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

nyt myös muuttovalmiina!
Suomen suosituimmat talot

MUUTTOVALMIS KOTI MARKKINAJOHTAJAN TAPAAN

ww.kastelli.fi

Muuttovalmiit talot
hinta alkaen

129900€

KASTELLI TALOT Pajalankatu 3, Ylivieska
ValmisKastelli kauppias Pekka Palokangas

wTilaa ValmisKastelli-esite!
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Nimipäivät  

Sunnuntai  
18.5.2008

Kalenteri

Lukijan ajatuksia  

Ajassa  

Sunnuntai  

Kysytään pois  

Paha sisu ja suora selkäranka 

ovat Pentti Haanpään tunnuk-

set. Trendit ja muodit hän kiersi 

kaukaa. Haanpään 30- vuotinen 

kirjailijanura oli takkuinen ja 

kunniakas. Hän kirjoitti siten 

kuin oikeaksi koki, seurauksia 

pelkäämättä, epämukavia to-

tuuksia välttelemättä.

Pentti Haanpää eli sitkeästi 

”joutilaana miehenä”, huonosti 

toimeentulevana ammattikirjai-

lijana, ympäristössä, joka arvosti 

aivan toisenlaisia työsuoritteita. 

Mutta runsaan tuotannon läpi-

luku paljastaa väsymättömän 

työmiehen, joka ei anna ajatuk-

sensa levätä. Suomen kielestä ja 

eritoten pohjalaisesta murteesta 

Haanpää sorvasi käyttöönsä työ-

kalun, joka puri ja leikkasi. Haan-

pään kieli rullaa kuin itsestään 

selkeänä, taloudellisena ja puh-

taaksi pelkistettynä. Varomaton 

lukija voi helposti tuudittautua 

leppoisaan tunnelmaan. Mutta 

kohta tulee isku! Ja pian toinen, 

edellistä pahempi. Ja siinäpä istut 

kiikkustuolissasi, ilmat henkises-

ti palleasta pihalle lyötyinä.

Suomalaista luontoa ei Aleksis 

Kiven jälkeen ole kukaan osan-

nut viedä kirjoihin ytimekkäästi 

kuin Haanpään Pentti. Semmois-

ta keliä ei olekaan, mitä hän ei oli-

si tullut oivaltavasti kuvanneeksi. 

Ja hevoset sekä muut vilpittömät 

luontokappaleet, myös erämaan 

villit otukset, hän osaa panna 

paperille kaikkine karvoineen, 

kunnioituksella ja …toveruudel-

la. Loppuun kulutettu,  rääkätty 

hevonen on Haanpäälle inhimil-

lisen kärsimyksen luuhun asti 

polttava symboli.

Ihminen on usein halju otus, 

kiero ja ahne laumaeläin. Mutta 

Haanpäällä on niin suuri sydän, 

että sitäkin kelmiä hän jaksaa 

rakastaa, ymmärtää ja kurittaa. 

Jollain ihmeen konstilla tämä ty-

ly ja synkeä kirjailija osaa ope-

roida kaiken aikaa leppoisana 

humoristina.

Pentti Haanpää on oopperan-

sa ansainnut. Erityisesti tämmöi-

sen, jossa häntä ei todellakaan 

päästetä helpolla.

Juha Hurme
Joutilas Mies- oopperan 

ohjaaja

Antakoot rusikoiden pudota: 

Heikko sortuu ja vahva ärtyy!

Joskus oman nimenkin muista-

minen tuottaa vaikeuksia, saati 

sitten muiden nimiä tai asiaa jolle 

on lähtenyt. Ystäväni O Nipurin 

nimi pysyy kyllä mielessä. Tuo 

hyväkäs, vaikka onkin mitättö-

män näköinen, saa naiset nau-

ramaan ja vetää heitä puoleensa 

kuin magneetti.

Mutta hänellä onkin tuota 

ikää, jota naiset arvostaa. Eihän 

ne meitä poikasia! On hänellä 

vielä tuo sotaveteraanin arvokas 

tittelikin. Sota-aikanahan isän-

maamme tarvitsi häntä ja kut-

sui riveihinsä, vaikka hän olikin 

jo siviilitaisteluissaan valmiiksi 

vammautunut. Mutta sinne hä-

net vaan vietiin.

Pian saimme kuulla millainen 

sankari hän oli. Tosin, hän ei yl-

tänyt siihen kuuluisuuteen mihin 

vänrikki Romppainen ja vääpeli 

Ryhmy ylsivät, vaikka kykenikin 

samoihin urotöihin mihin nämä 

tarunomaiset sankaritkin.

Siellä hän koki tapahtumia 

joita meikäläinen ei pysty kuiva-

housuin kuulemaan, saati sitten 

kokemaan niitä. Sodan arjessa 

ei Nipurille, vaikka olikin rau-

hanmies, nuo ryssän hyväkkäät 

antaneet siunaaman rauhaa. Ker-

ran taas kuten monesti ennenkin, 

hyökkäsivät ryssät patal...tai jol-

lakin muulla joonaalla, ja keskel-

lä kirkasta päivää.

Nipuri oli vartiossa. Ahkera-

na miehenä hän ei voinut seisoa 

laiskana. Katsoa nyt tuota ei ke-

nenkään maata, mitä järkeä sii-

nä? Hänellä olikin työ mukanaan: 

kenkä joka oli lestillä panostettu. 

Siihen hän naulasi pohjaa. Kur-

kisti sentään välillä peilistä reu-

nankin yli. Kun ryssiä ei näkynyt, 

jatkui työ.

Oli lämmin kesäpäivä. Nipu-

ria väsytti. Silmät alkoivat lup-

pasta, eikä puunaula tahtonut 

enää puranreikään osua. Mutta 

äkkiä hän valpastuu: hänen ylit-

seen taisteluhautaan hyppi vi-

hollisia. Nipurin konepistooli oli 

penkalla, mutta hän ei rynnän-

nyt sitä hakemaan, sillä olihan 

hänellä polviensa välissä ase, ja 

olikin tehokas ja äänetön: kenkä 

joka oli panostettu lestillä. Sillä 

Sikuri mätkäytti jokaista alas hy-

pännyttä vihollista. Mätkäys, jos 

se nyt ei vienyt vihollisen hen-

keä taivaaseen, niin kankaaseen 

kyllä vei. 

Harvassa niitä on tällaisia var-

tiomiehiä: hän torjui hyökkäyk-

sen yksin, eikä suotta ruutannut 

tyyriitä konepistoolin panoksia. 

Hän ei herättänyt aseveljiään 

makeista päiväunista; ei katkais-

sut jännää korttipeliä, eikä hä-

vinneiden jahkailua miksi pelin 

hävisivät.

Suomen Tietotoimiston uuti-

sissa päämaja tiedotti: Maaselän 

kannaksellakin ollut rauhallista, 

vain yksi vihollishyökkäys, se 

torjuttiin lestitorjunnalla. Rin-

tamalohokoa Nipurin työ kyllä 

puhutti, mutta päämaja ei ottanut 

siihen kantaa tuon enemmän.

-Eihän sitä nyt suutarista, sa-

noi Nipuri, mutta minä en ollut 

samaa mieltä.

Sero

Henki kankaaseen

Sunnuntai: Erkki, Eero, Eerik, 

Eerika, Eerikki

Maanantai: Emilia, Emma, Em-

mi, Milla, Milja, Milka, Amalia

Tiistai: Lilja, Karoliina, Lilli

Keskiviikko: Kosti, Konsta, 

Konstantin

Torstai: Hemminki, Hemmo

Perjantai: Lyydia, Lyyli

Lauantai: Tuukka, Touko

Ajatus  

18.5.  Kaatuneitten muistopäivä

Vanha kansa odotti oikean ke-

sän alkavan vasta Erkin päivältä 

18.5. ”Kelmi sen kesän nimi, 

joka ennen Erkkiä”. Kylmä Erk-

ki oli hyvä merkki, sillä se tiesi 

hyvin lämmintä kesää.

Mies luulee valitsevansa naisen, 

mutta miltei aina nainen va-

litsee miehen. Nainen valitsee 

miehen, joka valitsee hänet.

Paul Geraldy

Nyt iloiten laulakaa Herralle,

kohottakaa hänelle riemuhuuto,

hän on meidän 

turvakalliomme.

Tulkaa hänen kasvojensa eteen 

ja kiittäkää, virittäkää hänelle 

riemuvirsi!

Tulkaa, kumartukaa maahan,

polvistukaamme Herran, Luo-

jamme, eteen.

Hän on meidän Jumalamme ja 

me hänen laitumensa lampaat, 

joita hänen kätensä kaitsee.

Ps. 95: 1-2, 6-7

1. Mikä laulu alkaa sanoin: 

”Syvä iskumme on, viha 

voittamaton”?

2. Ketä fi losofi  Heidi Liehu 

käsitteli väitöskirjassaan?

3. Kenen säveltäjän kaikilla  te-

oksilla on ns. Köchel-numero?

4. Missä suoritettiin kai-

kien aikojen ensimmäinen 

laskuvarjohyppy?

5. Kuka takavuosien jääkiek-

koilijasuuruus tunnettiin mm. 

nimillä Punainen kolmonen ja 

Idän jättiläinen?

Vastaukset sivulla 4

Nivalaan on valmistunut lähisuh-

de- ja perheväkivallan toimenpi-

deohjelma. Ohjelman nimenä on 

”Kipiät asiat puhheeksi”. Hanke 

on sosiaali- ja terveysministeriön 

toimintaohjelma, jonka alueelli-

sesta toteuttamisesta ovat vastan-

neet lääninhallitukset.

Toimintaohjelman tavoitteena 

on ollut parantaa opetus-, sosiaa-

li- ja terveydenhuollon perus- ja 

erityispalveluverkostoa väkival-

lan uhreille ja tekijöille. Samalla 

tehostetaan varhaista puuttumis-

ta ongelmaan erityisesti väkival-

taa näkevien ja kokevien lasten 

ja nuorten auttamiseksi. Ohjelma 

luo myös selkeän toimintamallin 

työntekijöille, jotka joutuvat koh-

taamaan työssään lähisuhde- ja 

perheväkivaltaa.

Nivalassa lähisuhde- ja per-

heväkivallan ehkäisytyön vas-

tuuhenkilöksi nimettiin syksyllä 

2005 sosiaalityöntekijä Seija Nii-

nikoski. Syksyllä 2006 kaupun-

ginhallitus nimesi moniamma-

tillisen työryhmän. Työryhmän 

jäseninä ovat työskennelleet pe-

rusopetuksesta Martti Joensuu 

puheenjohtajana sekä Henna-

Marja Sanaksenaho, sosiaali-

työstä Seija Niinikoski sihteerinä, 

nuorisotoimesta Ari Ohtamaa 

varapuheenjohtajana, terapiakes-

kuksesta Satu Johansson, ikäih-

misten palveluista Sirpa Heiska, 

kaupunginhallituksen edustajana 

Sanna Palosaari, poliisista Sinik-

ka Seppälä, seurakunnasta Sanna 

Jukkola ja vapaaehtoisjärjestöjen 

edustajana Liisa Mehtälä.

Toimenpideohjelman laatimi-

sessa on ollut mukana myös kaksi 

sosionomiopiskelijaa, Riikka Oh-

tamaa ja Sari Mannila. He ovat 

vastanneet toimenpideohjelman 

konkreettisesta työstämisestä ja 

ovat sisällyttäneet sen osaksi 

omaa opinnäytetyötään.

Väkivalta on piilossa

Työryhmä on kokoontunut kuusi 

kertaa. Työskentelyssä on huomi-

oitu kaikki ne tahot, joissa työn-

tekijä tai vapaaehtoistyöntekijä 

voi kohdata väkivallan uhriksi 

joutuneen henkilön.

- Perheväkivallasta vain noin 

kymmenen prosenttia tulee po-

liisin tietoon. Lapset ja vanhuk-

set eivät pysty puolustautumaan 

Perheväkivalta pois piilosta 

Osa työryhmässä mukana olleista, vasemmalta Henna-Marja Sanaksenaho, Ari Ohtamaa, Sari 

Mannila, Martti Joensuu, Seija Niinikoski, Riikka Ohtamaa, Sinikka Seppälä ja Sirpa Heiska.

ja toivonkin, että ihmiset uskal-

tautuisivat tekemään ilmoituksia. 

Lievä pahoinpitely on asianomis-

tajarikos, eivätkä kaikki tee edes 

rikosilmoituksia. Ei uskalleta, 

kun pelätään kostoa. Apua on 

kuitenkin ihan varmasti saatavil-

la, kun vain lähtee sitä hakemaan, 

sanoi Sinikka Seppälä poliisista.

Sirpa Heiska ikäihmisten pal-

veluista kertoi, että väkivaltaa on 

vanhustenkin joukossa ja apua ei 

kehdata hevin hakea. Siellä voi 

olla väsynyttä omaishoitajuutta 

tai vaikkapa aikuiset lapset käy-

vät vanhuksien rahakukkarolla, 

Heiska kertoi esimerkkeinä.

Viikonloppuna jaetaan jokai-

seen Nivalan kotiin aiheeseen 

liittyvä esite. Siihen on koottu 

kattavasti niitä tahoja, mistä voi 

hakea apua perhe- ja lähisuhde-

väkivaltaa kohdatessaan.
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Vanhainkodin asukkaille ja hei-

dän omaisilleen oli äitienpäiväk-

si järjestetty juhlat monipuolisine 

ohjelmineen. Puheen tilaisuudes-

sa piti Väinö Raudaskoski:

“Tapahtumarikas vuosi 2008 

on historianlehdillä lyhyt, ja ai-

kojen saatossa sitä tuskin huo-

mataan. Mutta tämän päivän ih-

misille se on kuitenkin tarpeeksi 

pitkä, nähdäksemme, että eläm-

me erittäin nopeasti muuttuvassa 

maailmassa. Kansat etsivät oma-

leimaisuutta ja henkistä perustaa 

elämän tarkoitukselle. Taloudel-

lista ja sosiaalista turvallisuutta.

 Ihmiskunta lähestyy aikaa, 

jolloin aineelliset tarpeet on ar-

vioitava uudelleen. Maailman 

talouden kehitys turvannee lä-

hitulevaisuudelle aineellisen 

elämän edellytykset kohtuuden 

mukaan, mutta ihmisyyden hen-

kisten kehitystarpeiden parempi 

näkeminen jo nyt olisi välttämä-

töntä. Aineellisuuden tasapainot-

taminen mahdollisuuksien kanssa 

edellyttää, että kansakunnat voi-

vat ottaa ratkaisevia askelia niin 

sosiaalisen kuin henkisenkin si-

vistyksen suuntaan.

 Tämä äideille omistettu päivä 

on oikea päivä muistaa kunnioi-

tuksella kaikkien äitien ja edellis-

ten sukupolvien työtä. Sukupol-

vet eivät ole turhaan syntyneet ja 

pois menneet. Epäinhimillisen 

raskaalla työllä he ovat luoneet 

kunniakkaan pohjan nivalalaiselle 

historialle. Satojen vuosien suosta 

on noussut moniulotteinen, kor-

keatasoinen, viihtyisä kaupunki.

Osoitamme kiitoksemme kai-

kille tämän päivän ihmisille, erito-

ten Tammenlehvä -sukupolville, 

niin naisille kuin miehillekin. Jo-

kainen teistä on ollut omalla tär-

keällä paikallaan rakentamassa 

kotikaupunkiamme paremmaksi. 

Jatkukoon meillä rakentava vas-

tuullisuus, yhteen kuuluvuuden 

tunne ja lähimmäisen rakkaus. 

Siitä ammentaa voimansa myös 

kaupunkimme suotuisa kehitys. 

Suokoon rauhan Jumala, että 

rakentaessamme tätä maata, hä-

nen mielensä mukaiset voimat 

voisivat olla kaikkien tekojemme 

ja kansallisten ratkaisujemme ai-

noina ohjenuorina. Niin sodan 

kuin rauhan päivinä. Aineellises-

ti rikas, mutta henkisesti köyhä 

elämänmuoto asetetaan usein 

ainoaksi päämääräksi, mutta sen 

ei tulisi olla ainoa tavoite. On 

huolehdittava myös siitä, että tä-

hän maahan muodostuisi myös 

henkinen hyvinvointi. On ole-

massa merkkejä siitä, että nyky-

kulttuurimme tarvitsee kritiikin 

puhdistavaa tulta. Tarvitsemme 

ihanteita, joilla on kesto-arvoa 

aikojen saatossa.

Väinö Raudaskoski

Äitienpäiväjuhlat Kotikeskuksessa

-Suuntautuneisuuteni teologiaan 

on ollut pitkä prosessi, kertoo 

Isomaa.

 -Jo lukioaikana tunsin voi-

makasta kutsumusta papin työ-

hön.  Lukion jälkeen työskentelin 

kolme vuotta veneteollisuudessa. 

Sen jälkeen suoritin sosiaalialan 

tutkinnon Kokkolan kotitalous- 

ja sosiaalialan oppilaitoksessa. 

Työskentelin puolitoista vuotta 

peruskoulussa koulunkäynti-

avustajana, mistä sain kipinän 

hakeutua opetusalalle ja hakeu-

duin Kajaaniin opettajankoulu-

tuslaitokseen. Koko ajan taustalla 

oli kuitenkin haave papin amma-

tista. Nyt elän elämäni parasta ai-

kaa unelma-ammatissa, Isomaa 

kertoo.

Opiskellessaan Kajaanissa hän 

teki opintojensa ohessa päätoimi-

sesti kanttorin tehtäviä Kajaanin 

ja Paltamon seurakunnissa liki 

kolme vuotta.

 -Työskentely opintojen ohelle 

pitkitti luokanopettajaopintojani, 

mutta seurakunnassa työskente-

lystä  on ollut suunnatonta hyö-

tyä nykyisessä papin työssä. Sinä 

aikana  kypsyi ja kirkastui aja-

tus, että haluan lähteä lukemaan 

teologiaa. Tunsin vahvaa kutsu-

musta. Avoimessa  yliopistossa 

opiskelin yhden vuoden, jonka 

jälkeen päätin pyrkiä telogiseen 

tiedekuntaa. Valmistauduin huo-

lelliseti pääsykokeisiin ja pääsin 

Joensuun yliopistoon. Aloitin 

opinnot syksyllä 2005, Isomaa 

kertoo.

Isomaa valmistui määrätietoi-

sella ja tiivistahtisella opiskelulla 

ennätysnopeasti, missä auttoi  se, 

että hän sai hyvitystä aikaisem-

masta korkeakoulututkinnosta. 

Papiksi hänet vihittiin kesäkuus-

sa 2007.

 -Aikuisena opiskeluun suh-

tautuu vastuullisesti lisäksi opis-

kelutekniikka ei tuottanut vai-

keuksia, sillä yliopisto-opiskelu 

oli jo tuttua. Opinnot etenivät 

itsellenikin yllättävän nopeasti, 

Isomaa kertoo.

Yksi Janne Isomaan into-

himoista oli kreikan kieli, jos-

sa hän kertoo menestyneensä 

erinomaisesti.

 -Nyt voin lukea Raamat-

tua, Uutta Testamenttia sen 

alkukielellä.

Sielunpaimen 
seurakuntalaisia 
varten

- Haluan palvella kaikkia seura-

kuntalaisia ja kunnioittaa jokai-

sen uskonnollista vakaumusta ja 

ajattelutapaa. Uskon, että avoim-

muus ja aitous seurakuntalais-

ten kohtaamisessa on kaikkein 

tärkeintä. Luottamuksellises-

sa ilmapiirissä seurakuntalai-

set uskaltavat lähestyä pappia 

rohkeammin.

- Naispappeuskysymykseen 

suhtaudun avoimin mielin. 

Henkilökohtaiseti en kannata 

naispappeutta, mutta kunnioitan 

kirkolliskokouksen päätöstä ja 

kirkkojärjestystä. Haluan osoit-

taa samaa kunnioitusta kaikkia 

työtovereitani kohtaan. Minulle 

ei tuota ongelmaa työskennellä 

naiskolleegojen kanssa, kertoo 

Janne Isomaa.

Luokanopettajasta sananjulistajaksi
Janne Isomaa on aloittanut Nivalan 

seurakunnassa seurakuntapastorin virassa 

toukokuun alussa. Hän haluaa antaa kiitosta 

Nivalan seurakunnalle hyvin järjestetystä työhön 

ja työyhteisöön perehdyttämisestä.

Koti Haapajärvellä, 
sukujuuret 
Nivalassa

Valmistuttuuaan luokanopetta-

jaksi Janne Isomaan työskenteli 

yhden lukuvuoden luokanopetta-

jana Kestilässä, josta perhe muut-

ti Haapajärvelle vuosituhannen 

alussa. Haapajärvellä Isomaa on 

toiminut myös luokanopettaja-

na. Puoliso Anne työskentelle 

psykologina Haapajärven ter-

veyskeskuksen terapiayksikössä 

aikuisten mielenterveystyössä. 

Isomaiden perheeseen kuuluu 

viisi lasta, vanhin on seitsen-

vuotias Inge-Greetta ja nuorin 

alle vuodenikäinen Irmeli.

Isomaan sukujuuret ovat ni-

valalaisessa maaperässä.

- Vanhempani ovat  lähtöisin 

Nivalasta. Serkkuja ja muita lä-

heisiä sukulaisia asuu Nivalassa. 

Yhteydenpito sukulaisiin on ollut 

vilkasta, erityisesti lapsuudessa. 

Tunnen Nivalaa ja nivalalaisuutta 

ja uskon, että siitä on varmasti 

etua papin työssäni. 

Tulosaarnan Isomaa pitää 

lähiaikoina.

Ritva Oja
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Peruskoulujen ja lukion ruokalista  

Ateriapalvelun ruokalista  

Avoimia työpaikkoja  

Tekstarit  

Vastataan pois  

Maa- ja metsätalousministeriö 

jakaa vuosittain EU:lta saamaa 

elintarviketukea yhteistyössä 

eri avustusjärjestöjen kanssa. 

Tänä vuonna ruokatukipaket-

tiin kuuluu jauhoja, puurohiu-

taleita, makaronia, näkkileipää, 

hapankorppuja, kaurakeksejä ja 

maitojauhetta.

Nivalan  MLL:n paikallis-

yhdistys on ottanut tänäkin 

vuonna ruokatuen jaettavaksi

tänne Nivalaan. EU-ruokatu-

ki on tarkoitettu vähävaraisille 

Suomessa asuville tai oleske-

leville henkilöille ja perheille.

MLL:n saama ruokaerä on 

tarkoitettu ensisijaisesti vä-

hävaraisille lapsiperheille ja

nuorille. Toisin kuin luullaan, 

EU-ruokatuen hakijan ei tarvit-

se olla työtön.

EU-ruokatukikassi on nou-

dettavissa perhekahvilan ti-

loista (Kössihallilta) keskiviik-

koina 21.5. ja 28.5. kello 9-12 

välisenä aikana. Toivottavasti 

mahdollisimman moni pääsee 

hakemaan! 

Pianonsoiton opettaja, talonra-

kennustekniikan opettaja, team 

leader, myyntineuvottelijoita, 

lehdenjakaja, CNC-koneistajia, 

CNC-koneiden käyttäjä-ohjel-

moija (metalli) LVI-asentaja, 

teollisuusputkiasentaja, hitsaajia, 

TIG-hitsaaja, laitossiivooja

Työvoimakoulutus

Koneistajan ammattitutkinto 

- cnc-koneistus, kone- ja me-

tallialan perustutkinto, levysep-

pä-hitsaaja, kone- ja metalli-

alan perustutkinto - koneistus, 

metallialan valmentava jakso 

- metallin perustiedot ja taidot, 

levytekniikan ammattitutkinto, 

kuljetus- ja logistiikka-alan kou-

lutus, hitsaajan ammattitutkinto, 

hitsaajan pätevöitymiskoulutus, 

teollisuusrobotin ohjelmointi ja 

käyttötaito, puualan perustut-

kinto, puusepänalan ammatti-

tutkinto/puutuotteen valmistus, 

työturvallisuuskorttikoulutus, 

tulityökorttikoulutus, yrittäjän 

ammattitutkinto, ohutlevytek-

niikka, teollisen pintakäsittelijän 

ammattitutkinto/puutuotteiden 

pintakäsittely

Maanantai: Uunimak-

kara, peunamuusi, 

porkkana-pikkelssisalaatti.

Tiistai: Kanakeitto, tuore-/ 

herkkukurkku, rouheleipä.

Keskiviikko: Capellijauheliha-

pasta, tuoresalaatti.

Torstai: Porkkanapihvit, muusi, 

makaroni-kinkkusalaatti.

Perjantai: Hernekeitto, juusto, 

rieska.

1. Jääkärin marssi.

2. Sören Kierkegaardia.

3. W.A.Mozartin.

4. Kuumailmapallosta (vuon-

na 1797).

5. Lalli Partinen.

Kirkolliset tapahtumat
Su 18.5.Pyhän Kolminaisuu-

denpäivä klo 10 sanajumalan-

palvelus kirkossa, Kaatuneitten 

muistopäivä, Jukkola,  Katajala, 

Nivala Mieslaulajat joht. J Junno.  

Kolehti: Kaatuneitten Omaisten 

liiton hengelliseen toimintaan 

Nivalassa. Kunniakäynti sanka-

rihaudoilla, puhe E Gummerus. 

Jumalanpalveluksen  jälkeen 

ruokailu (vapaaehtoinen maksu 

Yhteisvastuukeräykselle) ja  ti-

laisuus seurakuntakodissa, juh-

lapuhe maaherra E Siuruainen, 

Jukkola, Katajala, Nivalan Mies-

laulajat, joht.

 J Junno. Klo 13 seurat  Nivalan 

ry:llä (E Tölli). Klo 14 seurat Kor-

pirannan ry:llä (L Hankkila). Klo 

18 gospelmessu kirkossa, jonka 

yhteydessä isosten tehtävään siu-

naaminen, Jukkola, Rautio, Gos-

pelkuoro. Klo 18.30 kevätjuhla 

Nivalan ry:llä (E Tölli).

To 22.5.  klo 11.30 varttuneiden 

kerhon retki Haapajärvelle. Il-

moitt. Sirkalle viikkoa ennen p. 

040 559 5287. 

Pe 23.5. klo 18 kouluun lähtevien 

siunaaminen kirkossa (Junttila, 

Rautio, Pietikäinen). Klo 18 raa-

mattupiiri seurakuntakodissa.

La 24.5. klo 19.30 seurat Nivalan 

ry:llä (P Pelo).

Su 25.5. 2. sunnuntai helluntais-

ta klo 10 perhemessu kirkossa, 

lapsityön kevätkirkko, J Isomaa, 

Katajala, K Ohtamaa, huilu. Ko-

lehti: Suomen Gideonit ry:n raa-

matturahaston hyväksi.  Klo 13 

Uusheräyksen matkalauluseurat 

Aino ja Erkki Hautalalla, Malis-

kyläntie 256 (Jukkola, I Nurmen-

niemi). Klo 13 seurat Nivalan ry:

llä (J Poikkimäki). Klo 18.30 seu-

rat ja lauluilta Nivalan ry:llä (T 

Poikkimäki).  Klo 19 Herättäjän 

seurat seuratuvalla (P Mastokan-

gas, P ja A Lehto).

Diakoniatyö: Ti 20.5  klo 12.30-

15.00 Eu-elintarvikkeiden jako 

seurakuntakodissa.

Ke 21.5 klo 12.00 näkövam-

maisten, invalidien ja syöpäyh-

distyksen retkipäivä Vinnurvan 

leirikeskuksessa.

To 22.5 klo 13.00  ehtoollisju-

malanpalvelus  kirkossa Ter-

veyskeskuksen, Kotikeskuksen, 

Suvantokodin, Mattilan palvelu-

talon, Niittykodin, Niva-Onnin 

ja Palvelukoti ky:n asukkaille/

potilaille ja henkilökunnalle se-

kä omaishoitajille ja hoidettaville. 

Tilaisuuden päätyttyä kirkkokah-

vit seurakuntakodissa.

To 22.5 klo 17.30 ystäväpalvelu-

ryhmän maastoretki.  Lähtö seu-

rakuntakodin pihalta.

Päiväkerhotyö: Päiväkerholais-

ten retkipäivät Vinnurvan lei-

rikeskuksessa seuraavasti: Ma 

19.5. Linja-auto hakee klo 9 Ma-

lilan koulu-9.25 Aittolan koulu 

ja klo 9.40 Haikara. Paluu klo 

13.10 Haikara, klo 13.20 Aittola, 

klo 13.45 Malila. Ti 20.5. Lähtö 

seurakuntakodilta klo 9.30 ja 

paluu klo 12.55.(maanantain ja 

tiistain ryhmät), lähtö seurakun-

takodilta klo 13, paluu klo 16.15 

(torstain ja perjantain ryhmät). 

Omat eväät mukaan.

Päiväkerhoilmoittautumiset: 

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 lapsil-

le järjestetään päiväkerhotiloissa 

seuraavasti: ma 2.6, ke 4.6, pe 6.6, 

ma 9.6, ke 11.6  ja pe 13.6. Kerho-

aika on klo 10-13 ja kerhot ovat 

4 – 6 vuotiaille. Ilm. ja tied. lap-

sityön toimistoon puh. 440 328. 

Lapsi voi osallistua  kerhoon yh-

tenä päivänä viikossa.

Pe 23.5.klo 18.30 kouluunläh-

tevien siunaaminen kirkossa. 

Syksyllä kouluunmeneviä lap-

sia pyydetään saapumaan seu-

rakuntakodille klo 18.10, sillä 

menemme kulkueena kirkkoon. 

Kirkkohetken jälkeen on  kahvi- 

ja mehutarjoilu.

Perhekerhotyö: Perhekerhojen 

retki Liminkaan Kukka- ja eläin-

puisto Escurialiin ma 26.5. Ilm. 

ja tied. puh. 440 328.

Avoimet ovet: Kesäkuussa avoi-

met ovet perheille päiväkerhoti-

loissa ti 3.6, to 5.6, ti 10.6 ja to 

12.6. Sinne voi jokainen perhe 

tulla oman aikataulunsa mukaan 

klo 10-15 välisenä aikana. Omat 

eväät mukaan.

Ke 14.5. klo 17 lähtö Yhden van-

hemman Olkkari-ryhmän retki 

Vinnurvan leirikeskukseen.

Lasten kesäleirit: 5-7 vuotiaiden 

leiri Vinnurvan leirikeskuksessa. 

Hinta 6 €/sisaralennus 50 %.

Nuorisotyö: Su. 18.5 klo 18.00 

gospelmessu kirkossa, jonka yh-

teydessä uusien isosten tehtävään 

siunaaminen.

La. 24.5 reissu Tampereelle ja 

Särkänniemeen yhdessä Kalajo-

en seurakunnan kanssa.

Lisätietoja Reetta Nummela p. 

040-5325578.

Rippikoulutyö: Ti. 20.5 klo 18.30 

3-rippikouluryhmän vanhempai-

nilta seurakuntakodissa.

Lisätietoja Reetta Nummela p. 

040-5325578.

Musiikkityö: Urkuvartti kirkossa 

joka kuukauden viimeinen per-

jantai klo 19.

Lämpimät kiitokset hautaus-

maiden siivoustalkoisiin osal-

listuneille!  Talkoot onnistuivat 

hyvin ja hautausmaat ovat nyt  

kesäkunnossa!

Äitienpäivälounaan nettotuotto 

on lähetystyölle 1929 €. Lämmin 

kiitos kaikille tuestanne!

Raudaskylän Opiston kevät-

tapahtuma La 17.5. kevättori 

klo 10-15, jossa on esillä kestä-

vän kehityksen ituja ja mukavaa 

yhdessäoloa. 

Su 18.5.2008 Raudaskylän Opis-

ton kevätpyhä

Klo 8.30 aamuveisuut, klo 10 eh-

toollisjumalanpalvelus, J Hauta-

la, H Hurskainen, Raudaskylän 

Sekakuoro, joht. M Murtoperä, 

klo 11.30 juhlalounas, klo 13 

seurat (Matikainen, Hurskainen, 

Isokääntä), klo 14 kahvit.

Tulossa: 29. 5. Rovastikunnal-

linen mielenterveyskuntoutuji-

en virkistyspäivä Haapaveden 

Hammasniemessä  

Tiedustelut ja ilmoittautuminen 

21.5. mennessä diakoniatoimis-

to p. (08) 442 144 tai 040 532 

5571.

Lähetystyö: Lähetyksen  kirppu-

tori Kanttorilassa, avoinna ke ja 

la klo 9-13,  saatavana varastossa 

olevaa ilmaista vaatetavaraa.

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 kotisi-

vujen osoite: www.nivalansrk.fi 

Sähköpostiosoite: nivalan.seura-

kunta@evl.fi 

Lomalla: Sirkku Junttila 

26.5.-1.6.2008.

Kastettu

Neea Minea Aarrevaara, Aaron 

Eerik Salomon Hautamäki, On-

ni Jeremias Heiskanen, Eevert 

Simeon Harjula, Tuulia Maria 

Saukko

  

Lukijat voivat lähettää 

mielipiteitään ja havaintojaan 

tekstiviestillä. Puhelinnumero 

on 044-945 3763.

Viestit edustavat lähettäjän nä-

kemyksiä - eivät lehden. 

Miksi jotkut moittivat lehmien 

utareliivejä et ne ovat työläät, se 

on 100 kertaa helpompi pestä, ku 

ilman niitä ja jos ne estää tuleh-

duksen, jos lehmä sotkee (vain 

sotkijoille) itseään, laidunkau-

della tietenkin liivit pois ottaa 

kannattaa. Ps. suotuisia ilmoja 

alkavalle kylvökaudelle. Robot-

titilalliset älkää vaivautuko vies-

tittään sitä, mitä ajattelette kun 

luette viestiä lehmien liivien 

käytöstä.

Nivalassa on hieno golfk enttä ja 

ravirata! Mutta yks asia mihin 

pitäisi puuttua välittömästi. Ra-

viradan ympäristössä olevat pa-

jukot pitäisi raivata pois. Asian 

tiimoiltahan voisi järjestää vaik-

ka talkoot!

Autoilijat: on se kumma hevo-

nen ku tulee vastaan niin ei voi-

da edes hidastaa vaan ajetaan 

satasta ohi. Ei tartte pysähtyä 

kunhan hidastaa edes vähäsen. 

Siinä voi henki lähtä ku iso he-

vonen karkaa käsistä. Meilläpäin 

ajeleville rekkakuskeille kiitos sii-

tä, kun kunnioittavat hevosia. Tv. 

Hevostelija.

Kevätjuhlien järjestäjät, muista-

kaa tarjoiluissanne myöskin diet-

ti sairaatkin.

Kaupungin roskittajat. Pankaapa 

käsi sydämelle. Viekää roskanne 

kotiin eikä tienvarsille.

Ei sen rekan tarvitse pysähtyä 

vaan kunnioittaa hevosta lii-

kenteessä kuten me rekkoja. Eli 

menemme reunaa. Hevonen on 

samalla lailla tienkäyttäjä kuin 

kaikki muutkin. Poliisilta voi 

asian varmistaa jos ei usko. T. 

Kahden hevosen omistaja.

Ilman veteraanejamme te ette 

voisi äitienpäivänä liputtaa!

Sinä punaisen auton omistaja, jo-

ka kolhit mustaa Bmw:tä seura-

kuntakodin pihalla äitienpäivänä 

klo 13 aikoihin. Autosi on tun-

nistettu, joten ota yhteyttä, jotta 

säästyt suuremmilta sanktioilta! 

045 674 5994.

Lapsille voisi opettaa, että vie-

raiden koirien kans pitäs osata 

käyttäytyä. Kyllä kait koira puo-

lustautuu jos sitä esim. hakataan. 

Raasut joutuu siksi piikille!

Kiitos kun otitte kanin kiinni.

Ykan paloaseman maksusta ky-

selijälle, kyllä maksetaan, vaikka 

papereissa toisin todistetaan ja 

muita asioita ette edes tiedä.

Pitäkää köyhät köyhinä - ja nöy-

rinä. Ei Lidliä Nivalaan.

Kiitos kaunis sinulle rehellinen 

henkilö, joka löysit käsilaukkuni 

ostoskärrystä ja veit sen S-mar-

ketin kassalle.

Outi ja Jukka Oravaiselle syntyi  

29.4. poikavauva Kokkolassa. 

Pienokaisen pituus on 49,5 cm 

ja paino 3250 g.

Asta ja Markku Palolalle on syn-

tynyt tyttövauva Oulaisissa 4.5.  

Pienokaisen pituus on 51 cm ja 

paino 3870 g.

Vauvauutisia  

Myös MLL-Nivala jakaa EU-ruokaa

Sunnuntai: Stroganoff , perunat, 

perunasalaatti, luumukiisseli.

Maanantai: Jauhelihakasti-

ke, perunat, porkkanaraaste, 

mustikkakiisseli.

Tiistai: Uunikala, currykastike, 

muusi, punajuuri-raejuustosa-

laatti, hedelmävanukas.

Keskiviikko. Herkkuvuoka, puo-

lukkasose, viili.

Torstai: Lihapullat, perunat, kas-

tike, kiinankaali-mandariini-to-

maattisalaatti, appelsiinikiisseli.

Perjantai: Sianliha-purjo-peru-

naviipalelaatikko, kruunukasvis, 

huituvelli.

Lauantai: Kirjolohikeitto, juusto, 

mansikkakiisseli.

Sunnuntai: Riistakäristys, muusi, 

puolukkasose, mango-rahka.
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EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ
TÄLLÄ SIVULLA

Ilmoitus Nivalan Viikon Parhaat 
palvelut -palstalla

maksaa vain 5,50 €/viikko + alv!

Parhaat palvelut  
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Yhdistyspalsta 85€/vuosi

Nivala
toimii

Myydään  

Myydään vähän käytetty AG-
GREGAATTI Mitsubishi MGK 
2400. Käytetty mökkityö-
maan virtalähteenä. Hinta 
400 eur. Puh. 0400 389 044.

OPEL CORSA 1,7 D Eco -96, 
talvi- ja kesärenkaat, boksi 
katolla ja vetokoukku ja sii-
hen pyöräteline. Hp. 3900 €. 
Puh. 0400 246 875.

Tilava ARKKUPAKASTIN. Le-
veys 73 cm, korkeus 87 cm. 
Hyvin toimiva. Hp 50€. Puh. 
0400 953 548.

Pakaste A 200L, 1v 170€. 
Pieni ASUNTOVAUNU 700€. 
Mecrycry 4 vähän aj. 330€. 
MINIMOPO kä 200€ nyt 100€. 
Puh. 050 307 9946.

TRAKTORI Ford 4000, Tuhti-
peräkärry 4000 + takalana, 
rullaäes lev. 290 cm. Puh. 
0400 725 565.

MB 250 D vm. -91, aj. 213 tkm, 
siisti, hyvä ruosteeton. Katsa-
tettu 0408, kaksilla renkailla, 
talvirenkaat uudet. Hp. 6000 
€. Puh. 044 021 5260.

MOPO Derbi Senda R, hyvä-
kuntoinen, rekisterissä. Hp. 
1100 € ja poikien maasto-
pyörä Tunturi Hammer 26”. 
Puh. 044 262 8513

Pieni ARKKUPAKASTIN Ro-
senlew 102  l, takuu voimas-
sa, tarpeettomana. Puh. 044 
262 8555.

Saunallinen YKSIÖ Nivalan 
keskustassa, 37 m2, kauko-
lämpö, hyvä sijoitusasunto. 
Puh. 050 400 7740.

PARITALOKOLMIO suositulla 
alueella Nivalan keskustassa. 
Puh. 040 529 7658.

Monipuolinen TIETOKONE-
PÖYTÄ. Hp. 50 €. Puh. 040 
529 7658.

Käytettyä KATTOPELTIÄ pit. 
5,55 m 170 m2. Hp. 550 €. 
Puh. 041 433 4948.

Emmaljunga YHDISTELMÄ-
RATTAAT, hoitolaukku, sade-
suoja, hyttysverkko, kovike-
pohjainen kantokassi. Hinta 
180€. Puh. 040 779 3174.

Jämä ÖLJYKATTILA, Oilon 
ÖLJYPOLTIN, 1500 l ÖLJYSÄI-
LIÖ valualtaalla, KIERTOVESI-
PUMPPU, LÄMMÖNOHJAIN. 
Puh. 0440 486 497

Myydään kaksi KESÄMÖK-
KITONTTIA Pihtiputaan Saa-
nijärven rannalta: toinen on 
hyväpuustoinen ja tie perille, 
pa 0,4700 ha ja toinen on pa 
0,2750 ha. Molemmissa ton-
teissa rantaviivaa on n. 70 
metriä. Lisätietoja ja näytöstä 
sopiminen 0400 647 010. 

Vaalea, siisti SOHVAKALUSTO 
(3+2). Ollut käytössä muu-
taman vuoden. Hinta 150 €. 
Puh. 044 532 5582.

Pieni erä latokuivattua HEI-
NÄÄ. Puh. 045 1370 268.

Ostetaan  

Rekisterissä oleva käytetty 
SKOOTTERI MTX 5. Puh. 0400 
705147.

MÖNKIJÄ Suzuki, Honda tai 
vastaava 2/4veto, ei kiinalais-
ta puh:040 706 1749.

Käytetty hyväkuntoinen 
RINKKA. Puh. 040 5874103.

Annetaan  

Annetaan purettavaksi hirsi-
runkoinen "MUMMONMÖK-
KI" Nivalasta. Hirsikehikko 
5m*5m. Puh. 050 355 9182.

2 sisäsiistiä TYTTÖKISSAN-
PENTUA hyvään kotiin. Kis-
sat 7 viikonikäisiä. Puh. 045 
139 8983.

Vuokrattavana  

2h+k+s+parveke, 55 m2 Myl-
lykartanossa, kaikki palvelut 
lähellä, hissi, seniorille tai 
työssäkäyvälle 1.6.-. Vuok-
ra 490 €/kk+vesi+sähkö. 
040-5742081.

Halutaan vuokrata  

2h+k+s Nivala/Ylivieska. 
Miel. rt. Puh. 040 9637484

Yksilapsinen perhe haluaa 
vuokrata ASUNTOVAUNUN 
Sievin suviseuroihin, paikalle 
vietynä (vk 26). Max. vuokra 
300e. puh. 040 773 8290

Nuori perhe haluaa vuokrata 
kaksion tai kolmion Nivalas-
ta, kiire! 044 293 8026.

Löydetty  

Mauku-kissa odottelee omis-
tajaansa Saratiellä. Puh. 050 
530 921.

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 löytyy toimiston ikkunanpielestä.

00€€
Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

Päätoimittaja
Maritta Raudaskoski
Puh. 040-841 9213

Ilmoitusmyynti 
Mika Moilanen
Puh. 040-416 8958

Kaarina Puusaari-Niemelä
Puh. 050-439 2900

Osoite
Kalliontie 25, 85500 Nivala

Sähköposti
toimitus@nivalanviikko.fi 
ilmoitukset@nivalanviikko.fi 

Internet
www.nivalanviikko.fi 

Ilmoitushinnat
Etusivu 1,00 €/pmm

Takasivu 0,95 €/pmm

Sisäsivut 0,85 €/pmm

Nivala toimii
-yhdistyspalsta 95 €/vuosi

Kodin kirpputori
yksityishenkilöille ilmainen

Kustantaja
Nivalan Paikallismediat Oy

Painopaikka
Pyhäjokiseudun Kirjapaino

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

Hinnat ilman arvonlisäveroa

   NIVALA-PESIS

LYHTY r.y.
 PÄIVÄKAHVIT

tiistaisin klo 12-14. 

Pappilantiellä.

Huom! Jäsenille euron (1€) 

alennus Uikkoon kerta/viikko.

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  Huom! La 15.00-17.00

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

T-99-00    Lukio   La 10.00-11.30

Naiset, edustus  Lukio   Su 15.00-16.30

          To 20.00-21.30

    Antti Hautakoski puh. 045 125 3349 

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.

KOTISIVUJEMME OSOITE ON:

www.tietotori.fi /nivalandemarit

Nivalan Metallityöväen

Ammattiosasto 353

Vaalit on käyty ja tulos selvillä. Ää-

nioikeutta käytti 287 ammattiosas-

tomme jäsentä. Äänestysprosentti 

oli 48,80.

Kiitos kaikille äänioikeutta 

käyttäneille.

Ehdokkaiden äänimäärät:

Jari Mehtälä, 99 ääntä.   

Liittokokousedustaja.

Martti Ainassaari, 99 ääntä.   

Liittokokousedustaja.

Pertti Karppinen, 67 ääntä.   

Liittokokousedustaja.

Marko Vertanen, 28 ääntä.

Isto Sornikoski, 24 ääntä.

Vaaleissa äänestäneiden kesken ar-

vottiin 2 kpl 50 euron arvoisia os-

tokortteja Halpa-Halliin ja 1 mat-

kapuhelimia. Arvonnan valvojana 

toimi vanhempi konstaapeli Olli 

Sikala, Haapajärven Poliisista.

Arpa suosi seuraavia henkilöitä:

Hautakoski Eija, matkapuhelin.

Konttila Martti, ostokortti.

Parttimaa Toni, ostokortti.

Voitot voi noutaa Kinevalta ke 

21.5.2008 klo 18.30

Toimikunta

METALLI

Kinevan puuhanaiset huom!

Talon siivouskökkäpäivä la 24.5.-

08 klo 10.00 -

Kinevan seuraava ”Alle 14 v. -dis-

ko” 23.5.-08 klo 19.00 – 22.00.

Huom! DJ Paukku 19.00 – 20.30  

ja 

20. 30 – 22.00 esiintyy livenä ni-

valalainen bändi Koprofi lia!

 Bändissä mukana: laulu ja 

kitara Henri Korhonen, toinen 

kitara Mikko Vierimaa, basso 

Anssi Löytynoja ja rummut Ve-

sa-Matti Savikko.

KINEVA

Roskaaja, käy
siivoamassa jälkesi

Se on kummallista, kun ihmiset 

sotkevat luontoa, vaikka jäteasi-

at on Nivalassa hyvin järjestetty. 

Nyt Maliskylän ja Pahkakylän vä-

lillä olevan metsäautotien ojaan 

on käyty kippaamassa hirveä 

törkykasa.

Risut ja oksat maatuu aika-

naan, mutta muu jäte ei. Eräästä 

toisesta paikasta metsästä löytyi 

iso kasa akkuja. Ei ne sinne kä-

sitä mene, kyllä ne joku sinne on 

vienyt. Toivon että roskaaja käy 

siivoamassa jälkensä.

Nim. Luonnon ystävä

Tupakkaa
myydään 

alaikäisille

Kuinka ei terveysviranomaiset 

puutu siihen että eräs Nivalan 

yritys myy surutta tupakkaa 

alaikäisille. Lapsemme jäi kiin-

ni tupakoinnista ja kertoi, että 

sieltähän kaikki hakevat kun ei 

papereita kysytä. Myyvätköhän 

kaljaakin yhtä huolettomasti.

Huolestuneet vanhemmat

Kiitos!
Paras äitienpäivän lehtisivu Niva-

lan Viikon lehden keskiaukeama. 

Kyllä tuli hyvälle mielelle, kun si-

tä katseli.

Onnistunut kuvien asettelu ja 

hyvät värit. Kiitos lapsille piirus-

tuksistanne ja toimittajille. Näin 

äidit saivat jaetun ilon.

Eräs äiti

Lukijan ajatuksia  
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Pyydämme toimittamaan seuraavaan 

lehteen tulevat ilmoitusmateriaalit

torstaihin 22.5. klo 12 mennessä

Stora Enso Metsä
Nivalan hankintatoimisto
Erkki Knuutila p. 0400 891 468
Toivo Laitinen p. 0400 891 470

www.storaenso.com/metsa

Luotettava kumppani

puukaupoissa

www.genuinebiker.fi  • www.nahkatori.com

• Nahkatakit alk. 199�
• Nahkahousut alk. 169�
• Cordura puku alk. 169�
• Ajokäsineet alk. 39�
• Ajo-aurinkolasit alk. 29�
• Ajokengät alk. 99�

Hanki ajovarusteet
suoraan maahantuojalta!!!

Hanki ajovarusteet
suoraan maahantuojalta!!!

Muita nahka-
takkeja
tarjous-
telineestä-50%-50%
Muita nahka-
takkeja
tarjous-
telineestä

Halutaan vuokrata 
kaksio/kolmio/neliö

Nivalan alueelta.

Voi olla kalustettu.

Tarve heti.
Pitkä vuokrasopimus

Puh. 050 378 6005/Tytti


