypillinen määrä.
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Jokilatvan opiston italian kielen 

kurssilla on ahkeroinut parisen-

kymmentä innokasta kielen har-

rastajaa. Puolentoista kuukauden 

mittaisella intensiivikurssilla 

opiskelijat ovat tutustuneet ita-

lian kielen alkeisrakenteisiin ja 

oikeinkirjoitukseen, tavallisim-

piin matkailutilanteiden ja ar-

kipäivän kieleen. Italian kieli on 

suomalaisen ”suuhun sopivaa”, 

sillä vokaalivoittoinen äännejär-

jestelmä kuulostaa meidän kor-

vissa jotenkin tutulta. Meidän on 

suhteellisen helppo oppia ääntä-

mään italiaa. 

Romaanisista kielistä italiaa 

pidetään sanastoltaan yhtenä eni-

ten latinaa muistuttavista kielistä.  

Italian kielessä on useita murtei-

ta, joista kaikki eivät ole edes kes-

kenään ymmärrettäviä. Kirjakie-

li perustuu Toscanan ja Firenzen 

murteelle. Äidinkielenä italiaa 

puhuu maailmassa tällä hetkellä 

noin seitsemänkymmentä mil-

joonaa. Italiaa puhutaan paljon 

Italian ulkopuolellakin muun 

muassa Yhdysvalloissa, Argen-

tiinassa, Saksassa ja jonkin ver-

ran myös Suomessa ja Sveitsissä, 

jossa se on yksi valtion neljästä 

virallisesta kielestä.

Italian kieli on musiikin, eri-

tyisesti oopperalaulun kieli.

Opettajana aito 
roomatar
Sandra Marcelletti on asunut 

Suomessa neljä vuotta ja puhuu jo 

ihailtavan hyvin suomea. Aidol-

la italialaisella tempperamentilla 

ja rennossa ilmapiirissä  Sandra 

on johdattanut kurssilaiset italian 

kieleen, aitoon puheilmaisuun ja 

kommunikointiin. 

Sandra toimii tällä hetkellä 

Ranualla nuorisotyöntekijänä 

erilaisissa nuorisoprojekteissa.

- Kun keväällä 2004 laskeu-

duin Rovaniemen lentokentälle, 

oli kaunis aurinkoinen huhtikui-

Tuiskulassa viime viikonloppuna 

pidetyt kaksipäiväiset messut on-

nistuivat mukavasti, sillä kiirei-

sestä kevätkaudesta huolimatta 

väkeä oli liikkeellä kohtalaisesti. 

Taitavat kädet -nimellä nime-

tyt messut olivat kahden järjes-

täjän yhteiset. Messujen kokenut 

järjestäjä Reino Marjakangas vas-

tasi käsityöpuolesta ja Nivalan 

Urheilijat puutarhapuolesta.

Käsityöpuolella oli paljon 

näytteilleasettajia ja asiakkai-

takin, sen sijaan puutarhapuoli 

jäi vaisuksi. Yhtenä syynä on, 

että tämäntyyliset messut olivat 

ensimmäiset Tuiskulassa ja toi-

sena se, että messut järjestettiin 

suhteellisen lyhyen aikataulun 

puitteissa. Kokemukset ovat 

kuitenkin niin hyviä, että mes-

sutoiminta eri aiheillaan tulee 

Nivalassa jatkumaan.

Kuvassa esillä Teuvo Mehtälä 

kauniiden puutöittensä äärellä. 

Olli Jaakola kaipasi edellisessä 

lehdessä oikeaa, puista juurisaa-

via. Oulun toriltakaan sellaista ei 

ollut löytynyt, mutta Nivalastapa 

löytyy.

Benvenuto italiano!

Messut 
onnistuivat 
mukavasti

Seitsemän viikon mittaisella alkeiskurssilla opiskelijat ovat saaneet hyvän pohjan Italian kielen 

jatko-opiskeluun. Kurssit jatkuvat syyskuussa. Keskellä opettaja Sandra Marcelletti.

Ryhmä Nivalan lukion ekaluokkalaisia starttasi perjantaiaamuna yksityiselle Italian matkalleen. 

Laura Laulumaa (vas.), Eveliina Liikanen, Iita Vähäsöyrinki, Anna Kaisa Koskela, Ella Juvonen, 

Eemeli Närhi ja Mikko Rönkkö. Kuvasta puuttuu osa lähtijöistä. Buon viaggio! (Hyvää matkaa!).

nen sää. Tuntui hienolta, kertoo 

Sandra ensi vaikutelmastaan 

Suomesta.

- Halusin rauhallisempaa elä-

män rytmiä ja luonnon lähei-

syyttä. Kuten tiedätte, Rooma 

on meluisa suurkaupunki! Mie-

lenkiintoista on ollut tutustua 

Suomeen ja suomalaisiin. Jokai-

nen päivä on kuin pieni seikkalu, 

mutta ensimmäinen saunakoke-

mus oli hämmentävä, alastomuus 

hämmensi.

Sandran kielitunnit ovat ol-

leet hauskoja  ja ”leikinomaisia”, 

sopiva annos  kerralla kielioppia 

ja kielenrakenteita ja mikä paras-

ta olemme kuulleet aitoa italian 

kielen ääntämistä, tosin suoma-

laisella tempolla. Kuten tunnet-

tua italialaiset puhuvat paljon ja 

nopeasti ja ovat äänekkäitä käsiä 

apuna  käyttäen. Sandra allekir-

joitti nämä ominaisuudet, kun 

pohdittiin suomalaisten ja italia-

laisten sterotyyppisiä käsityksiä 

toisistamme. Sandran mielestä 

me suomalaiset olemme ”kato-

taan”- tyyppejä. Me ei innostuta 

kovin spontaanisti kuten hänen 

maanmiehensä, toisaalta meidän 

valttejamme ovat luotettavuus ja 

täsmällisyys.

Ystävyyskoulu 
Milanossa
Nivalan lukiolla on ystävyys-

koulu Milanossa, Luigi Calvani 

Scuola.  Tammikuussa vieraili 

koulusta  kolmenkymmenen op-

pilaan ryhmä Nivalassa tutustuen 

täkäläiseen lukioon. Toukokuun 

alussa  Nivalan lukion ensimmäi-

sen luokan oppilasryhmä on läh-

dössä vastavierailulle Milanoon,  

josta käsin he tekevät retkiä. Vii-

kon mittaisella matkalla heillä 

on monipuolinen ohjelma. Yksi 

matkan kohokohtia on  mahdol-

lisuus päästä suoraan aamutelevi-

siolähtykseen. Jokaisella ryhmä-

läisellä on oma isäntäperhe, jossa 

he majoittuvat matkan aikana.

Italian kolulujärjestel-

mä poikkeaa jonkin verran 

suomalaisesta.

- Kouluun mennään kuusi-

vuotiaina, ala-astetta käydään 

viisi vuotta. Ylä-aste on kolmi-

vuotinen ja lukio viisivuotinen. 

Lukio eroaa aika tavalla suo-

malaisesta. Italiassa lukiot ovat 

ikäänkuin ”ammatillisesti” eri-

koistuneita, koska meillä ei ole 

ammattikorkeakouluja. Kahdek-

sankymmentä prosenttia opiske-

lijoista jatkaa yliopistossa, Sandra 

Marcelletti kertoo.

Ritva Oja
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Oulun Eteläisessä instituutissa on 

valmistunut hyvinvoinnin korkea-

tasoisen tutkimustoiminnan käyn-

nistämisen esiselvitys. Se laadittiin 

Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoit-

tamassa ja Kerttu Saalasti –säätiön 

hallinnoimassa Hyvinvoinnin 

perspektiivit –hankkeessa. Esisel-

vitys kokoaa yhteen alueen hyvin-

vointialan toimijoiden näkemykset 

siitä, miten alan tutkimus- ja kehit-

tämistoimintaa Oulun Eteläisellä 

alueella olisi järkevää suunnata ja 

miten se tulisi resurssoida. Samal-

la se valmistelee tutkimusjohtajan 

tehtävän perustamista sekä muiden 

tarpeellisten tutkimus- ja kehittä-

misresurssien lisäämistä alueelli-

seen hyvinvointiverkostoon. 

Hyvinvointi käsitteenä ja tutki-

musalana on monitahoinen ja no-

peasti muuttuva. Hyvinvointiala si-

sältää sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluiden lisäksi paljon muuta-

kin, kuten mm. kauneudenhoito-

alan ja hyvinvointi- tai ns. wellness-

matkailun. Sillä on yhtymäkohtia 

myös koulutus- ja kulttuuripal-

velujen kanssa. Yritystoiminnan 

ja kolmannen sektorin osuus hy-

vinvointialan toiminnoista on voi-

makkaasti kasvamassa. Esiselvi-

tyksessä hyvinvointia lähestytään 

kokonaisvaltaisesti, hyvän elämän 

näkökulmasta ja valotetaan use-

ampia ajankohtaisia hyvinvoinnin 

perspektiivejä ja kehityssuuntia.

Alueellinen 
näkökulma 
painotuksena

Esiselvityksen mukaan väestön hy-

vinvoinnin kehittymisen on oltava 

Oulun Eteläisen hyvinvointialan 

tutkimusohjelman ydin. Hyvin-

vointialan tutkimusta ehdotetaan 

suunnattavaksi seuraaville sisäl-

töalueille: alueellinen hyvinvoin-

tipolitiikka ja hyvinvointipalvelut, 

palvelurakenneuudistus (Paras-

hanke), hyvinvointiteknologia, 

sosiaalinen pääoma ja hyvinvoin-

tialan yritystoiminta. Hankkeen 

ohjausryhmä piti tärkeänä alueel-

lisen näkökulman painottamis-

ta. Tutkimusaiheita voisivat olla 

esim. terveyserojen kaventaminen, 

syrjäytymisen ”summamuuttuja”, 

ikääntyvien yhteiskunnan työhy-

vinvointi ja palvelut sekä lasten 

ja nuorten tervettä kasvua tuke-

va yhteisöllisyys, välittäminen ja 

varhainen puuttuminen. Liitteenä 

olevaan taulukkoon on koottu esi-

selvityksen sisältämät hyvinvoin-

tialan mahdolliset tutkimusaiheet 

(liite 1).

Asiantuntija-arviot 
tukena
Esiselvitykseen kuuluu kaksi asian-

tuntija-arviointia. Oulun yliopiston 

terveystieteiden laitoksen mukaan 

Oulun Eteläisen alueen hyvin-

vointialan tutkimustoiminnan 

tavoitteeksi on asetettava väestön 

terveydentilan parantaminen, ter-

veyden edistäminen ja toiminta-

kyvyn vajeiden estäminen. Huo-

miota on kiinnitettävä klassisiin 

terveyteen vaikuttaviin tekijöihin, 

tupakkaan, alkoholiin, ylipainoon 

ja tapaturmiin. Toisen asiantunti-

jan, Pohjois-Suomen sosiaalialan 

osaamiskeskuksen, mukaan ikään-

tyminen ja työmarkkinoilta syrjäy-

tyminen ovat hyvinvointialan kes-

keisiä kysymyksiä. Ajankohtaisia 

tutkimuskohteita ovat Paras-hanke, 

hyvinvointi-indikaattorit ja toimin-

nan vaikuttavuuden arviointi, yh-

teisöllinen tuki, eettiset kysymykset 

ja kuntoutus.

 Hyvinvoinnin perspektiivit 

–hankkeen ohjausryhmä käsitte-

li esiselvitysraporttia ja totesi sen 

luovan pohjaa hyvinvointialan 

tutkimusohjelmalle ja tutkimus-

toiminnan käynnistämiselle Oulun 

Eteläisellä alueella. Oulun läänin-

hallitukselle on jätetty marraskuus-

sa 2007 EAKR-hakemus hank-

keesta, jonka tavoitteena on saada 

tarvittavat hyvinvointialan tutki-

mustoiminnan resurssit monia-

laiseen hyvinvoinnin tutkimus- ja 

kehittämistoimintaan yhteistyössä 

ammattikorkeakoulujen kanssa.

 Selvitys on ladattavissa Oulun 

Eteläisen instituutin sivuilla www.

oulu.fi /oeinst.

Settinetti - Oulun Eteläisen nuoriso-

tiedotuskeskukselle on myönnetty 

opetusministeriön valtionavustusta 

30 000 euroa vuodelle 2008. Kysei-

sellä hankerahoituksella työlliste-

tään projektityöntekijä ja kehitetään 

Nivala-Haapajärven- ja Siikalatvan 

seutukuntien kuntien nuorten tie-

to- ja neuvontapalveluja.  Kuntien 

omarahoitusosuus on kuluvana 

vuonna 1000 euroa/kunta. Lisäk-

si Ylivieskan seutukuntayhdistys 

on hakenut Pohjois-Pohjanmaan 

liitolta maakunnan kehittämisra-

haa seututukikokeiluun Ylivieskan 

seutukunnan nuorisotiedotuksen 

vakiinnuttamistyöhön. 

Nuorten tieto- ja neuvontapal-

veluita tarjotaan tulevan kevään 

kuluessa 15 kunnassa. Uusimpa-

na Setti-tiedotuspiste pystytetään 

Pulkkilaan, joka avautuu touko-

kuun alkuun mennessä kunnan va-

paa-aikatoimiston yhteyteen. Myö-

hemmin kyseinen piste siirretään 

uudistuneisiin nuorisotiloihin. Tie-

dotuspisteessä nuorille on käytös-

sä tietokone internetyhteysineen ja 

tulostusmahdollisuus. Tarjolla on 

myös esitteitä ja muuta oheisma-

teriaalia eri elämän osa-alueilta. 

Nuorten tieto- ja neuvontapal-

velut ovat osa kuntien lakisääteistä 

nuorisotyötä.  Tietoa alueen nuoril-

le välitetään 17  Setti – Tiedotuspis-

teen kautta sekä Settinetti.fi  –inter-

netsivuilla. Ylivieskan seutukunnan 

hallinnoima nuorisotiedotus järjes-

tää tieto- ja neuvontapalveluita 13-

29 –vuotiaille nuorille. 

Settinetistä nuoret saavat tie-

toa alueen mahdollisuuksista ja 

yleisesti kattavaa tietoa usealta eri 

aihealueelta; kuten työhön, opis-

keluun, vapaa-ajan harrastuksiin, 

kansainvälisyyteen ja terveyteen 

liittyvissä asioissa.  Nuorten pa-

rissa toimijat voivat käyttää web-

palvelua ja Setti-pisteitä yhteisenä 

tiedotuskanavana nuorille. 

Tällä hetkellä Settinetissä toimii 

kouluterveydenhoitajien kysy-vas-

taa palvelu, jonka kautta nuoret 

voivat kysyä nimettömänä tai jättä-

mällä sähköpostiosoitteen itseään 

askarruttavia asioita. Kuluvan vuo-

den aikana on tarkoitus avata sa-

manlainen palvelu opinto-ohjaajil-

le, joilta nuoret pääsevät kysymään 

opinnoista ja uravalinnoista.

Alueellisessa nuorten tieto- ja 

neuvontapalveluissa toimii pro-

jektityöntekijänä/nuorisotiedot-

tajana Miina Ratilainen sekä pro-

jektipäällikkönä Oulun Eteläisen 

aluekeskusohjelman/Ylivieskan 

seutukunnan tiedottaja Merja 

Haukipuro. 

Kun maa kuoriutuu lumen alta, 

alkaa maa sauhuta, kun talojen 

isännät ja emännät polttavat ruo-

hoa tiluksillaan. Jokilaaksojen 

pelastuslaitos haluaa ihmisten 

kiinnittävän huomiota kulotta-

misen turvallisuuteen. 

Millainen on 
turvallinen kulotus?
Tässä muutama vinkki:

Hyvin suunniteltu on puolik-

si tehty myös kulotuksessa. 

Tee ensin kulotussuunnitel-

ma, jossa huomioit esim. tur-

va-alueet ja maaston muodot 

jne. 

Kunnollinen kulottaja on rai-

tis mieleltään ja kunnoltaan

Jos ilma on tuulinen, on syytä 

siirtää kulottaminen seuraa-

vaan päivään 

Kulottaminen on kärsiväl-

listen ihmisten touhua ja 

•

•

•

•

turvallisimmillaan kulo-

tus on resursseihin nähden 

pienikokoinen

Pidä alkusammutusväline 

lähelläsi esim. puutarhalet-

ku tai vesisankoja / -saaveja. 

Myös metallinen lehtiharava 

on hyvä sammutusväline. 

Metallisella lehtiharavalla 

käsittelet tulta helpoiten. 

Kaverin kanssa hallitset kulo-

tuksen paremmin kuin yksin 

Kulotus rakennusten seinus-

•

•

•

toilla on todella riskialtista ja 

sitä on syytä välttää

Kulotuksesta on syytä ilmoit-

taa paikalliselle paloasemalle

Jos kulotettava ala on yli heh-

taarin, ilmoitus tulee tehdä 

myös hätäkeskukseen

Kulotuksen lopetettua on 

syytä varmistaa, ettei alueelle 

jäänyt palopesäkkeitä

Kevät on kuivan maaston aikaa 

ja kauniit keväiset ilmat hou-

•

•

•

kuttelevat ihmisiä aktiivisem-

paan liikkumiseen. Myös piho-

jen kunnostaminen on yksi osa 

kevään rutiineja. Aktiviteettien 

aikaan on monesti suuri kiusa-

us sytyttää nuotioita. Avotulen 

tekoon pätee samat lainalaisuu-

det oli kysymyksessä kulotus tai 

nuotio. Tulta ei koskaan saa jättää 

yksin ja on varauduttava tarvitta-

essa nopeisiin sammutustoimen-

piteisiin. Kulotusten ja nuotioi-

den karkaamisia on vuositasolla 

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen 

alueella useita kymmeniä. Joki-

laaksojen pelastuslaitos toivoo 

huolellisuutta ja vastuullisuut-

ta avotulen teossa sekä yhteistä 

tahtotilaa taata turvallinen ym-

päristö. Annan mielelläni lisä-

tietoa aiheesta. Myös paikallisiin 

paloasemiin voi olla yhteydessä 

asian tiimoilta. 

Jokilaaksojen Pelastuslaitos
Jari Lepistö

riskienhallintapäällikkö

Nordean yleisötilaisuus 
Seuratuvalla

Kallion johtaja Anne Knaapi-Lamminen, pankinjohtaja Jaakko Lehtinen ja sijoitusasiantuntija Aija 

Virkkala.

Nordea-pankin järjestämässä  tilausuudessa yleisöllä oli mahdollisuus kysellä Kalliosta ja saada 

hyviä neuvoja sijoitusasiantuntijalta. Kuvat: Ritva Oja.

Kulottamisen turvallisuus

Hyvinvointialan tutkimukselle
tarvetta Oulun Eteläisessä

Nuorille tietoa yhteisen kanavan kautta
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Nihak Oy on ottanut käyttöön 

netissä toimivan Yritystulkki - 

yrittäjän tietopankin. Nyt niin 

yrittäjillä kuin muillakin kun-

talaisilla on mahdollisuus saada 

tietoa yritystoiminnan eri osa-

alueilta vaivattomasti ja nopeas-

ti. Yritystulkkia päivitetään jat-

kuvasti, joten tieto on aina ajan 

tasalla lainsäädännön ja käytän-

töjen kanssa.

Tietoa aloittavalle 
yrittäjälle
Yritystoimintaa käynnistettäessä 

tiedon tarve on suurimmillaan. 

- Aloittavan yrittäjän tulee pe-

rehtyä liiketoiminnan suunnitte-

luun, hinnoitteluun ja kustannus-

laskentaan sekä rahoitukseen ja 

yritysmuotoihin, kertoo elinkei-

noasiamies Jouni Remes Nihak 

Oy:n Nivalan toimipisteestä. 

- Lisäksi yrittäjän pitää saada 

hyvät käytännön neuvot yrittäjän 

jokapäiväiseen työhön, muistut-

taa toimitusjohtaja Kari Valtanen 

Nihak Oy:stä.

Tämä tieto, niihin liittyvät 

oppaat ja laskentaohjelmat ovat 

nyt Nivala-Haapajärven seutu-

kunnan asukkaiden saatavissa 

maksutta Nihak Oy:n nettisi-

vujen kautta osoitteessa www.

nihak.fi . 

Toimivan yrityksen 
kehittäminen
Toimiville yrityksille Yritystul-

kista löytyy oppaat ja työkirjat 

yrityksen hallintoon, talouteen 

ja markkinointiin. Myös erilaisia 

valmiita lomakkeita ja sopimus-

pohjia löytyy lähes kolmekym-

mentä. Taloushallinto-osioon 

kuuluu mittava määrä hinnoit-

teluun, taloussuunnitteluun ja 

investointeihin liittyviä lasken-

taohjelmia, mutta niiden jakelu 

tapahtuu Nihak Oy:n kautta.

- Laskentaohjelmat ovat epäi-

lemättä hyödyllisiä jokaiselle yri-

tykselle, joten niitä halutessanne 

ottakaa yhteyttä meihin, pyytää 

toimitusjohtaja Kari Valtanen.

Markkinointi koetaan tutki-

muksissa yrittäjän suurimmaksi 

ongelmaksi. Aihepiiriin on tois-

taiseksi ollut huonosti saatavilla 

aineistoa, mutta Yritystulkis-

sa tämäkin tärkeä osa-alue on 

huomioitu. Yritystulkki sisältää 

markkinointi- ja myyntisuunnit-

telun työkirjat niin kuluttajapal-

velu- kuin Business to Business 

-yrityksille.

Yritystulkki tuli 
tarpeeseen
Yritystulkin kehittäjä DI Ari 

Järvinen on pitkään toiminut 

yritystoiminnan parissa. Oma-

kohtaista yrityskokemusta hä-

nelle on kertynyt yli kymmenen 

vuoden ajalta. Lisäksi hän on toi-

minut 10 vuoden ajan elinkeino-

asiamiehenä ja kolmisen vuotta 

yrittäjäkouluttajana. 

- Omassa elinkeinoasiamies-

työssäni näin päivittäin, että yrit-

täjät kaipaavat ajantasaista tietoa 

ongelmatilanteisiinsa. Koska 

tietoa ei ollut mistään helposti 

saatavana, päätin ryhtyä tuotta-

maan sitä itse, perustelee Järvi-

nen tuotettaan. 

Jadelcons Oy on äänekoske-

lainen perheyritys, jonka valmis-

tama Yritystulkki-ohjelmisto on 

käytössä tällä hetkellä 58 kunnas-

sa ympäri Suomen, kertoo tuote-

päällikkö Henri Järvinen.

Nivala on saanut uuden yrityksen, kun ModeS-XL -vaatetusliike muutti Haapajärveltä Nivalaan. 

Avajaisia vietettiin viime maanantaina ja asiakkaita kävi torin vieressä sijaitsevassa liikkeessä 

runsaasti. Asiakkaita oli tosin palveltu jo pari viikkoa aiemmin, kun liike sai tilat järjestettyä 

ja tavarat paikalleen. Yrittäjänä toimii Reijo Kokkonen. Vaatetusliikkeessä on myös Wool Fan -

tehtaanmyymäläosasto, mistä voi ostaa laadukkaita vaatteita todella edullisesti. 

Kuvassa Reijo Kokkonen esittelemässä tuotteita kiireisenä avajaispäivänä.

Sievin palokunta sai hälytyksen 

perjantaina 25.4. kello 15:45 Sie-

vin keskustaajamassa sijaitsevaan 

rivitaloasuntoon, jonka palova-

roitin hälytti.

Asunnossa oli tapahtumahet-

kellä paikalla ainoastaan koira, 

joka myös osoittautui syylliseksi 

hälytykseen. Koira oli kuonollaan 

tai tassullaan kääntänyt keittiön 

lieden levyn päälle, jolloin levyllä 

kattilassa ollut ruoka hiiltyi savu-

ten reilusti.

Tilanteessa oli onni mukana, 

sillä kattilan kansi oli paikoillaan, 

estäen näin ruuan syttymisen ja 

pahemmat vahingot. Kanttakin 

parempi keino on kuitenkin siir-

tää koko kattila pois liedeltä heti 

ruuan valmistuksen loputtua.

Palokunta tuuletti savun pois 

asunnosta, mutta muuta tehtä-

vää ei tällä kertaa palokunnalla 

ollutkaan.

Haluan muistuttaa, kuinka 

tärkeää on suojata lieden katkai-

simet vahingoilta lapsiperheissä, 

mutta myös lemmikkiperheissä. 

Helpoiten suojaaminen käy lie-

teen sopivalla kytkinten suoja-

verkolla, joita saa kaikista kodin-

koneita myyvistä liikkeistä. Myös 

lieden ajastimet ovat hyvä keino 

ehkäistä tulipalot jo ennakolta.

Sievin paloaseman palomestari
Marko Malkamäki

Krypton ratkaisu
ja voittaja

Krypton tämänkertainen rat-

kaisusana oli "iglu".

Ristikon suosio kasvaa kasva-

mistaan, sillä nyt vastauksia tuli 

52 kappaletta. Kaikki olivat löy-

täneet oikeat kirjaimet ja saaneet 

ratkaistua tehtävän.

Palkintona oli Nivalan Yrit-

täjien 20 euron arvoinen lahja-

kortti, jolla voi ostaa useimmista 

Nivalan liikkeistä.

Arvonnassa onni suosi Lyydia 

Pesosta Kuokkatieltä. Palkin-

non voi noutaa Nivalan Viikon 

toimistosta.

Ammattiin opiskelevien 56. kult-

tuurikisat, uudelta nimeltään 

SAKUstars, pidettiin edellisenä 

viikonvaihteena Espoossa am-

matillisen koulutuksen suurta-

pahtuman yhteydessä. Kisoissa 

kilpailtiin 38 sarjassa  mm. ku-

vataiteessa, musiikissa, tanssissa 

ja näytelmissä.

Nivalan ammattiopiston kau-

neudenhoitoalan opiskelija Reis-

järveltä kotoisin oleva Marika 

Paavola sijoittui hienosti toiseksi 

sarjassa yksinlaulu, kevyt musiik-

ki. Sarjaan osallistui kaikkiaan 

Palovaroitin huusi aiheesta

Liedelle jätetty 
kattila savusi

Mode S-XL vietti avajaiset Nihak Oy panostaa yritysneuvontaan

Yrittäjän tietopankki 
seutukunnan yrittäjien käyttöön

SAKUstars-menestystä 
Nivalaan

viisikymmentäkolme laulaja.

- Laulaminen on kuulunut 

elämääni pienestä pitäen. Olen 

opiskellut laulua ja ottanut lau-

lutunteja muutama vuosi sitten, 

opettajana Marjut Jokela.  Keik-

kaillut olen muutaman vuoden 

ajan oman yhtyeeni jyväskylä-

läisen Baroquen kanssa. Keikkaa 

teemme ympäri Suomea ravinto-

loissa, tanssilavoilla, pienemmis-

sä kesätapahtumissa sekä  yksi-

tyistilaisuuksissa kuten häissä ja 

hautajaisissa, Marika kertoo.

- Tosin nyt keikkailu on jäänyt 

vähemmälle aloitettuani opiske-

lut, viitisen keikkaa kuukaudessa. 

Tulevan kesän keikkakalenteri ei 

ole vielä ihan täynnä. Haaveena-

ni on myös, että joskus tienaisin 

leivän laulajana, lisää hän.

Marika Paavolalta on ilmes-

tynyt muutama vuosi sitten oma 

levy, jolta kilpailukappaleet oli 

valittu. Marika lauloi kaksi lau-

lua iskelmäsarjassa ainoana osal-

listujana suomen kielellä Jukka 

Karppisen säveltämän ja sanoit-

taman laulun ”Kaksi kulkijaa” se-

kä toisena ”Käy luonain eilinen”. 

Kaikki kilpailijat lauloivat pianon 

säestyksellä. Marikaa säesti  Asko 

Luomala.

Marika Paavolalla on koke-

musta myös Seinäjoen Tango-

markkinoista. Hän on päässyt 

kahdesti fi naaliin vuosina 2000 

ja 2002.

Ritva OjaMarika Paavolan toinen sija kovatasoisessa kilpailussa on hieno saavutus.
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Nyt lapset
piirtämään

Äidille!
Nivalan Viikko onnittelee kaikkia äitejä julkaisemalla lasten piirustuksia äidienpäivän 

numerossaan.

Piirustukset voi tuoda Nivalan Viikon toimistoon viimeistään keskiviikkona 7. toukokuuta tai 

lähettää postissa osoitteella Nivalan Viikko, Kalliontie 25, 85500 Nivala. Toimiston ikkunanpielessä 

on myös postilaatikko. Piirustusten tekotapa on vapaa, mutta ruutupaperia ei kannata käyttää. 

Myös pienet runot ja kirjoitukset äidille ovat tervetulleita.

Kuvan taakse kannattaa laittaa piirtäjän yhteystiedot, sillä arvomme kaikkien osallistujien kesken 

10 MUKAVAA PALKINTOA

Piirustukset ovat kaikkien ihailtavissa Äitienpäivänä myös Nivalan Viikon näyteikkunassa, minne 

niistä kootaan NÄYTTELY.
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Parhaat palvelut  

EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ
TÄLLÄ SIVULLA

Ilmoitus Nivalan Viikon Parhaat palvelut -palstalla
maksaa vain 5,70 €/viikko + alv!

Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Nivalan Metallityöväen Ammattiosasto 353
Järjestää vierailun Wärtsilä Dieselin 

moottoritehtaalle 
Vaasaan lauantaina 17.5.2008

Reissu on jäsenelle ilmainen, matkalle pääsee enintään 50 hlöä. Am-

mattiosasto tarjoaa osallistujille lounaan. Tervetuloa mukaan!

Aikataulu:

Lähtö:     Haapajärven Matkahuolto klo 7:30

                 Nivalan Matkahuolto          klo 8.00

Saapuminen Wärtsilälle noin klo 12.00, tehdaskierros 

noin 2 tuntia.

Ruokailu Vaasassa vierailun jälkeen ja sitten paluumatkalle.

Sitovat ilmoittautumiset pe 9.5. mennessä Jarille puh.040-3544711

Toimikunta

METALLI

Liikenne- ja viestintäministeriö 

on asettanut työryhmän valmis-

telemaan sähköisen laskutuksen 

edistämistä ja käyttöönottoa. Ta-

voitteena on nostaa Suomi EU:n 

kärkimaihin sähköisten laskujen 

käytössä sekä julkisella että yksi-

tyisellä sektorilla.

Työryhmän tehtävänä on etsiä 

keinoja, joilla sähköinen lasku-

tus yleistyy merkittävästi vuoteen 

2011 mennessä. Tämä edellyttää, 

että julkisen sektorin on vaadit-

tava sähköisinä kaikki ostolaskut 

vuoden 2009 loppuun mennessä 

sekä lisättävä merkittävästi säh-

köistä myyntilaskutusta. Lisäksi 

tavoitteena on edistää yritysten 

ja kuluttajien välistä sähköistä 

laskutusta. 

- Sähköisen laskutuksen vauh-

dittaminen on tietoyhteiskunta-

politiikan kärkihankkeita. Suo-

messa sähköinen laskutus on 

edennyt varsin hitaasti. Teknolo-

giset edellytykset e-laskun laaja-

alaiseen käyttöönottoon ovat jo 

olemassa. Käyttöönottoa tukee 

myös suomalaisten pitkäaikainen 

käyttötottumus sähköisten pank-

kipalveluiden käyttäjinä, viestin-

täministeri Suvi Lindén toteaa. 

Työryhmä arvioi, mitkä ovat 

sähköisen laskun käyttöönoton 

ja kehityksen keskeiset ongel-

mat ja tekee esitykset niiden 

ratkaisemiseksi. 

Työryhmän toimikausi kes-

tää tämän vuoden loppuun. 

Ryhmän puheenjohtajana on 

alivaltiosihteeri Juhani Turunen 

valtiovarainministeriöstä. 

Sähköistä laskutusta vauhditetaan
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Päätoimittaja
Maritta Raudaskoski
Puh. 040-841 9213

Ilmoitusmyynti
Mika Moilanen 040-416 8958

Kaarina Puusaari-Niemelä

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

Sivunvalmistus ja taitto
Nivalan Viikko

Painopaikka
Pyhäjokiseudun Kirjapaino

Jaetaan lauantaisin jokaiseen kotiin Nivalassa Hinnat ilman arvonlisäveroa

Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

Traktorikäyttöinen HALKO-
MASIRKKELI, oma teko, hp. 
300e. Ttraktorin perälevy, 
oma teko, hp. 300e. Fordin 
aluvanteet 14", hp. 150e. Puh. 
08-441604 tai 050-4007628.

POTILA-ÄES 310 varpajyrillä, 
uudet kärkiterät, hyvä! Puh. 
045 636 8888.

TIMOTEIN siemeniä, itävyys 
90 % 1,50 e/kg. P. 045 630 
0033.

MERSU C 180 bensa sedan, 
tummanpun. metalliväri. Aj. 
305 tuh. Hp. 7800 euroa, sekä 
Honda CBF 600 S MP, aj. 8500 
km. vm-06. Hp. 8200 euroa. P. 
0400 285 215.

SKODA 1.3 LX vm-2000. Ajet-
tu 66778 km, siisti, pieniruo-
kainen. Varashälytin, veto-
koukku. Puh. 040 825 0151.

Saunallinen PARITALO-OSA-
KE 3 h+k, 73.7 m2, Nivalan 
keskustassa. Rv -04. Kauko-
lämpö, lattialämmitys, par-
kettilattiat. Uuden veroinen. 
044 2844 057.

Pieni ARKKUPAKASTIN, Ro-
senlew 102 L, takuu voimas-
sa. Philips digiboxi antenniv. 
Hyvä, vuoden vanha, tarpeet-
tomana. P. 044-262 8555.

Puhdasrotuisia SUOME-
NAJOKOIRAN PENTUJA. synt. 
26.4., luovutus 8 viikon iässä. 
Puh. 040-526 9056.

Muuton alta pois: NOJATUO-
LIT, senkki, kirjahylly, lipasto, 
kulmapöytä, rullaverhoja. 
Puh. 050-534 5206.

Keräilijä, Kotiteollisuus -leh-
den vuosikerta 1972. LINTU-
HÄKKI + varusteita. Soutulai-
te Kettler. P. 044-344 1700.

Grillimökin ELEMENTIT, 720 
euroa. Kysy lisää puh. 044 
299 1552.

Huollettu X-treme PYÖRÄ, 
pun., 7-vaiht., yhdellä lapsel-
la ollut, sopii 10-15 -vuotiaal-
le. Hinta 65 euroa. P. 040-841 
1923.

Kaksi KESÄMÖKKITONTTIA 
Pihtiputaan Saanijärven ran-
nalta: toinen on hyväpuustoi-
nen ja tie tontille, pa 0,4700 
ha ja toinen on pa 0,2750 ha. 
Molemmissa omaa rantavii-
vaa n. 70 metriä. Lisätietoja 
ja näytöstä sopiminen 0400-
647 010.

Pieni LIPASTO / YÖPÖYTÄ, 
uusi, vielä paketissa, väri kir-
sikka. Hinta 27 euroa. Puh. 
040-412 3551.

JÄTTITRAMPOLIINI ja uusi ka-
nootti. Puh. 0400-693 057.

Ostetaan  

Omakotitalo / pieni maa-
metsätila / TONTTI. Puh. 050-
329 5791.

HIRSILIITERI / kehikko. Puh. 
040 742 8901.

Halutaan vuokrata  

5-henkinen perhe etsii 
VUOKRA-ASUNTOA Nivalasta 
1.6.08 alk. P. 050 5271970.

Opiskeleva 23 v nuori nainen 
haluaisi vuokrata nivalasta 
yksiön/kaksion. En tupakoi. 
Maksimi vuokra 300 euroa 
mieluiten 1.5.-1.6.2008 alka-
en puh: 0449545988.

Nuori nainen haluaa vuokra-
ta YKSIÖN tai kaksion. Käyn 
töissä ja vuokran maksu on 
varma. Yht.otot Tarja p. 044-
285 4514.

2 ASUNTOVAUNUA Sievin 
Suviseuroihin paikalle viety-
nä. Puh. 0400 416 642.

Vuokrattavana  

Saunallinen YKSIÖ Nivalan 
keskustassa. Kaukolämpö. 
Puh. 050-400 7741.

Kerrostalossa 63 m2 ASUN-
TO lasitetulla parvekkeella. 
Vuokra 500 + vesi ja sähkö. 
Takuuvuokra. Puh. 044 299 
1552.

Löydetty  

Löydetty mersun AVAIMET 
Hituran kohdalta Järviky-
läntieltä. Lisäksi asunnon 
avain. Avaimet voi noutaa 
löytöpalkkiota vastaan jos 
niihin löytyy sopiva auto. 
044-9422875.

Kodin kirpputori  

ILMOITA ILMAISEKSI
Yksityishenkilöt voivat ilmoittaa Kodin kirpputorilla aivan ilmaiseksi. 

Ilmoitukset tulee jättää Nivalan Viikon toimistoon tai  postittaa osoitteella Nivalan Viikko, 
Kalliontie 25, 85500 Nivala. Sähköpostilla: rivit@nivalanviikko.fi .  Ilmaisia ilmoituksia ei oteta 

vastaan puhelimitse. Tori-, marjanmyynti ym. ammatti-ilmoitukset maksavat 5 euroa.

Punainen postilaatikko on toimiston ikkunanpielessä.

00€€
Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

   NIVALA-PESIS

LYHTY r.y.
 PÄIVÄKAHVIT

tiistaisin klo 12-14. 

Pappilantiellä.

Huom! Jäsenille euron (1€) 

alennus Uikkoon kerta/viikko.

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 

KESKUSTA

KESKUSTAN PUOLUEKOKOUS

Joensuussa 13.-15.6.. Lähdemme perjantaiaamuna ja palaamme 

sunnuntai-itana. Linja-autokyydin ja majoituksen varmistamiseksi 

ilmoittautukaa 6.5. mennessä Irjalle p. 040 7587 123.

KINEVA
KOTISIVUJEMME OSOITE ON:

www.tietotori.fi /nivalandemarit

FC-YSIKAKS' NIVALA RY

Kevät 2008  HIEKKAKENTÄN harjoitusvuorot vk. 17 alkaen

P-98-99    Lukio   Ti 18.30-20.00

P-00-02    Lukio   Ma 18.00-19.30

P-95-96    Lukio   Ke 18.30-20.00

          Pe  17.00-18.30

Miehet, edustus  Lukio   La 14.00-16.00

          Ti 20.00-21.30

Miehet, harraste  Lukio   La 18.00-20.00

T-93-94    Lukio   Ma 19.30-21.00

          Ke 20.00-21.30

          Pe 18.30-20.00

T-95-96    Lukio   To 18.30-20.00

T-97-98    Lukio   To 17.00-18.30

Naiset, edustus  Lukio   Su 15.00-16.30

          To 20.00-21.30

    Antti Hautakoski puh. 045 125 3349 

Keskustan Nivalan kunnallisjärjestön ja paikallisyhdistysten

PUHEENJOHTAJIEN KOKOUS
ti. 6.5.-08 klo 19.00 kirjaston alakeran kokoustilassa. 

Tervetuloa!

KESKUSTA

Keskustan Nivalankylän 

paikallisyhdistyksen

VUOSIKOKOUS

torstaina 8.5.2008 kello 19.00. 

Paikka: Nivalan Vesihuolto Oy:

n tilat os. Vesitie 5.

Puhumassa kokouksessa valtuus-

ton puheenjohtaja Veikko Linna. 

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Sydämelliset

KIITOKSET

kaikille verenluo-

vuttajille.

Kävijöitä oli 145 henkilöä.

Kiitokset Terttu Heikkiselle, 

Jätehuolto Mehtälälle, Leena 

Suvannolle ja muille vapaaeh-

toistyöntekijöille sekä Nivalan 

Nuorisoseuralle.

   SPR Nivala

 METALLI

Yhteystiedot 

Puheenjohtaja Jari Mehtälä     

Pidisjärventie 42 B 6

85500 Nivala

p. 040-3544711

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

Katvalan harjoitusvuorot:

Maanantaisin klo 16:30 D-tytöt, 18:00 D-pojat, 19:30 miehet.

Tiistaisin klo 16:30 E-tytöt, 18:00 G- ja F-juniorit, 19:30 E-pojat.

Keskiviikkoisin klo 18:00 Ladyt, 19:30 miehet.

Torstaisin klo 16:30 E-pojat, 18:00 G- ja F-juniorit, 19:30 E-tytöt.

Perjantaisin klo 16:30 D-tytöt, 18:00 D-pojat, 19:30 Ohtamaa.

Lauantaisin ja sunnuntaisin pelit klo 14:00 ja 15:00.

G-juniorit Satu Kontiola 040 5311 713, Sari Laakkonen 044 0526 520, 

F-juniorit Sari Laakkonen 044 0526 520, E-tytöt Satu Kontiola 040 

5311 713, E-pojat Satu Kontiola 040 5311 713, D-tytöt Anne Tölli 

044 5596 957, D-pojat Heikki Sarja 050 5596 957, Miehet Heikki 

Sarja 050 5966 273.
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Eräastiat - eränkävijän
parhaat kaverit

0500 176 260 www.kupilka.fi

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

Seuraavaan lehteen 

tuleva aineisto

to 8.10. klo 12 mennessä


