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Sunnuntai  
8.2.2009

Albumi

Nimipäivät 

Ajassa

Ajatus 

Sunnuntaiksi

Kysytään pois

Vanhojen valokuvien kertomaa

Ateriapalvelu

Sunnuntai 8.2.: Karjalanpais-

ti, perunat, perunasalaatti, 

luumukiisseli.

Maanantai: Nakkikastike, pe-

runat, jäävuori-tomaatti-ana-

nassalaatti, marjakiisseli.

Tiistai: Kalakeitto, juusto, 

ruispuolukkapuuro.

Keskiviikko: Italialainen jau-

helihalaatikko, kiinankaa-

li-mandariinisalaatti, vadel-

makiisseli.

Torstai: Kirjolohipihvit, pe-

runat, tillikastike, porkka-

na-ananasraaste, mustahe-

rukkakiisseli.

Perjantai: Kinkkukiusaus, kii-

nankaali-tilli-kurkkusalaatti, 

vaniljavanukas.

Lauantai: Lindströminpih-

vit, perunat, kastike, kurpit-

sasalaatti, porkkana-ananas-

kiisseli.

Sunnuntai: Lihahöystö, pe-

runat, italiansalaatti, marja-

vaahto.

Peruskoulu ja 
lukio
Maanantai: Uunimakkara, 

muusi, kaalisalaatti.

Tiistai: Broileririsotto, viher-

salaatti.

Keskiviikko: Lohi-kasviskeit-

to, pehmeä leipä.

Torstai: Kinkkukiusaus, pu-

nakaali-punaherukkasalaat-

ti.

Perjantai: Riisi-ohrapuuro, 

mehukeitto, kinkkuleikkele, 

ruispalat.

Jumala, maan ääriin saakka 

kiiriköön sinun nimesi, kai-

kukoon ylistyksesi!

Sinun kätesi on hyvyyttä 

täynnä.

Iloitkoon Siionin vuori, rie-

muitkoot Juudan kaupungit,

sillä sinun tuomiosi ovat oi-

keat.

Lähtekää, kulkekaa Siionin 

ympäri, laskekaa sen tornit.

Katsokaa sen muureja, tut-

kikaa sen palatseja, niin että 

voitte kertoa tuleville polville: 

Suuri on Jumala!

Hän on Jumalamme ajasta 

aikaan. Hän johdattaa mei-

tä ainiaan.

Ps. 48: 11-15 

Sunnuntai 8.2: Laina. 

Maanantai 9.2: Raija, Raisa. 

Tiistai 10.2: Elina, Ella, El-

len, Elna. 

Keskiviikko 11.2: Talvikki. 

Torstai 12.2: Elma, Elmi. 

Perjantai 13.2: Sulo, Sulho. 

Lauantai 14.2: Voitto, Valen-

tin, Tino. 

Sunnuntai 8.2. Lainan päivä, 

kirjastojen teemapäivä.

Keskiviikko 11.2. Valtakun-

nallinen hätänumeropäivä.

Torstai 12.2.Varhaiskasvatus-

päivä.

Rukous, rakkaus, usko ja työ

on juurena elon onnen,

jos vainojen vitsat meitä lyö,

se antaa voiman ja ponnen.

Zachris Topelius

1. Mihin osakuntaan Urho 

Kekkonen kuului opiskelu-

aikanaan?

2. Kuka Rooman keisari 

suunnitteli hevosensa nimit-

tämistä konsuliksi?

3. Keneltä Lasse Viren riisti 

v. -72 olympialaisissa 10 000 

metrin juoksin ME:n?

4. Minkä kahden kaupun-

kimme välillä kulki men-

neinä vuosisatoina ns. Här-

kätie?

5. Montako asukasta Nivalas-

sa oli viimeisimmän (12/08) 

Tilastokeskuksen tilaston 

mukaan?

Vastaukset sivulla 15

Ruokalista

Vauvauutisia

Työpaikat
Nivalassa

Katsastusmies, kuorma-au-

ton kuljettaja, markkinointi-

assistentteja, CNC-koneiden 

käyttäjä-ojelmoijia.

Työvoima-
koulutus
Kone- ja metallialan perus-

tutkinto, levyseppä-hitsaaja, 

levytekniikan ammattitut-

kinto, metallialan valmen-

tava jakso - metallin perus-

tiedot ja taidot, hitsaajan pä-

tevöitymiskoulutus, hitsaa-

jan ammattitutkinto, kone- 

ja metallialan perustutkinto 

- koneistus, teollisuusrobo-

tin ohjelmointi ja käyttötai-

to, työturvallisuuskorttikou-

lutus, tulityökorttikoulutus, 

monialainen rekrytointikou-

lutus yhteishankintakoulu-

tuksena, yrittäjän ammatti-

tutkinto.

Oulaisissa on syntynyt 

26.1.2009 nivalalaisten Tai-

na ja Tuomas Töllin poika-

lapsi, pituus 54 cm ja paino 

4,340 kg. 

Elina Laitinen ja Jari Korjo-

nen ovat saaneet poikavau-

van Oulaskankaalla 25.1. 

2009. Vauva painoi 3950 g ja 

pituutta oli 52 cm.

Tällä palstalla julkaistaan lukijoiden perhetapahtumia.

Alle 12-vuotiaitten lasten syntymäpäiväonnittelukuvat ovat ilmaisia, sa-

moin kuin nimitysuutiset,  valmistuneita ja syntyneitä vauvoja koskevat 

tiedotteet.

Ilmoitukset vain 9 euroa/kpl.

Muut ilmoitukset  - esimerkiksi kuvalliset kasteilmoitukset, vihittyjä, kih-

loissa, syntymäpäivä- ja kiitosilmoitukset maksavat vain 9 euroa käteisellä, 

laskutettaessa lisätään 1,90. Tiedot osoitteeseen Kalliontie 25 tai sähköpos-

tilla: toimitus@nivalanviikko.fi . Puhelin 443 133.

Aittoperän koululaisia sota-ajalta (1941). Kuvan omistaa Kaarina Korkiakoski, joka on 

eturivissä kolmas oikealta. Hänen takanaan isokokoinen, ruutumekkoinen tyttö on myö-

hemmin näyttelijänä tunnetuksi tullut Tea Ista. Hänen vanhempansa työskentelivät Ma-

kolan kaivoksella ja Tea kävi Aittoperän koulua. Mutta kuka onkaan opettaja? Ilmoittaa 

voi Nivalan Viikkoon puh. 443 133.

Tälle palstalle toivomme lu-

kijoilta vanhoja valokuvia, 

mielellään  50-luvulta uu-

dempaan päin. Kuvat voi tuo-

da Nivalan Viikon toimistoon 

os. Kalliontie 25 tai lähettää 

sähköpostilla osoitteeseen 

toimitus@nivalanviikko.fi. 

Palkitsemme julkaistut ku-

vat kahvipaketilla.

Tammikuun säätilastoja
Tammikuu 2005 2006 2007 2008 2009

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

vesisade/kk mm 0 0 4 11 0

vesisade/v mm 0 0 4 11 0

ylin lämpötila Cº 1,7 13 2:06 2,6 12 13:46 4,2 10 5:33 2,4 17 17:41 3,9 12 23:02

alin lämpötila Cº -23,4 28 20:50 -32,0 20 8:05 -27,4 31 1:32 -13,6 23 18:59

-

20,6 15 23:08

keskilämpötila C° -4,1 -6,8 -6,8 -3,8 -8,0

ylin ilmanpaine mb 1027 25 20:05 1040 22 12:25 1016 25 2:59 1048 4 11:37 1029 31 3:21

alin ilmanpaine mb 961 9 7:49 986 12 3:40 962 10 7:58 973 20 2:38 978 12 18:35

ylin tuulenpuuska m/s 12,9 30 23:02 12,4 12 15:59 12,9 16 17:52 13,4 24 15:19 11,3 13 1:49

jääpäivät 16 21 20 17 28

pakkaspäivät 28 28 29 24 30

www.kotinet.com/jamsat © Jouko Jämsä

Asiakas kysyi kauppiaalta:

- Onko teillä puulämmit-

teisiä saunankiukaita?

- Kyllä meillä on näitä jat-

kuvalämmitteisiä.

- En minä sellaista osta, 

kun minä saunaan vain lau-

antaisin.

Lääkärin vastaanotolla mies 

valitteli, että hän tuntee itsen-

sä hevoseksi.

- Mistä lähtien teistä on 

tuntunut siltä, lääkäri tie-

dusteli?

- Varsasta lähtien!

Pikku-Kalle oli saanut jou-

lulahjaksi rummut. Hän oli 

niistä tietysti hyvin ylpeä ja 

kerskui kavereilleen.

-Uskotteko muuten, että 

nämä ihmerummut pystyvät 

kertomaan kellonajankin?

-No ei varmaan uskota, 

kaverit totesivat.

Kallen ei auttanut muu 

kuin istahtaa rumpujen taak-

se, ja pian alkoi jumalaton 

meteli. Samassa yläkerrasta 

koputettiin täysillä kattoon, 

ja römeä miesääni kiljaisi:

-Hiljaa! Kello on puoli yk-

si yöllä!

Viljellään 
huumoria
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Koulutettu hieroja Anne Lau-

lumaa on avannut hieronta-

alan yrityksen linja-autoase-

malla tammikuussa. Torin 

puolella sijaitseva liikehuo-

neisto on kalustettu ja maa-

lattu viihtyisäksi ja tarkoituk-

senmukaiseksi.

Anne on alkujaan kotoisin 

Kolarista, mutta hänen van-

hempansa muuttivat Laiti-

laan vuonna -88, kun meni-

vät työhön Uudenkaupungin 

autotehtaalle. Niinpä Annen 

peruskoulu- ja lukioajat si-

joittuvat Laitilaan.

Anne aloitti jo tarjoilijak-

si opiskelun Porissa, kun hä-

neltä meni näkö. Vaiva joh-

tui diabeteksestä. Oikealla 

silmällä hän ei näe lainkaan 

ja vasemmankin silmän nä-

össä on ongelmia. Esimerkik-

si lukemiseen hän tarvitsee 

apuvälineitä. Ulkopuolinen 

ei näkövammaa kuitenkaan 

välttämättä edes huomaa.

- Niin minä sitten menin 

Helsinkiin Näkövammaisten 

ammattikouluun. Kävin en-

sin artesaaniksi ja sittemmin 

hierojaksi. Hierojan ammat-

ti on oikeastaan ollut pitkäai-

kainen unelma. 

Artesaanikoulutuskaan ei 

ole mennyt hukkaan. Työti-

loissa on itse tehty tuoli, ky-

nätelineitä ja muitakin esinei-

tä. Hän myös valmisti tuot-

teita ja myi niitä torilla Ni-

valassa.

- Ei niitä mene niin pal-

jon kaupaksi, että niillä eläisi. 

Kauempana, esimerkiksi Ou-

lun torilla olisi vilskettä, mut-

ta kun ei ole autoa eikä pysty 

sitä edes ajamaan, liikkumi-

nen tulisi hankalaksi ja kal-

liiksikin, Anne pohtii.

Aloitus lupaa 
hyvää
Asiakkaita on Anne Laulu-

maan yrityksessä käynyt tasai-

seen tahtiin avajaisista asti.

- Tosi tyytyväinen olen tä-

hän alkuun. Toivottavasti asi-

akkaita tulee vielä vain enem-

män, että voisin pitää itseni 

mukana työelämässä, Anne 

toivoo.

Nykyisin tehdään pal-

jon työtä tietokoneilla, joten 

klassisesta hieronnasta hae-

taan apua eritoten niska- ja 

hartiavaivoihin. Ylitarjontaa 

hieronta-alalla Nivalassa An-

ne ei pelkää.

- Vaikka koulutus on sa-

ma, niin jokaisella hierojalla 

on oma käden jälki ja niinpä 

jokaiselle asiakkaalle löytyy 

se mieluinen hieroja.

Yritys ei ole avoinna maa-

nantaisin, mutta vastaavas-

ti lauantaisin on, sillä monet 

työssä käyvät ehtivät silloin 

hierontaan. Ajanvarauspuhe-

limen löytyy toistaiseksi oves-

sa olevasta monisteesta, mut-

ta se tulee myös tekeillä ole-

viin ikkunoiden ja oven mai-

nosteippauksiin. Jos asiakas 

on juuri hierottavana, yrittä-

jä ei vastaa puhelimeen, sillä 

hierontatapahtuma on myös 

henkistä rentoutumista. Va-

pautuessaan Anne tekee vas-

tasoiton puhelimeen. Häneltä 

voi tilata aikoja myös iltaisin 

ja viikonloppuisin.

- Teippaukset ovat jo tu-

lossa. Samoin on tilattu jo 

uusi sähköpöytä sekä lämpö-

kattila, jonka avulla voi tehdä 

asiakkaille lämpöpakkauksia 

osana hierontaa. Alkuvai-

heessa on niin paljon hankit-

tavaa, että täytyy niitä vähän 

porrastaa, Anne miettii.

Maritta Raudaskoski

Uusi hieronta-alan yritys aloitti linja-autoasemalla

Anne Laulumaa on avannut hieronta-alan yrityksen matkahuollon kiinteistössä.

O lin päättänyt, että koskaan elä-

 mässäni en kirjoita laihdutta-

 misesta, mutta niin vain näkyy tä-

mäkin periaate iän myötä höltyvän.

Aloitimme lehdessä viime viikolla koko 

Nivalan Suuren Läskikapinan ja mukaan on 

ilmoittautunut jo nelisenkymmentä henkilöä. 

Myös ryhmät ovat tervetulleita mukaan, yk-

si on jo ilmoittautunut. Mukaan vaan kaikki! 

Alkupunnitus yksittäisille henkilöille on Ni-

valan Viikon toimistolla ja välipunnitukses-

sa saa käydä aina kun haluaa. Ryhmät voivat 

tehdä punnitukset itse ja ilmoittaa mukaan 

ryhmän yhteiset kilot. Sinnitellään Vappuun 

saakka ja keksitään matkan varrelle aina jo-

takin mukavaa. 

Terveysasiat nousevat laihduttamisen 

syyksi lähes kaikilla. Itsellänikin se on ensi-

sijainen ajatus - kuuskymppistä lähestyessä ei 

ulkonäöllä ole enää niin väliä. Viime elokuus-

sa verensokeri- ja kolesteroliarvot olivat sel-

laiset, että uusintakokeet sovittiin lokakuuk-

si. Käymättähän ne ovat vieläkin - täytyy täs-

sä ensin harkita laihduttamista, ennen kuin 

kokeisiin uskaltautuu. Olen ollut jo äiti, kun 

painoa on ollut 55 kiloa ja yli 80 nyt huite-

lee. Että jonkin verran tuosta olisin valmis 

luovuttamaan!

Nivalan Viikon Läskikapinassa mukana 

olo ei maksa mitään eikä siitä tarvitse ottaa 

stressiä. Terveysväittämiä emme esitä, vaan 

jokainen voi laihduttaa niin kuin parhaaksi 

näkee. Hyvien dieettikeinojen ja ruokaohjei-

den vaihtaminen on tietysti paikallaan. Tem-

pauksen lopussa eniten kiloja pudottaneille 

on luvassa palkinto ja kaikkien loppuun asti 

mukana olevien kesken arvotaan yllätyspal-

kintoja. Näin siksi, että pelkkää kilojen pudot-

tamista laskemalla emme ole samoissa lähtö-

asetelmissa, koska toisille painon pudottami-

nen on helpompaa kuin toisille. Palkintona 

on arvokkaita ostokortteja Hämekosken Pu-

kimoon, Kupari-Kenkään, Mode Mekkoon ja 

Kellosepänliike R. Sammalahdelle.

Ensi tiistaina teemme kevyen kävelylenkin 

ja puhumme matkalla mukavia. Lähtö on Ni-

valan Viikon toimistolta kello 18.00, tervetu-

loa mukaan kaikki, joille aika sopii. Ensi vii-

kon ajan aion itse noudattaa ns. Mehiläisen 

dieettiä. Monistan sen tiistaina niille, jotka 

sitä haluavat kokeilla. Läskikapinan tapahtu-

mia ja edistymistä voi seurata Nivalan Viikon 

näyteikkunasta. Läskikapinapäällikkönä toi-

mii Kaarina Puusaari-Niemelä, puhelinnu-

mero on 050 4392 900.

★ ★ ★Yrittäjät ovat lähteneet laajasti mu-

kaan taantuman torjuntaan. Liike 

sai alkunsa Pirkanmaalta ja siinä 

on mukana myös Pohjois-Pohjanmaa. Mu-

kana olevat yritykset lupaavat olla irtisano-

matta ketään ja yksinyrittäjät ovat luvanneet 

pitää yrityksen toiminnassa ainakin kuluvan 

vuoden.

Tosiasia on valitettavasti niin, että tällai-

set talkoot sopivat vain yrityksille, joilla on 

riittävästi pääomaa jemmassa ja toimiala, jo-

hon taantuma ei vaikuta. Pieni yritys ei voi 

tuottaa tappiota, vaan valot pitää sammuttaa 

kun rahat loppuu. Yksinyrittäjä ei myöskään 

voi luvata yritykselle varmaa jatkoa, vaikka 

taloudellisista vaikeuksista ei olisikaan kysy-

mys. Oma tai perheenjäsenen sairaus, avio-

ero tai muu henkilökohtainen vastoinkäymi-

nen voi jo muuttaa kaikki suunnitelmat täy-

sin päälaelleen.

Pääministeri Vanhanen ja muutkin näky-

vät tahot ovat toivoneet, että osakkeenomis-

tajat eivät nostaisi osinkoja eivätkä asettai-

si suuria tuotto-odotuksia. Valtiokin lupau-

tui omien osakkeiden kohdalla näin toimi-

maan. Näissä asioissa pitäisi aina puhua erik-

seen pienistä ja suurista yrityksistä. Pienessä 

yrityksessä yleensä kassaan pannaan rahaa, 

jos ne näyttävät vähiin käyvän ja palkat mak-

setaan ensin ja yrittäjä saa, jos jotain sattuu 

jäämään.

Hyvistä työntekijöitä kannattaa kyllä pi-

tää kiinni, jotta toiminta pääsee nousukiidon 

alkaessa nopeasti vauhtiin. Eräs esimerkki-

yritys tästä on nosturi- ja koneyrittäjä Pekka 

Niska Oy. Se on luvannut olla irtisanomatta 

ketään, vaikka töitä ei entiseen malliin ole-

kaan. Työntekijät korjailevat koneita, tekevät 

muita huoltotöitä ja kuntoilevat. Pekka Niska 

on kuuluisa siitä, että tukee työntekijöidensä 

terveyttä. Työajalla saa esimerkiksi kuntoilla 

palkallisen tunnin ajan ja lisäksi maksetaan 

yksi euro juostulta kilometriltä. Vuosipalkin-

to annetaan maratoonareille ja tupakoinnin 

lopettaneille. Tiedän henkilön, joka kysyi töi-

hin Pekka Niskan yritykseen ja jatkokeskus-

telu työhönotossa loppui siihen, kun hakija 

vastasi "tupakoitko" -kysymykseen "kyllä".

Ei taantumalle tavallisen kuluttajan silti 

kannata antautua. Eläkkeet, työttömyyskor-

vaukset ja lapsilisät tipahtavat tilille entisen 

suuruisina eikä työssä olevien palkkojakaan 

ole alennettu. Miksi siis pihistellä? Kuluttaa 

voi entiseen malliin ja pitää näin yhteiskun-

nan pyörät pyörimässä. Jos työssä käyvältä työ 

loppuu, niin silloin tietysti entisestä kulutus-

tasosta joutuu tinkimään. Nousu on kuiten-

kin edessäpäin ja kevätkin jo tulollaan.

★ ★ ★

N   ivalassa on paljon kulttuu-

  ritarjontaa ja muutakin hen-

kistä puolta ravitsevia asioita. En-

simmäiset Nivalan Musiikkiviikot ovat käyn-

nistyneet, joten osallistukaapa runsaslukui-

sesti tilaisuuksiin, kun meille kerran näin hie-

noja asioita järjestetään.

Jonkinlaista näivetystautia taitaa silti olla liik-

keellä, Hannu Hartikaista lainatakseni. Äksö-

niä pitäisi saada lisää paikkakunnalle. Kirk-

kaita ajatuksia päivän piristykseksi kannat-

taa lukea osoitteesta www.hannuhartikainen.

blogspot.com eli Hannun Kaleerista.  

Maritta Raudaskoski
maritta.raudaskoski@omanetti.fi 

Maritta Raudaskoski
maritta.raudaskoski@omanetti.fi 

Läskikapina hyvässä vauhdissa
Toimittajan tarinoita
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Nivalan Seurakunta

Kalajoen, Nivalan, Oulais-

ten ja Ylivieskan yhdistyneet 

puhallinorkesterit pitävät 

helmikuussa Ystävänpäivän 

tienoilla neljä konserttia.

Orkesteri koostuu kau-

punkien pidemmälle eden-

neistä harrastemuusikoista. 

Yksittäisen orkesterin soitta-

jien vahvuus vaihtelee vuosit-

tain ja tällä hetkellä kaikista 

orkestereista puuttuu soittajia 

tietyistä soitinryhmistä. Tä-

män vuoksi alueen orkeste-

rit yhdistivät voimansa ja pi-

tävät tämänvuotisen Ystävän-

päiväkonsertin yhdessä, nel-

jällä paikkakunnalla. Orkes-

terista tulee vahvuudeltaan n. 

50 henkilön puhallinorkeste-

ri (Quattro di Bothnia, Nel-

jä Pohjanmaalta). Orkesterin 

johtajina toimivat Mika Kai-

janen, Erkki Mankinen sekä 

Pasi Ojala, jotka kukin joh-

tavat konsertissa noin 20 mi-

nuutin osuuden. 

Konsertissa kuullaan pe-

rinteistä puhallinmusiikkia 

kuten Jan Van der Roostin 

Arsenal, viihteellisempää lin-

jaa edustavat Lasse Mårtens-

sonin Myrskyluodon Maija ja 

Klaus Badeltin Pirates of Ca-

ribbean sekä klassisempaa 

tunnelmaa tutuilta säveltäjil-

tä isolle orkesterille sovitetut 

teokset Leonard Bersteinin 

Danzon ja Dmitri Shostako-

vichin Jazz Suite nro 2.  Kon-

sertissa kuullaan myös trum-

petisti Janne Nietulan soolo-

kappale Kadonnut rakkaus.

Konsertit ovat sunnuntai-

na 8.2.2009 Kalajoella Poh-

jankylän koululla klo 14 se-

kä Nivalassa Lukion salissa 

klo 19. Seuraavana sunnun-

taina 15.2.2009 konsertit pi-

detään vastaavasti Oulaisissa 

Yläkoulun salissa klo 14 sekä 

Ylivieskassa klo 19 Ylivieska-

talo Akustiikassa.

Puhallinorkesteri Quattro di Bothnialla näytön paikka

Su 8.2.  13.30  Karvos-Pah-

kakylän diakoniatoimikun-

tien vierailu Kotikeskuksessa 

(Isomaa). Klo 13 seurat Niva-

lan ry:llä  (J Lesonen). Klo 14 

seurat Korpirannan ry:llä (T 

Poikkimäki). Klo 18  seurat 

Nivalan ry:llä (J Lesonen, P 

Mehtälä).

Ma 9.2. klo 11.30-13 näkö-

vammaisten kerho seurakun-

takodissa. Klo 19 gospel-lau-

lutilaisuus kirkossa, Gospel-

kuoro, joht. A Rautio. Koleh-

ti seurakunnan musiikkityön 

hyväksi.

Ti 10.2. klo 11 kohtaamis-

paikka Ranni, Peltolan pap-

pila, Asematie 1. Tule juttele-

maan kahvikupposen äärellä. 

Klo 18 lasten kuorojen yhteis-

konsertti seurakuntakodissa, 

sekä pieniä pianistisolisteja, 

joht, Anna Saarinen ja Liisa 

Katajala, vapaa pääsy.

Ke 11.2. klo 11 hopeaiän ker-

ho seurakuntakodissa. Klo 11 

varttuneiden kerho Nivalan 

ry:llä (H Ohtamaa). 19 Vir-

ret tutuiksi – lauletaan kärsi-

mysajan virsiä, mukana Ni-

valan kuorot.

To 12.2. klo 12 Nivalan Kaa-

tuneitten omaiset ry:n päivä-

kahvitilaisuus ja vuosikoko-

us seurakuntakodissa.  Klo 

16.30 lapsikuoron harjoituk-

set seurakuntakodissa. Klo  

18.30 Ystävänpäivän myy-

jäiset Nivalan ry:llä.

DIAKONIATYÖ

To 26.2. klo 10 Toivon torstai- 

kansainvälisen diakonian 

koulutuspäivä Oulaisissa.

Asiasta kiinnostunut, ota yh-

teyttä 12.2.mennessä p. (08) 

442 144.

PERHEKERHOTYÖ

Kerhoissa on valokuvaus-

viikko viikolla 6. To 5.2.. klo 

9.30 perhekerho seurakun-

takodissa, 6.2  klo 9.30 per-

hekerho seurakuntakodissa. 

Ti 10.2. klo 9.30 perhekerho 

seurakuntakodissa.

PYHÄKOULUTYÖ

Pyhäkoulu 8.2. klo 12 seura-

kuntakodissa, Vilkunan alu-

een pyhäkoulu klo 12 Sten-

rothilla, Niskakankaantie 

49.

PERHETYÖ

Ti 10.2. klo 18 Yhden van-

hemman olohuone seura-

kuntakodissa.

RIPPIKOULUTYÖ

Kolehdinkantajat: Su 8.2. Mi-

ra Lakso, Johanna Paavola, 

Joona Ranta-Nilkku. Su 15.2. 

Saija Kaarlela, Katja Kumpu-

la, Jarno Lähdemäki. Su 22.2. 

Timo Tölli, Anu Ylikotila, 

Aki Siltala. Su 1.3. Mira Ra-

janiemi, Jani Rautaoja, Mii-

ka Sikala. Su 8.3. Ville Sikala, 

Eveliina Saarimaa, Miika Toi-

vola. Huom! Ole paikalla sa-

kastissa viim. 20 min. ennen 

tilaisuuden alkua! Lisätietoja 

p. 040 532 5578/Reetta.

MUUT

Etappi-ohjelma radio-Poo-

kissa (100,5mHz) maanan-

taisin klo 17, uusinnat sun-

nuntaisin radiojumalanpal-

veluksen jälkeen. Ohjelmas-

sa käsitellään inhimillisen 

elämän kysymyksiä kristilli-

seltä arvopohjalta.

La 7.2.2009 klo 18 Herättäjän 

seurat Raudaskylän Opistol-

la, mukana maallikkopäivien 

ja opiskelijoiden talvitapah-

tuman osallistujat sekä He-

rättäjän työntekijöitä.

Oulun Eteläisen sotaor-

vot ry vuosikokous Alavies-

kan seurakuntakodissa ke 

25.2.2009 klo 13, mukana 

kirkkoherra Jaakko  Arppe. 

Pyydetään tuomaan arvotta-

vaa. Ilmoittautumiset Korpi-

selle p.  040 701 3704 viimeis-

tään 23.2.2009.

Kirkkoherranvirastossa 

myytävänä Nivalan histo-

ria -kirja, à 65 € ja adressit 

8,50 €.

Huom! Odotettu urkulevy 

on tullut myyntiin!  ”Nivalan 

vanhat urut” – äänite  sisältää 

urkumusiikin helmiä, soitet-

tuna Nivalan kirkon uruilla, 

urkutaiteilija Ismo Hintsala, 

levyn hinta 20 €.

Perheasiain neuvottelu-

keskus Rautatienkatu 6 C 2 

(käynti pihan puolelta) 84100 

Ylivieska, p. (08) 425 990.

Palveleva puhelin 010 190 

071. Palveleva puhelin päi-

vystää joka päivä, su-to klo 

18- 01, pe ja la klo 18-03. Pal-

velevaan nettiin voit lähettää 

viestin (evl.fi /palvelevanet-

ti.fi ), johon vastataan viiden 

päivän kuluessa.

Kastettu 

Natalia Auroora Tölli, Jo-

hanna Emilia Maijala, Kaisla 

Maaria Vähätiitto, Heidi El-

len Tölli

Hautaan siunatut

Annika Marianne Ainassaa-

ri  20 v.

Nivalan ensimmäinen Mu-

siikkiviikko käynnistyy tänä 

sunnuntaina. Jumalanpalve-

luksessa on musiikkivieraana 

Esa Ruuttunen, jonka jälkeen 

seurakuntakodilla on kirkko-

kahvit. Sunnuntai-iltana kello 

19.00 on Lukiolla neljän lä-

hipitäjän puhallinorkeste-

reiden yhteiskonsertti. Viik-

ko otti ennakkostartin viime 

perjantaina, jolloin kirkossa 

oli Virsi-tapahtuma.

Täydellisen ohjelman löy-

tää muun muassa Nivalan 

kaupungin internet-sivuilta.

Musiikkiviikon aikana 

toteutetaan 38 tapahtumaa, 

joista 19 tapahtumaan on kai-

killa mahdollisuus osallistua. 

Osa arkipäivän tapahtumis-

ta toteutetaan päiväkodeissa, 

kouluilla ja hoitolaitoksissa.

Musiikkiviikon promoot-

toreina ovat toimineet Niva-

lan seurakunta (vs. kanttori 

Anu Rautio) sekä Nivalan 

kulttuuripalvelut (kulttuu-

risihteeri Anita Ohtamaa). 

Yhteistyökumppaneina ovat 

Jokilaaksojen musiikkiopis-

to, Jokilatvan opisto, Joki-

laaksojen musiikkisäätiö, 

Nivala-lehti ja Nivalan Nuo-

risoseura.

Niva-Kaijan koulun audito-

riossa on ensi maanantai-

na oppilaiden vanhemmil-

le tarkoitettu Tietoturvailta, 

johon toivotaan runsaasti 

osanottajia.

Kello 18.00 alkavan il-

lan järjestäjinä ovat koulu 

ja Niva-Kaijan koulun Van-

hempainyhdistys ry.. Van-

hempainyhdistys haluaa 

muistuttaa vanhempia hei-

dän vastuusta huolehtia, että 

nettiä käytetään turvallisesti 

ja että meillä on velvollisuus 

myös valvoa, kuinka nuorem-

me käyttäytyvät siellä. Millä 

sivuilla liikutaan, mitä tieto-

ja on turvallista laittaa itses-

tä nettiin jne. Nuorista välit-

täminen tarkoittaa, että heil-

le pitää laittaa rajoja. Netin 

käyttökin vaatii joskus kovia 

keinoja. Tietokoneen totaali-

seen sulkemiseen on joskus 

todelliset tarpeet. Netissä ei 

ole järkevää notkua yömyö-

hään ja päivästä toiseen.

Vanhempainyhdistyksessä 

olemme pohtineet, kuinka tä-

hän voisimme vaikuttaa. 

Niinpä olemme päättä-

neet julkistaa Nivalaan tieto-

koneettoman päivän kaikille 

perheille. Tämä tarkoittaa, et-

tä kyseisenä päivänä ei tieto-

konetta aukaista ollenkaan.

Keskusteluissa eräs van-

hemmista kertoi, kuinka 

heillä oli päätetty sulkea tie-

tokone erääksi päiväksi. Se 

ilta oli vietetty yhdessä har-

rastaen mm. lautapelejä pe-

lailemalla ja keskustelemalla 

asioista. Vanhempien päättä-

väisyys palkittiin tässäkin ta-

pauksessa positiivisella koke-

muksella koko perheen kes-

ken, vanhempainyhdistyksen 

jäsenet pohtivat.

Tietokoneettoman päivän 

ajankohta valitaan yhdessä 

maanantai-illan tapahtumas-

sa. Tietoturvaillassa ovat asi-

antuntijoina tietoturvakum-

mi Raine Jurva ja PPO:n tie-

toturva-asiantuntija Jani Ant-

tila. Illassa on myös käytän-

nönläheisiä esimerkkejä.

Ensi viikko on valtakun-

nallinen tietoturva-asioiden 

teemaviikko. Kansallista Tie-

toturvapäivää vietetään tiis-

taina 10.2.

Nivalan 
Musiikkiviikko 

alkaa

Niva-Kaijalla vanhemmille tarkoitettu 
Tietoturvailta maanantaina

112-päivän toteutus Joki-

laaksojen pelastuslaitoksen 

alueella käsittää monipuo-

lista ohjelmaa alueen paik-

kakunnilla. 

Nivalassa tapahtumat kes-

kittyvät Nivalan paloasemalle 

tiistaina kello 9-15 väliseksi 

ajaksi. Tuolloin paikalla ovat 

edustettuina muun muassa 

Sammutinhuolto Sandvik, 

Päivärinnan Sähköliike se-

kä Pohjanmaan Ensihoito tj. 

Elias Tienvieri, työtilanteen 

sallimien mahdollisuuksien 

puitteissa.

Pelastuslaitoksen esittely-

video pyörii non-stoppina ja 

vierailla on mahdollisuus tu-

tustua kalustoon. Lapsille on 

Tunneli & palomiehen taika-

laatikko.

112-päivän aikana
runsaasti tapahtumia

Joka viikko.
Jokaiseen kotiin.



Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Jäteyhtiö Vestia on valinnut 

urakoitsijoita kuljettamaan 

kotitalouksien jätteitä. Uu-

det urakat alkavat huhtikuun 

alusta. Urakkakausi on viisi 

vuotta.

Urakoitsijat ovat: Haapa-

järvi - Leketrans Oy, Haapa-

järvi, Himanka - Jätehuolto 

P. Pääkkönen  Oy, Kalajoki, 

Kannus - Kiinteistöhuolto 

Janne Roiko-Jokela Ky, Kan-

nus, Nivala - TSE-Tienvieri 

Oy, Nivala, Pyhäjärvi - HFT 

Network Oy, Kuopio, Sievi - 

TSE-Tienvieri Oy, Nivala, To-

holampi - Leketrans Oy, Haa-

pajärvi, Ylivieska - Sita Fin-

land Oy, Ylivieska.

Näiden alueiden jätekulje-

tuksista pyydettiin tarjouksia 

avoimessa tarjouskilpailussa. 

Tarjouksia saatiin kymme-

neltä yrittäjältä. 

- Kyllä keskitetyn kilpai-

luttamisen systeemi on näyt-

tänyt nyt toimivuutensa. Täl-

läkin kilpailutuskierroksel-

la pienet, paikalliset yrittäjät 

saivat useita urakoita. Kilpai-

lutus antoi mahdollisuuden 

jopa aivan uusillekin yrittä-

jille. Aikoinaan esitettiin kil-

pailuttamisen suosivan vain 

isoja valtakunnallisia yrityk-

siä, mutta selvästikään näin ei 

ole käynyt, toteaa Vestian toi-

mitusjohtaja Antero Isokoski.

Keväällä kilpailutetaan vielä 

Alavieskan, Kalajoen, Meri-

järven ja Pyhäjoen kotitalo-

uksien jätekuljetukset. Näi-

den alueiden uudet urakat al-

kavat syyskuun 2009 alusta. 

Vestia Oy on Siika-, Pyhä-, 

Kala- ja Lestinjokilaaksojen 

kuntien omistama alueellinen 

jätehuoltoyhtiö, joka hoitaa n. 

100 000 ihmisen jätehuollon. 

Vestia hoitaa omistajakun-

tiensa puolesta niiden laki-

sääteiset jätehuollon toteut-

tamistehtävät: jätteiden kul-

jetuksen järjestämisen, jättei-

den hyödyntämisen, käsitte-

lyn ja loppusijoituksen sekä 

ongelmajätehuollon. 

TSE-Tienvieri Oy:lle Sievin ja Nivalan jätekuljetukset

Nivalan Ekotorilta lähti vii-

me viikolla nelisen sataa sä-

killistä lajiteltua vaatetavaraa, 

saman verran Haapajärveltä, 

kohti Tamperetta SPR:n kes-

kusvarastoon, jossa ne lajitel-

laan uudestaan.

Osa lahjoitusvaatteista lä-

hetetään edelleen katastrofi -

alueille ja osa myydään Pu-

naisen Ristin kierrätystavara-

taloissa Konteissa. Kuljetus-

kustannuksista vastasi Ekoto-

ri polttoainekuluilla ja rekan 

kuljettajina toimivat Nivalan 

ammattiopiston logistiikka-

alan kolme opiskelijaa ope-

tusajona.

Suomen Punaisen Ristin 

katastrofi alueille lähettämil-

lä vaatteilla on hyvä maine. 

Vaatteet ovat hyvälaatuisia, 

hyvin lajiteltuja ja pakattu-

ja, joten niitä on helppo ja-

kaa vaikeissakin olosuhteissa. 

Avustuskohteissa tarvitaan 

käyttökelpoisia arkivaatteita.

SPR on ohjeistanut lajit-

telijoita. Lahjoitettujen vaat-

teiden tulee olla puhtaita ja 

ehyitä. Kaulukset,  saumat ja 

hihansuut tulee olla ehjiä, ve-

toketjut toimivia, vaatteista ei 

Rekallinen vaatteita SPR:lle

  Sirpa Pesola huolehtii, että tavarat tulevat hyvässä järjestyksessä rekan kyytiin.

Simo Perttulalla on vielä hikistä urakkaa edessä.

Ritva Hemilän mielestä on kiva käydä talkoissa, mutta pitää toki ehtiä huilata välillä.

saa puuttua nappeja. Llisäksi  

vaatteen tulee olla siisti myös 

sisäpuolelta ja vuori tallella.

Näitä edellä mainittu-

ja seikkoja haluaa korostaa 

myös Nivalan Ekotorilla ja 

SunKirppixellä työskentele-

vä Simo Perttula, ja toivoo, 

että lahjoittajat eivät toisi li-

kaisia ja rispaantuneita, käyt-

tökelvottomia vaatteita kier-

rätykseen.

Nivalassa toimivat Ekotori 

ja SunKirppix kuuluvat alu-

eelliseen vuonna 2006 pe-

rustettuun kierrätysyhdistys 

EkoSoliin, jonka toimintape-

riaatteena on kierrätysaatteen 

edistäminen harjoittamalla 

käytettyjen tavaroiden myyn-

tiä ja kierrätyksen yhteyteen 

luontevasti soveltuvaa työpal-

velua ja uusiotuotantoa.

Tärkeänä toimintamuo-

tona on työttömien aseman 

edistäminen  palkkaamalla 

pitkäaikaistyöttömiä. Nivalan 

ja Haapajärven kierrätys- ja 

kirpputoritoiminnasta vas-

taa käytännössä lähinnä Sir-

pa Pesola Haapajärveltä.

Ritva Oja
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Lukijoiden Ajatuksia

Vanha asunto
noin neljäkymmenluvulta.
 
Siis tupa ja kamari.
Seinät sotkettu punamullalla ulkoapäin.
Vuorilauat ja ikkunanpielet valkoiset – 
öljymaaliset.
 
Portaita korjattaessa vähän levitetty,
– silloin kerran.
ja porstuassa kaksi konttuuria.
Ruokatarpeille ja vaatteille.
 
Puilla lämmitettävä – sinä vanha asunto.
”Mitenkä rakas ja lämmin kotiliesi.”
Mutta olet jo aika rapistunut,
ja jo vähän lahonutki – niinku minäki.
Vesikattoki melkein ku seula.
 
 – Suothan anteeksi, että näin julkisesti 
puhun sinusta – 
mehän ollaan kavereita, eikö?
”Mitähän jos tehtäis remontti!”
– jotku sanovat, että se ei kannata,
jotku sanovat, että joo.
Meillähän on aina niin kivaa keskenämme
– eikö ookki!
Sinähän toki tiedät senki, että minä oon yökkö
ja että mitenkä minä valveilla maaten
haastelen sinun vanhojen seinähirsien kanssa,
ihan aamupuoleen yötä.
Ne ovat jo antiikkiset hirret!
Ne napsuvat ja natisevat yöllä – 
ihan ku minun nuppiluut.
Mehän kuullaan joskus korsaustakin – 
eikö kuullakin?
ja me ollaan melkein erottamattomat kaverit.
 
Onhan meillä kaikenlaisia salaisuuksiakin keskenämme.
Eihän kerrota niistä kenellekään – eihän – 
Nehän ovat meidän keskeisiä
tokihan me vanhenemme yhdessä.
 
Varmaan ovat seinähirret kuulleet kuiskeita,
että meidät muka erotettais – 
– eikö olisi julmaa?
Sillä enhän minä millään pääsisi ystävystymään
laatikkotalojen kanssa.
– Kuvitella – 
Pitkä rivi laatikkotaloja – elementtiä ja tyroksia –
keinotekosia.
Ei edes minulle niin tarpeellista kellarinluukua
– vähän ravistunutta
jota piti levittääkin sillon kerran
kun minun maha oli niin suuri – ja potut
oli siellä kellarissa!
Yhtään pitemmälle me ei uskalleta etes ajatella.
Että erottaisi vanhasta asunnosta.
– Ei herrantähden – 
Sillä mehän ollaan erottamattomat ystävät.
 

                      Kivaranmummu

Leikkaamattomat kollit juok-

sentelevat täällä Nivalassa 

ympäri kyliä, ja kohta alka-

vat kissojen mourupäivät.

Monella leikkaamattomal-

la naaraalla on jo ns. juoksu. 

Piilopentuja siis taas tehtail-

laan: sähiseviä pikkupeto-

ja, joita on vaikea loukuttaa 

ja kesyttää. Niiden osana on 

menehtyminen pakkaseen ja 

nälkään! Tällaista julmuutta-

ko te "lemmikkien" välinpitä-

mättömät omistajat haluatte, 

kuin myös sitä, että kollipoi-

kanne tulee tappeluissa raa-

delluksi? Kollin leikkautus on 

nopea, eläimelle suhteellisen 

helppo ja omistajalle halvem-

pi kuin naaraan. Leikatut kol-

lit pysyvät paremmin kotona 

ja tappeluvimma laantuu, ei 

kuitenkaan hiirestäminen. 

Pentuja ne eivät enää pysty 

tuottamaan, kun taas hen-

gissä selvinneet villipentueet 

jatkavat tuotantoa usean pe-

sueen vuosivauhtia.

Eikö nyt sovi kollinomis-

tajan tarkistaa tilanne omal-

ta osaltaan, ettei välinpi-

tämättömyydestä syyllis-

ty eläinten kärsimyksiin?

Pipetti toimii vielä kol-

me viikkoa - se on lähel-

lä ja asiansa osaava! Pan-

kaa, hyvät ihmiset, toimeksi!

Piilopentueen syksyllä 
hoidettavakseen saanut

Pipettiin, mars!

Suomessa on ollut mahdol-

lisuus seurata TV7-nimistä 

kristillistä tv-kanavaa joulu-

kuusta 2003 alkaen. Itse olen 

saanut tutustua ko. kanavaan 

muutama vuosi sitten, joten 

luin nyt suurella mielenkiin-

nolla Kuva ja Sanan kustan-

taman kirjan nimeltään "JU-

MALAN SEITSEMÄS IH-

ME,  Kristillisen tv-kanavan 

synty Suomessa".  

Risto Siltasen toimitta-

massa kirjassa Martti ja Mirja 

Ojares kertovat elämästään ja 

TV7-kanavan syntyvaiheis-

ta. Heitä valmisteltiin jo pie-

nestä pitäen nykyiseen työ-

hönsä Jumalan palvelijoiksi. 

Pohjalaisesta Ylistarossa syn-

tyneestä Martista tuli aikoi-

naan Sanoma Osakeyhtiön 

talousjohtaja ja sittemmin va-

ratoimitusjohtaja. Keski-Suo-

messa Toivakassa syntyneestä 

Mirjasta tuli Sanomien työn-

tekijöiden lapsille tarkoitetun 

päiväkodin johtaja. Martin ja 

Mirjan tutustuminen tapah-

tui siis Sanomissa, ja pian sen 

jälkeen he solmivat avioliiton 

Jerusalemissa. 

Viestintäneuvos Mart-

ti Ojares kertoo rehellisesti, 

kuinka hän oli ennen eläk-

keelle jäämistään laatinut 

Mirja-puolisonsa kanssa 

monenlaisia tulevaisuuden 

suunnitelmia, mm. maailman 

golfk entät kutsuivat. Mutta 

Jumalalla oli toiset suunni-

telmat - Hänen työnsä Hä-

nen elopelloillaan.  

Ojarekset laittoivat elä-

mässään kaiken likoon, niin 

taloudellisesti kuin henkises-

tikin. Kentältä tuli kristityiltä 

rohkaisevaa palautetta, mutta 

yleinen mielipide jopa monis-

sa seurakunnissa oli, ettei täl-

laisella kristillisellä kanaval-

la tulisi olemaan minkäänlai-

sia menestymisen mahdolli-

suuksia Suomessa. Mutta toi-

sin kävi! Monien esteiden ja 

vastoinkäymisten kautta työ 

on nyt alkanut avautua mitta-

kaavassa, josta Martti ja Mirja 

eivät aikoinaan voineet edes 

uneksiakaan.

TV7-kanavalla on tänään 

jo yli 200 000 katsojaa. Netis-

sä kanavaa voi katsoa missä 

tahansa ja mihin vuorokau-

den aikaan hyvänsä. Lisäk-

si se näkyy kaapelikanavalla 

televisiossa kautta Suomen 

- Nivalassakin. Nykyisin oh-

jelmaa voi katsoa televisiosta 

myös Laajakaista-TV:n avul-

la ilman kaapelikanavaa. Joi-

denkin lehtien, esim. Iltasa-

nomien ja Kalevan, televisio- 

ja radioliitteissä on viikoit-

tain/päivittäin myös TV7:n 

ohjelmat. Ja mikä ehkä aina-

kin allekirjoittaneen mielestä 

parasta, niin tältä kanavalta 

ei tarvitse vastaanottaa kor-

via rikkovaa menoa tai mai-

noksia - vaan ihmisläheistä 

ohjelmaa perheen pienimpiä 

myöten. 

"Jumalan seitsemäs ihme" 

puhuttelee avoimuudellaan 

ja rehellisyydellään. Kirjan 

takakannessa todetaan Risto 

Siltasen toimittaneen suoras-

taan henkeäsalpaavan jännit-

tävän, kauniin, inhimillisen 

ja Jumalaa kirkastavan kirjan. 

Kansainvälinen evankelista 

Kalevi Lehtinen on myös to-

dennut, että "TV7 ei ole ole-

va minkään seurakunnan tai 

järjestön etuoikeus vaan Suo-

men kansan yksinoikeus".

Monet elämänmyrskyt ko-

keneina Martti ja Mirja Oja-

res rohkaisevat kirjan lukijoi-

ta kauniilla tavalla: "Alä sinä-

kään, rakas lukijamme, katso 

olosuhteita ja omia mahdol-

lisuuksiasi silloin kun käsky 

käy. Kun olemme Jumalan 

palveluksessa ja pysymme 

Hänen Sanassaan, Hän vie 

työnsä päätökseen - sinun-

kin kauttasi, vaikka tuntisit 

itsesi miten saamattomaksi 

tai kyvyttömäksi tai lahjatto-

maksi tahansa. Meidän teh-

tävämme on toimia ja uskoa, 

että pääsemme Herran avulla 

läpi paksuimmistakin muu-

reista, vuorille syvimmistä-

kin rotkoista". 

Jumalan seitsemänteen ih-

meeseen kannattaa tutustua 

- niin kirjana kuin TV-kana-

vanakin. 

Eero Kettunen

Lukijan kirja-arvost elu

Kristillisen tv-kanavan synty Suomessa

Lukijan runo

Kuntalain mukaisen tiedot-

tamisen hoitaminen näyttää 

olevan sellainen taitolaji, jo-

ta kaupungin hallinto ei ai-

nakaan toistaiseksi taida, tai 

sitten ei halua lain edellyttä-

mällä tavalla hoitaa. Tähän 

päätelmään tulee kun lukee 

lehdistä uuden paloaseman 

”rakentamispäätöstä”.

Päätökseksi asiasta anne-

tut uutiset on luettava siksi, 

että uutisointi medialle on 

annettu selkeästi siinä muo-

dossa, että rakentaminen on 

selvää. Siis hallinnon sisäpii-

rissään toteutettavaksi jo pää-

tetty.

Paloaseman rakentami-

nen on siis uutisoitu, eli tie-

dottaminen hoidettu. Eikö se 

siis riitä ja mitä meni pieleen? 

Kuntalain 27 ja 29 §:t edellyt-

tävät mm. riittävän aikaises-

sa suunnitteluvaiheessa, eli 

suunnittelun käynnistyessä, 

tapahtuvaa kaksisuuntaista 

vaikuttamismahdollisuutta, 

eli asukkaille tiedottamis-

ta, asukkaiden mielipiteiden 

selvittelyä ja kuulemista. Li-

säksi em. säännökset edellyt-

tävät ratkaisujen vaikutusten 

selvittämistä asukkaille.

Nyt näin ei paloaseman 

”päätetyn” rakentamisen 

osalta vielä ole tapahtunut. 

Tuhannen taalan paikka 

tiedottamisenkulttuurin kor-

jaamisessa näkyy valuneen 

hukkaan. Ainakin osittain. 

Hukkaan valuminen on va-

hinko ja tehty tiedottaminen 

täyttää vain osin vaalien alla 

ja vielä uuden valtuuston I:ssä 

istunnossa annetut lupaukset 

avoimuus- ja tiedottamiskult-

tuurin parantamisesta. 

Jotain kuitenkin voidaan ja 

on tarpeen asiassa vielä teh-

dä, jotta sekä rakentamisen 

puolustajille, että sitä vastus-

taville, joita molempia näyt-

tää olevan, jäisi oikea kuva 

”tehdyn rakentamispäätök-

sen” taustoista ja vaikutuk-

sista tulevaan. Siis mitä?

Tätä kirjoittavan mielestä 

ei riitä se, että uuden paloase-

man rakentamista taustoja 

perustellaan pelkästään sillä, 

että entisen on vallannut ter-

veydelle vaarallinen home. 

Jotta asiasta voitaisiin op-

pia jotain ja jotta vahinko ei 

pääsisi uusiutumaan tulevalla 

uudella paloasemalla, on sel-

vitettävä asiasta vastuullisten 

toimijoiden sekä itselleen, et-

tä päättäjille ja asukkaille se, 

miksi homevahinko on pääs-

syt tapahtumaan? Ovatko 

aikanaan tehdyt rakennus-

suunnitelmat ja rakentami-

sen toteutus homehtumisen 

syy? Vai onko syy siinä, että 

rakennuksen, mm. vesikaton 

ja muiden rakenteiden kun-

toa ei ole riittävällä huolella 

seurattu ja näin tarvittavat 

korjaustoimet ovat jääneet 

tekemättä? Onko eletty huo-

lettomasti uuden paloaseman 

toivossa?

Lisäksi tulee selvittää se-

kä valtuustolle että asukkail-

le mm. se, mitkä ovat uuden 

paloaseman rakentamisen ja 

sen yhteyteen liittyvien mui-

den toimien vaikutukset kau-

pungin talouteen nykyiseen 

verrattuna. Eli esim. mit-

kä ovat järjestelyn veroseu-

raamukset, kattaako pelas-

tuspalvelulaitokselta saatava 

vuokra kyseisen investoinnin 

aiheuttamat rahoitus-, pois-

to-, vuosihuolto-, ym. kulut? 

Jos ei, niin kuinka paljon Jo-

kilaaksojen Pelastuslaitos syö 

kaupungin varoja maksatta-

malla rajusti paisuneita ku-

lujaan epäsuorasti kaupun-

gilla ja miten mahdollinen 

alivuokratilanne poikkeaa 

talousvaikutuksiltaan nyky-

tilanteesta.

Kaupunginvaltuustolla 

ei liene moraalista oikeutta 

tehdä paloaseman rakenta-

miseen liittyviä minkään as-

teisia päätöksiä ennen mm. 

edellä mainittujen asioiden 

selvittämistä ja selvityksestä 

tiedottamista valtuutetuille ja 

asukkaille. On lupausten lu-

nastamisen aika.

H.H.

Tiedottaminen - tuhannen taalan taitolaji
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Menestyäkseen nopeiden ja 

yllättävien muutosten ajassa 

myös maatilayrittäjän on seu-

rattava entistä tarkemmin ta-

louttaan ja ennakoitava muu-

toksia. 

- Kun maatilojen koko 

kasvaa, reaaliaikaisen tiedon 

merkitys korostuu. Ajantasai-

nen kirjanpito kertoo yrityk-

selle, miten sen talous kehit-

tyy. Samalla tarkentuvat tulo-

sennusteet ja välitilinpäätök-

set, ProAgria Oulun talous-

neuvonnan vastaava Antti 

Harjunen sanoo.

Uuden tehtävänsä vuo-

denvaihteessa aloittanut pit-

kän linjan neuvoja tietää, että 

vaikka aika muuttuu, vanhat 

lainalaisuudet pysyvät: on tie-

nattava enemmän kuin kulut-

taa ja pidettävä kulut kurissa. 

Tilan kehittämisen ei tarvitse 

merkitä yrityskoon kasvatta-

mista, vaan satsaamista arki-

siin asioihin.

- Hyvin tehty kirjanpito 

kantaa pitkälle ja on talou-

den arvioinnin perusta. Siitä 

on hyvä jatkaa verosuunnit-

teluun, tilinpäätöksiin ja tu-

loksen analysointiin. Asian-

tunteva verosuunnittelu tar-

kastelee maatilaa kokonai-

suutena ja ottaa huomioon 

tulevaisuuden suunnitelmat 

eri vaihtoehtoineen. Veroil-

moitus paitsi tehdään, myös 

tarkastetaan ja tulkitaan.

ProAgria Oulu on tehos-

tanut kirjanpitopalvelujaan 

muun muassa Nivala-Haa-

pajärven ja Ylivieskan seu-

tukunnissa. Sekä Nivalan et-

tä Oulaisten toimistot ovat 

avoinna maanantai aamu-

päivisin tai erikseen sovitta-

vana aikana kirjanpitoasiak-

kaita varten. Tarjolla on osaa-

mista myös yhtiömuotoiseen 

ja kaksinkertaiseen kirjanpi-

toon.

- Jatkuvan koulutuksen ja 

käytännön kokemuksen an-

siosta ProAgrian neuvojat 

ovat erityisesti maatalouden 

asiantuntijoita. Eri puolil-

la maakuntaa toimivissa tii-

meissä neuvojat pystyvät yh-

dessä keskustellen hakemaan 

parhaita mahdollisia ratkai-

suja asiakkaiden eri tilantei-

siin, Antti Harjunen lisää.

Vertailutietoja 
toisilta tiloilta
 Tulosanalyysi kertoo yri-

tyksen talouden kehittämi-

sen paikat. Tämän vuoden 

alussa uudistunut ProAgri-

an maitotilojen talousseu-

ranta tuo tulosanalyysin ai-

empien maidontuotannon 

tuloslaskelman tilalle.

- Uusi maitotilan tulosana-

lyysi antaa entistä paremman 

kokonaiskuvan tilan kannat-

tavuudesta, vakavaraisuudes-

ta ja maksuvalmiudesta. Sen 

avulla tarkastellaan maatilan 

tuloksia ja niiden taustalla 

vaikuttavia tekijöitä. Lähtö-

tietoina käytetään edellistä 

vahvistettua veroilmoitusta, 

Antti Harjunen kertoo.

Maatilayrittäjän luvalla tu-

losanalyysin tiedot syötetään 

nimettömänä valtakunnal-

liseen Taloustietopankkiin, 

josta saadaan oman maatilan 

rinnalle vertailuluvut vastaa-

vilta maatiloilta.

- Maatilat tyytyvät usein 

seuraamaan vain oman tulok-

sen kehitystä. Vertailu mui-

den tilojen tietojen kanssa 

auttaa hahmottamaan oman 

toiminnan vahvuudet ja ke-

hityskohteet sekä asettamaan 

realistisia tavoitteita tulevai-

suudelle.

Elinkeino-
suunnitelma on 
tärkeä liite

 Maatalouden investointitu-

kien toinen hakukierros alkaa 

15. helmikuuta ja jatkuu 15. 

huhtikuuta saakka. Elinkei-

nosuunnitelmasta on tullut 

keskeinen selvitys, kun TE-

keskukset vertailevat maati-

lan investointituki- ja aloi-

tustukihakemusten myöntä-

misedellytyksiä.

ProAgrian neuvojat ovat 

kouluttautuneita elinkeino-

suunnitelmien tekijöitä.

- Laaja elinkeinosuunni-

telma kuvaa kattavasti tilan 

resurssit ja kehittämissuun-

nitelmat. Se sisältää muun 

muassa selvityksen tilan läh-

tötilanteesta, suunnitellus-

ta hankkeesta ja tavoitteista 

sekä maatalouden osuudesta 

kokonaistuloista. Suunnitel-

maa varten tehdään myös tu-

los-, tase- ja maksuvalmius-

laskelmat. Tiettyihin kohtei-

siin riittää suppea elinkeino-

suunnitelma, Antti Harjunen 

tiivistää.

 

Talouden suunnittelu auttaa maatilaa

Antti Harjunen, ProAgrian Oulun talousneuvonnan vas-

taava henkilö.

Nivalan Viikon voi nyt myös TILATA jakelualueen ulkopuolelle

Vuodeksi eteenpäin vain 42€ Soita heti, puh. 443 133
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Raimo Kaarlela on pitkän lin-

jan hevosmies, jolla on taka-

naan yli 40-vuotinen ohjas-

tajaura. Ravikilpailuissa hän 

on kääntänyt ajokkinsa 70-80 

kertaa voittajaesittelyyn, ja yli 

sata kertaa hän on lyönyt kät-

tä päälle hevoskaupoissa. 

- Vuosien mittaan hevos-

hommissa on ollut niin ilon 

kuin surun hetkiäkin kun he-

vosia on ollut hyviä, huonoja 

ja hyvin huonoja. Kun pääsin 

armeijasta ostin Eri-Innon, ja 

se vähinsä pärjäsikin siihen 

asti kunnes loukkasi etujal-

kaansa. Ja ensimmäisen ra-

vivoiton ajoin Humu-Matil-

la. Se juoksi heti viisi ykkös-

tä peräkkäin, ja keräsi tasai-

sesti rahaa. Lämpöisistä Pri-

mula Kind oli hyvä kun sen 

90:stä startista tuli 22 voittoa. 

Yhtenä kesänä Primula voit-

ti 10 kertaa kolmen kuukau-

den aikana! Myöhemmässä 

vaiheessa V.T. Poju oli hyvä 

hevonen. Se voitti Vermos-

sakin kaksi lähtöä peräkkäin, 

samoin Tampereella ja Lah-

dessa se voitti. 

- Myös Anki II:n oli hy-

vä, ja sillä pärjättiin etelässä-

kin kun se oli Turussa toinen 

ja voitti seuraavana päivänä 

Vermossa, hevosmies muis-

telee.

Viimeksi Anne-tyttären 

nimissä ollut Anki II:n on 

näyttänyt periyttäjälahjansa, 

sillä sen vanhin varsa Tujaus 

niittää mainetta tällä hetkellä 

V75- tasolla.

- Tujaus on Annen omakas-

vatti, joka on myyty Etelä-

Suomeen. Se juoksi viime 

vuonna 26.7:n vauhtia, ja yli 

10 000 rahaa. Hevosen ko-

konaisvoittosumma on nyt 

yli 16 000 euroa, ravimies 

kertoo.

Huippusukuja

Kaarlelan Raimon ja Annen 

nykyisiltäkin huippusukuisil-

ta hevosilta voi odottaa me-

nestystä, sillä nuori Somarii-

na on jo väläytellyt vauhte-

jaan, ja varsat ovat treenilen-

keillä näyttäneet lahjakkuut-

taan. Sukua niiltä löytyy kuin 

Abessiinian keisarilta, ja var-

sojen emät ovat hyviä periyt-

täjiä, ja isäoriit ovat Suomen 

menestyneimpiä hevosia.

- Annella on Anki II:sta ja 

Hovi-Arista 4-vuotias tamma 

Hovi-Inka. 5-vuotias tamma 

Somariina on Hovi-Arista ja 

E.L.Vihurista, ja se on mei-

dän yhteinen hevonen. Hil-

jattain ostamani 4-vuotias 

ruuna M.K.Lord on Turos-

ta ja V.T.Ajatuksesta, Kaar-

lela listaa.

Raviurheilussa pyörii paljon 

omistajaa kaipaavaa rahaa, ja 

niinpä Hipposkin raviratojen 

kanssa jakelee pois ylimääräi-

siä seteleitä palkintoina.

- Totolinessa pienin palkin-

to on 1200 euroa alimmis-

sa sarjoissa, ja 75- fi naaleis-

sa ykkönen voi olla 5000 eu-

roakin. Suurkilpailuissa on 

yli 100 000:n palkintojakin. 

Ravit keskittyvät vähitellen 

suurille radoille, ja pienet 

radat putoavat pois kilpai-

lukalenterista. Rahamiehet 

ovat vallanneet lämminveris-

ten kilpailut, koska heillä on 

ylivoimaisen hyvät hevoset. 

Onneksi suomenhevoshom-

ma on vielä harrastepohjalla, 

joten siinä on mahdollisuus 

pärjätä. Suomenhevonen 

vaan alkaa olla uhanalainen 

laji kun niille on varattu pa-

himmillaan vain yhtä-kahta 

lähtöä raveja kohti, hevos-

mies pohtii.

Koska raveista kuitenkin 

tavalliselle hevosenomista-

jalle rahaa tulee kuin silk-

kilankaa ja menee kuin ma-

nillaköyttä, niin Kaarlela ta-

sapainottaa talouttaan myös 

hevoskaupalla.

- Hevoskauppa on isältä pe-

ritty tapa, hän oli kova he-

voskauppias. Hyviä hevosia 

kauppalangot minultakin 

saivat, sillä parhaimmilla olisi 

voinut ajaa vaikka leipiä uu-

niin lasivaunuilla!

Monesti on käynyt niin, että 

kun tekee puhelimessa kau-

pat niin parhaiten pärjää, ja 

jos hevosen näkee niin si-

tä heittäytyy liian viisaaksi. 

Somariinankin ostin puheli-

messa, Kaarlela valottaa.

Valmennusta

Lämminverinen tykkää hui-

della välillä vauhdikkaasti-

kin, ja pätkän voi irroitella 

satakymmenen mittarissa. 

Suomalaiselle hevoselle kieli 

vyön alla juokseminen ja ta-

sainen takominen samoissa 

maisemissa on tappavaa.

- Jos hevonen on hyvä, 

niin on sama onko se suo-

menhevonen vai lämminve-

rinen. Lämminverisille kunto 

pitää ajaa juoksuttamalla ja se 

vaatii hyvät valmennuspaikat. 

Ei niitä pysty tuolla pellolla 

laittamaan kuntoon, vaan ne 

tarvitsevat intervalli- ja hiitti-

ajoa radalla. Suomenhevosia 

olen paljon treenannut työ-

vehkeillä; reellä ja kärryillä. 

Viime talvenakin ajoin hevo-

selle pohjakuntoa siirtämällä 

170 kuutiota pöllejä lanssiin 

toista kilometriä pitkän mat-

kan, valmentaja erittelee.

Raimon lapsista tyttä-

ret, Anne ja Mari, jatkavat 

hevosharrastusta. Anne on 

suuntautunut ravi- ja Ma-

ri suomenhevosineen ratsu-

puolelle. Anne on ilmoitta-

nut 4-vuotiaan Hovi-Inkan 

kahteen suurkilpailuun Ou-

lu Expressiin ja Villimiehen 

Tammakilpaan.

- Pikkutytöstä asti olen hoi-

tanut hevosia ja kulkenut ra-

veissa isän mukana. Onkohan 

se sitten veren perintönä tul-

lut tämä hevosinnostus. On-

han se ihan kiva, kun minun 

ensimmäinen kasvatti Tuja-

us on menestynyt näin hy-

vin radalla. Kun itse kasvat-

taa varsasta ravurin, niin sil-

loin tietää mikä se on. Olen 

ollut hevoshommissa enem-

mänkin tällä huoltopuolella, 

ja jos liikuttelen hevosia niin 

ratsastelen niillä, Anne Kaar-

lela kertoo.

Nivalassa on hevosia, mut-

ta ravihomma on hiipunut 

parhaista vuosista.

- Meillä on hyvä ravirata har-

joitteluun, ja siitä pitää lakkia 

nostaa ja kunnia antaa Junt-

tilan Aimolle, sillä Aimo sen 

on touhunnut, Raimo Kaarle-

la kiittää ravikuningatar Hul-

pun omistajaa.

Erkki Heikinaho

Hevosia ja hevosihmisiä

Raimo Kaarlela on hevosmies henkeen ja vereen: 

ravihevosten omistaja, valmentaja, ohjastaja, kasvattaja

 ja kauppamies. 

Kultaisen sukuyhdistelmän huipentuma. M.K.Lordin askeleessa on mittaa ja sen nopeus 

on käsittämätön. 

Minna Hirven (vas.) esittelemä tamma Soviriina valmistautuu kesän Nuorten Sarja -

lähtöihin. Anne Kaarlelan käsissä on hänen huippusukuinen Hovi-Inkansa, jota treena-

taan loppuvuoden kilpailuihin.
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NYT ON SINUN VUOROSI 
SANOA SANASI TULEVAISUUDEN 

EDUNVALVONNASTA.

JOPA
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Lanzaroten saari on pohjoi-

sin Kanarian saariryhmästä. 

Saari on kauttaaltaan tulipe-

räistä seutua. Viimeiset tuli-

vuoret sammuivat ikiuneen 

n. 100 vuotta sitten. Pohjoi-

sessa on vihertävämpää, mut-

ta muuten koko saari on tu-

livuorten syöksemien laava-

murikoiden peittämä. Laa-

vakivipellot ovat lohdutonta 

katseltavaa.

Kun Suomessa on sydän-

talvi, kohoaa lämpötila Lan-

zarotella päivittäin hieman 

yli 20 asteeseen, mutta satei-

sina päivinä se voi laskea alle 

kymmenen asteenkin. Saarel-

la tulee ainakin tammikuus-

sa kohtalaisesti joka päivä, 

viilentäen sopivasti aurin-

gon polttavia säteitä. Rannat 

ovat etupäässä mustia laava-

rantoja, mutta hienohiekkai-

sia rantojakin löytyy.

Mustaa laavakiveä käyte-

tään mahdollisimman pal-

jon hyväksi. Aidat, tienreu-

nojen kivetykset ja lähes kaik-

ki julkiset rakenteet on vär-

kätty laavasta. Jopa asvaltti-

tiet näyttivät enemmän laa-

valta kuin asvaltilta.

Talojen seiniin ja rakenteisiin 

musta laavakivi sopiikin yl-

lättävän hyvin. Kaikessa ka-

ruudessaan laavakivi on hie-

no rakennusmateriaali eikä 

siitä varmasti ole ainakaan 

pulaa!

Palmut ovat 
kokonaan 
tuontitavaraa

Saarella on runsaasti palmu-

ja ja muitakin kasveja. Kaik-

ki palmut on kuitenkin tuo-

tu jostakin muualta, saarella 

ei kasva ainoatakaan ”omaa 

palmua”. Kuin ihmeen kau-

palla ne pysyvät elossa mul-

lan korvikkeena toimivissa 

laavaputarhoissa. Tienvarsia 

puolestaan koristavat luon-

nonvaraisina esiintyvät Aloe 

Vera -pensaat.

Autonvuokraus on Lan-

zarotella erittäin halpaa. Päi-

vävuokra ilmastoidusta pik-

kuautosta on halvimmillaan 

16,90 euroa. Hinta sisältää 

myös kaikki vakuutukset il-

man omavastuuta. Bensiinin 

hinta vaihtelee 60 sentin mo-

lemmin puolin, joten autoilu 

on saarella erittäin edullista. 

Muuta liikennettä on juu-

ri sopivasti, jotta kokema-

tonkin uskaltaa lähteä omin 

päin seikkailemaan. Muissa 

kaupungeissakin omalla au-

tolla selviää hienosti. Aino-

an poikkeuksen tekee saaren 

pääkaupunki Arrecife. Siellä 

tahtoo liikennevirrassa men-

nä sormi suuhun, koska opas-

teet ovat aika puutteellisia. 

Opaskartta kannattaa varata 

mukaan, jotta osaa kaupun-

gista uloskin.

Saaren nähtävyyksistä tär-

kein on Timanfayan kansal-

lispuisto. Siellä pääsee tutus-

tumaan uskomattomaan kuu-

maisemaan, jonka muodos-

tavat punasävyiset tulivuoret 

kraatereineen.  Puistoon jär-

jestetään ohjattuja matkoja, 

mutta myös omatoimisesti 

selviää helposti. Perillä tulee 

vastaan ensin ”kameliparkki”. 

Sieltä sadat kamelit kuljetta-

vat selässään turisteja vuoril-

le. Muutama kilometri kame-

liparkista eteenpäin sijaitsee 

kansallispuiston sisäänkäyn-

ti. Liput maksavat 8 euroa 

henkilöltä ja hinta sisältää 

linja-autokuljetuksen kuu-

maisemiin. Matka ”kuuhun” 

taitetaan puiston omilla linja-

autoilla. Ei suositella korke-

anpaikankammoisille.

Timanfayassa sijaitsee 

myös Pirun Grilli. Laavan kes-

kellä on pelkkä reikä, jonka 

päälle on laitettu grilliritilät. 

Ritilöiden päällä voi paistaa 

pihvit ja perunat ilman apu-

tulia. Kaikki Pirungrillin vie-

ressä olevan ravintolan ruoat 

valmistetaan tuossa luonnon 

omassa grillissä. Hieman ih-

metyttää, mistä kuumuus 

grilliin tulee, jos tulivuoret 

kerran ovat jo ajat sitten ko-

konaan sammuneet.

Saaren koillisosassa si-

jaitsee laavakupla Jameos 

del Aqua maanalaisine jär-

vineen. Sen erikoisuus ovat 

albiinoravut, pienenpienet 

erittäin harvinaiset valkoi-

set ravut, jotka köllöttelevät 

kirkkaassa vedessä turistien 

ihmeteltävinä. Muuta mai-

nittavaa ei luolasta juuri löy-

dy.  Samalla kertaa voi tutus-

tua myös tien toisella puolella 

sijaitsevaan Cueva de los Ver-

des -luolastoon. Noin seitse-

män kilometriä pitkä tunneli 

syntyi tuhansia vuosia sitten, 

kun laavavirta jäähtyi pinnal-

ta nopeammin kuin sisältä. 

Luolan väritys on näkemi-

sen arvoitus. Luolassa sijait-

see myös konserttisali, jossa 

järjestetään konsertteja. Laa-

van akustiikan sanotaan ole-

van erinomainen. Luolan pe-

rällä sijaitsee esitteiden ja op-

paiden mukaan pieni ihme, 

jota ei ”saa paljastaa muille”. 

Paljastetaan se nyt tässä: poh-

jattoman syvännäköinen rei-

kä maassa on vain n. 30 sent-

tiä syvä ja täynnä vettä. Kat-

sojan silmissä se kuitenkon 

näyttää hätkähdyttävän pe-

lottavalta kuilulta.

San Bartolomeon lähistöl-

lä sijaitsee muistomerkkihö-

kötys Monumento al Cam-

pesino. Se on rankattu saa-

ren nähtävyyksien joukkoon, 

mutta eipä siihen juuri kan-

nata aikaansa tuhlata.

Romanttinen 
Tequise
Tequisen kaupunki sijaitsee 

sisämaassa saaren pohjois-

osassa. Se oli muinoin saaren 

pääkaupunki. Nykyisin pää-

kaupunki on siis Arrecife. 

Romanttisen Tequisen ka-

peat kujat ja kauniit raken-

nukset ovat säilyneet hyvin 

vuosien saatossa. Viehättävä 

ilmapiiri ja ystävälliset ihmi-

set leimaavat kaupungin at-

mosfääriä. Tequisessa järjes-

tetään sunnuntaisin perintei-

set markkinat, joihin myyjät 

ja ostajat kokoontuvat kaik-

kialta saarelta.

Piskuinen Nazaretin kau-

punki sijaitsee  muutaman ki-

lometrin päässä Tequisesta. 

Siellä kuvattiin Jules Vernen 

kirjaan perustuva elokuva 

Salaperäinen Saari. Pääosaa 

näytteli Omar Sharif, joka 

tuolloin myös asui Nazare-

tissa.  Sharif osti Nazaretista 

komean talon Sam Benady -

nimiseltä miekkoselta. Kun 

Benady kuuli, että Sharif oli 

innokas bridgenpelaaja, haas-

toi hän Omarin korttipeliin. 

Pelissä onnetar ei todellakaan 

suosinut näyttelijää. Hän lait-

toi peliin juuri ostamansa ta-

lon ja hävisi sen takaisin Be-

nadylle. Benady tosin jätti 

härskisti mainitsematta, että 

hän oli silloinen Euroopan 

bridgemestari! 

Jardin de Cactus 

Saaren oman pojan, Cesar 

Manriquen suunnittelema 

kaktuspuisto esittelee mi-

tä erikoisimpia kaktuslaje-

ja noin hehtaarin kokoisel-

la aukiolla. Puisto sijaitsee 

niinikään saaren koillisosas-

sa, muutama kilometri Jame-

os de Aqua -luolasta etelään 

rantatietä pitkin.

La Gerian viininviljely-

alue sijaitsee saaren keski-

osassa, Yaizan kaupungista 

muutama kilometri pohjoi-

seen. Laavapelloille kyhätyt 

viljelmät yksinäisine viini-

pensaineen näyttävät lähin-

nä surkuhupaisilta. Tunnet-

tu Malvasia -viini tuotetaan 

juuri täällä. Viinitiloilta saa 

ostaa seudun tuotteita epä-

edullisella hinta/laatu -suh-

teella. Varsinkin punaviinin 

laatu on juuri sellaista, mitä 

kummallisen näköisiltä tiluk-

silta saattaa odottaakin. Tä-

mä on tietysti vain kirjoitta-

jan mielipide.

Saaren luoteisosassa sijait-

sevassa Caleta de Famaran 

pikkukaupungissa ympäris-

tö on muusta seudusta poik-

keavaa. Rannalle saavuttaes-

sa hiekkamyrsky iskee vasten 

kasvoja ja silmät täyttyvät len-

tävästä pölystä. Tuuli on kova 

ja aallot sen mukaiset. Ihan-

nepaikka valtavien aaltojen 

pyörteissä kieppuville surf-

faajille ja liitovarjoilijoille.

Jos on liikkeellä omalla au-

tolla, paikka kannattaa ehdot-

tomasti katsastaa. Saaren lou-

naisosassa sijaitseva El Golfo, 

valtava tuliperäinen muodos-

telma ympäröi smaragdinvih-

reää laguunia. Laguunin vä-

ri on silmiähivelevän kaunis. 

Itse kaupunki on myös ro-

manttinen sievine kahviloi-

neen. Golfosta hieman ete-

läänpäin sijaitsevat Salinas de 

Janubio -altaat, joissa meri-

vedestä kuivatetaan suolaak. 

Katsomisen arvoista niissä ei 

juurikaan ole.

Harrastuksia joka 
makuun
Lanzarotella voi harrastaa 

melkeinpä mitä vain, golfi a, 

LanzaroteLanzarote
pukeutuu laavaan

Monumento al Campesino

Timanfaya on kuin simulaatio ulkoavaruuden planeetasta.

Paikallisia asukkaita.

Karavaani kulkee! Kameliparkki vie seikkailijat perille.

Viininviljelyä Lanzaro-

tella.

Caleta de Famaran rannoille lyövät usein komeat aallot.

Cueva de los Verdes 
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ratsastusta, uintia, sukeltelua, 

tennistä jne. Lista on loputon, 

jokaiselle löytyy varmasti so-

pivaa ajanviettoa. 

Taksikyyti on halpaa, liik-

kuminen paikasta toiseen on 

edullista, käytitpä mitä tapaa 

tahansa.  Ruoka hyvää ja suh-

teellisen edullista, jonkin ver-

ran alle Suomen hintatason. 

Naisten suosimat tuliaiset, 

parfyymit ja muutkin rasvat 

kannattaa ostaa nimenomaan 

saarelta, samoin tupakkatuot-

teet. Hintataso on huomatta-

vasti alle kotimaan tai lento-

yhtiöiden tason. Saaren kas-

samagneetteja ovat kaikki 

Aloe Vera -kasvista valmis-

tetut tuotteet. Niitä pursu-

aa ovista ja ikkunoista. Itse-

kin niihin hurahtaneena kir-

joittaja on ostanut jo suuret 

varastot kaikkivoipaa ihme-

ainetta kotiin vietäväksi. Ai-

neen teho taitaa olla lähinnä 

toiveajattelua.

Nettiyhteydet saarella ovat 

vielä lapsenkengissä, joten 

oma läppäri kannattaa jättää 

sovinnolla kotiin.

Kuvat Jaana Heiskari

Jos jossain ei liene turvallista kaatua, niin sitten Cesar 

Manriquen kaktuspuistossa. 

Jameos del Aqua, jossa turisteja  saattaa kummastuttaa vedenpohjan valkeat ravut.

Nälkään löytyy nopeasti lääke, jos liikkuu Timanfayssa. 

Liha ja kasvikset paistuvat Pirun grillissä, joka toimii vul-

kaanisella maalämmöllä.
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Lukijat voivat lähettää mielipiteitään ja havaintojaan tekstiviestil-

lä. Puhelinnumero on 044 945 3763 (normaali tekstiviestin hinta). 

Viestit edustavat lähettäjän näkemyksiä - eivät lehdenTekstarit

Keskipiste-Leader ry:n halli-

tuksen puheenjohtajaksi vuo-

delle 2009 valittiin hallituk-

sen kokouksessa 27.1.2009 

Mikko Äijälä Siikalatval-

ta. Äijälä toimii Siikalatvan 

kunnan maaseutupäällikkö-

nä. Keskipiste-Leaderin hal-

lituksen jäsenenä Äijälä aloit-

ti vuonna 2008.

Varapuheenjohtajaksi va-

littiin hammaslääkäri, kun-

nanvaltuuston puheenjoh-

taja Jukka Tikanmäki Pyhä-

järveltä. Myös Tikanmäki on 

toiminut Leader-hallitukses-

sa vuoden verran.

Keskipiste-Leader -hallitus 

esitti kokouksessaan 27.1. tu-

kia kahdelle yritykselle ja yh-

delle kehittämishankkeelle. 

Leader-hallituksen rahoitus-

esitys ei ole vielä lopullinen 

vaan viranomaispäätöksen 

tekee Pohjois-Pohjanmaan 

TE-keskus. Leader-hallitus 

arvioi hankkeiden rahoituk-

sen tarkoituksenmukaisuu-

den ja TE-keskus voi poiketa 

myönteisestä esityksestä vain 

jos hanke olisi lakien tai ase-

tusten vastainen. Leader-hal-

lituksen kielteistä esitystä TE-

keskus ei voi muuttaa. 

Hanketuet

Haapaveden opiston kanna-

tusyhdistys ry Haapavedeltä 

toteuttaa Esiselvityksen alu-

eellisesta nuorisohankkees-

ta. Hankkeen rahoittavat 

Keskipiste-Leader ry ja Ries-

ka-Leader ry yhdessä, ja sen 

saama tuki on 17 000 €. Toi-

mintaryhmien laatiessa ke-

hittämisohjelmiaan ohjelma-

kaudelle 2007 – 2013 nousi 

alueella tehdyissä kyselyissä 

suuri tarve nuorten ”elämän 

edellytysten” kohentamiseen. 

Jotta tarpeeseen voitaisiin 

vastata oikein kohdennetul-

la kehittämishankkeella, teh-

dään ensin esiselvitys alueen 

nuorten toiveiden ja tarpei-

den kartoittamiseksi. Esisel-

vityksen kohderyhmänä ovat 

Keskipiste- ja Rieska-Leade-

rin alueen nuoret ja nuorten 

parissa työskentelevät am-

mattilaiset.

Yritystuet: Demeca Oy:

lle Haapavedelle investointi-

tukea 3 372 €. Haapa-Wood 

Oy:lle Haapajärvelle inves-

tointitukea 9 300 €.

Keskipiste-Leader

Keskipiste-Leader on Niva-

la-Haapajärven ja Siikalat-

van seutukuntien alueella 

toimiva paikallinen Leader-

toimintaryhmä. Leader-toi-

mintaryhmät kehittävät maa-

seutua rahoittamalla paikal-

lisia maaseudun kehittämis-

hankkeita ja yritystukia. Pää-

osa rahoituksesta tulee EU:n 

maaseuturahastosta. Paikal-

linen toimintaryhmä on re-

kisteröity yhdistys, joka kan-

nustaa maaseudun asukkaita 

kehittämään kotiseutuaan, li-

säämään sen viihtyisyyttä se-

kä synnyttämään uusia työ-

paikkoja ja yrityksiä. Yhdis-

tyksen toiminta on kaikille 

avointa, joten kuka tahansa 

oman alueensa kehittämi-

sestä kiinnostunut voi osal-

listua siihen. Leader-toimin-

tatapa on maaseudun kehit-

tämisen täsmätyökalu, joka 

antaa maaseudun ihmisille, 

yhteisöille ja yrittäjille mah-

dollisuuden vaikuttaa oman 

alueensa kehittämiseen. Kes-

kipiste-Leaderin rahoituske-

hys ohjelmakaudelle 2007-

2013 on noin 6,2 miljoonaa 

euroa.

Mikko Äijälä Keskipiste-
Leaderin hallituksen johtoon

Ei yläasteelaisten tarvitse kyl-

lä koskaan olla nälkäisiä kou-

lussa. Ehkä ruokamäärissä on 

rajoituksia. Koskaan ei ole 

ruoka loppunut... T. jo yläas-

teen käynyt.

Oikein, että veit koiran Rau-

daskylälle, sieltähän saavat 

noutaa lemmikkinsä mak-

sua vastaan, mikä ei ole pieni. 

Meidänki olis pitänyt viedä 3 

koiraa sinne, jotka tuli mei-

dän aidatulle pihalle ja kai-

ken lisäksi astu rotukoiran. 

No korvauksia vaaditaan.

Sinä joka tulit uuden hautuu-

maan parkkipaikalta suoraan 

eteeni noin kello 8. 28.01.09 

kun ajelin mopolla meinasin 

ajaa kylkeen kun tulit eteen, 

kuka nyt olitkaan opettele lii-

kennesäännöt, siinä on park-

kipaikalta tulevilla väistämis-

velvollisuus.

Nostan lakkia TSE-Tienvie-

relle. Teillä on positiivinen 

asenne. T. Antsu

Ei nivala-ylivieska väli tarkoi-

ta sitä että pitää käydä jossain 

kärkkäisellä vaan k.o. paik-

kakuntien välimatkaa, jon-

ka matkan voi kyllä tehdä 

aivan hyvin jalankin ja sava-

rin alueelta löytyy kyllä mer-

kittäviä autoliikkeitäkin gi-

gantissa kyllä pitäs käydä ja 

ajetaampa miel. kuutta kor-

keintaan 70 kmt. 80 nopeus-

raj. alueella. Siitä ei suinkaan 

sakoteta. Kysykööt mm. n.s. 

ammattiautoilijat vaikka po-

liisilta, saattaa ihmisten koi-

ria jopa kissojakin tulla yht-

äkkiä eteen puhumattakaan 

luonnoneläimistä kuten taan-

noinen ilves, että sama sari-

anperäsille yhtä ypyäsille että 

lopetetaanpa tämä pelehtimi-

nen jo joka sanan väärinym-

märtämisen takia että loppu 

lop. lop. vaan

Ei virolaisille kannata lähteä 

töihin. Menin mutta viisaam-

pana lähdin pois. Eikä loppu-

tiliä ole kuulunut. Aikaa ku-

lunut jo yli vuosi.

Kurjaa, kun täälä päin polii-

sit on niin hanakoita jälestään 

kelkkailijoita, miten suureen 

vaaraan ne asetetaan, ku lä-

hetään jahtaan, kyl tuolla 

pohjosemmassa ne saa ajella 

ihan rauhassa, ei tarvi kulii-

hin mennä, sillä ajelevat kes-

kustassaki.

Hei ei ne lätkät sitä siellä tien 

varressa tarkoita että on pak-

ko ajaa sitä vauhtia. Voi ajaa 

hiljempääkin. Ei kovempaa. 

Ammattikuski on hyvä kuski. 

Mutta silti ajan aina hiljem-

paa kuin lätkä määrää.

Liitty Suomen Yrittäjiin (K-P:

n Yrittäjiin), niin saat luotto-

tiedot asiakkaistasi ilmaiseksi 

eikä tule luottotappioita. Terv. 

Nykyinen yrittäjä.

Eräät vois pitää ne auton 

reuhkansa heinäpolun park-

kipaikalla eikä niittykujan, ai-

na pitää turha lenkki kiertää 

ku oikopolku tukittu, hieman 

tympii!

Saihan sitä kaukaloa oottaa 

haapalaan ihan tarpeeksi mut 

nyt kun se on siellä niin jään 

hoito on toispuoleista, jäätä 

sais jäädyttää useammin... 

Kyläläiset kyllä jäädyttäisi-

vät mutta siihen ei anneta 

mahdollisuuksia... syö mies-

tä kahtoa ko pikku saket ja 

temput tylsyttää luistimia 

sorakossa! Niin ja haapalan 

koulun ykköskenttä ei pääse 

harjoitteleen maksimaalisiin 

olosuhteisiin. T. Kykyjenetsi-

jä rapakon takaa.

Kaupungin lumiurakoinnin 

jakajat vois jo ottaa järki kä-

teen ja antas sivukylän ura-

kat sivukylän urakoitsijoille 

ja keskustan siellä ajaville ja 

maksimissaan 15 km yhelle 

ni ois tiet auki sillon ku kul-

kijat liikkeellä? Ahteentiel-

lä läheltäpiti tilanne pyörän 

kans ku tiet auraamatta vielä 

ja päivä kohta puolessa? Mi-

hin lasku kun rysähtää? Ni-

mim. Kahlaaja! 

Pikkuasioiden takia ei meillä 

lääkärin vastaanotolle lähde-

tä. Ei myöskään sairaanhoita-

jan. Pikkuasiat hoidetaan ko-

tona. Kyllä ne asiakkaat siel-

tä lääkäriltäkin yleensä kotiin 

lähtee. Silloin kun tarvin sai-

raslomaa, toipuakseni kotona 

työkykyiseksi, lääkäri yleen-

sä tietää kuinka kauan aikaa 

siihen menee. Sairaanhoitaja 

sitä vastoin voi antaa vain 3-

5 pv kerrallaan, jos toipumi-

seni kestää 2-3 viikkoa, jou-

dun käymään vast.otolla usei-

ta kertoja. Tätä etupäässä tar-

koitin, kun sanoin että päiv. 

sair.hoitajat kaksinkertaista-

vat päivystyskäyntejä. Ja olen 

edelleen samaa mieltä.

Nopeusrajoitukset on turhia. 

T. Matelluun kyllästyny.

Tekstarit löydät myös internetistä osoitteesta www.nivala.org. 

Sivuilla voit myös kommentoida viestejä.

Kommentoi
netissä
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Nivala-Pesis

Kineva

Lyhty r.y.

Katvalan harjoitusvuorot:

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

het.

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 Ohta-

maa.

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

PÄIVÄKAHVIT

tiistaisin klo 12-14 Pappilantiellä.

Huom! Jäsenille euron (1 €) alennus Uikkoon kerta/viikko.

LINTU- JA LUONTORETKI

Tervetuloa Lintu- ja luontoretkelle Pyssymäen maastoon maa-

nantaina 9.6. Retki on tarkoitettu 7-12 -vuotiaille. Alle 7-vuo-

tiaille huoltaja mukaan. Kokoonnutaan Pyssymäelle kello 9.00. 

Makkaranpaistoa, tarvittaessa kyyti keskustasta. Retken johtaa 

Juhani Pitkänen. Ilmoittautumiset 8.6. mennessä puh. 0400-

926 511 Marita Kumpula. Kaikki tervetulleita mukaan.

FC-Ysikaks' Nivala

Kesä 2008 nurmikenttien harjoitusvuorot vk. 23. alkaen

P-98-99 Tuiskula Ti 18.00-19.30 Harj.kenttä

P-00-02 Tuiskula Ma 18.00-19.30 Harj.kenttä

P-95-96 Tuiskula Ke 18.30-20.00 Iso kenttä

  Pe 17.00-18.30 Harj.kenttä

Miehet, edustus Tuiskula La 14.00-16.00 Iso kenttä

  Ti 20.00-21.30 Harj.kenttä

Miehet, harraste Tuiskula La 18.00-20.00 Iso kenttä

T-99-00 Tuiskula La 10.00-11.30 Harj.kenttä

T-93-94 Tuiskula Ma 19.30-21.00 Iso kenttä

  Ke 20.00-21.30 Iso kenttä

  Pe  18.30-20.00 Iso kenttä

T-95-96 Tuiskula To 18.30-20.00 Harj.kenttä

T-97-98 Tuiskula To 17.00-18.30 Harj.kenttä

Naiset, edustus Tuiskula Su 15.00-16.30 Iso kenttä

  To 20.0021.30 Iso kenttä

Harjoituskenttää käytetään ensisijaisesti kesäkauden jalkapal-

loharjoituksiin. Isolla kentällä pelataan pelit. Jos tulee pääl-

lekkäisyyksiä harjoituksissa ja peleissä, pelit on aina ensisi-

jaisia.

Antti Hautakoski 045 1253 349

Nivalan Metallityöväen AO 353

YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja: Jari Mehtälä, Pidisjärventie 42 B 6, 85500 Nivala, 

p. 040-3544711 (Huom. numero muuttunut). sähköposti nivala-

luottamusmies@nordicaluminium.fi 

Sihteeri: Sami Kourujärvi, Järvennöntie 8, 85500 Nivala, p. 0440-

550392 sähköposti sami.kourujarvi@luukku.com

Taloudenhoito, Jäsenasiat: Pertti Karppinen, Kytölänpuhto 15, 

85500 Nivala, p. 044-5241919.sähköposti taloudenhoitaja.ao353@

omanetti.fi 

Kotisivut osoitteesta: www.nivalanmetalli353.net

Aittolan kyläseura ry

Nivalan Vesaiset

MAATILOJEN TURVALLISUUSPÄIVÄ

Torstaina 19.2. klo 10., Nitek Pajatie 5,  85500 Nivala.

Kahvit Sapuskassa 9.30 alkaen.  

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen edustajan koulutusosio:

• Maatilojen paloturvallisuus

• Riski- uhka- ja vaaratekijät tuotantorakennuksissa

• Pelastaja eläinsuojassa.

  Markkinointipäällikkö Markku Pelto-Arvo Tapiolasta:

• Tapiolan maatila-asiakkaan huolenpito ja riskienhallinta.

Lopuksi MTK-Nivalan jäsenille ilmainen ruokailu Sapuskasas. Tilaisuus 

on kaikille avoin Tervetuloa koulutukseen!

MTK-Nivala

Niva-Kaijan koulu ja koulun vanhempainyhdistys järjestä-

vät oppilaiden vanhemmille tarkoitetun

 TIETOTURVAILLAN

jonka aiheina on mm. opastaa vanhempia turvallisessa ne-

tinkäytössä, valaista vanhempien tietämystä lastensa verk-

komaailmasta, nettiyhteisöistä ja niihin liittyvistä riskeis-

tä jne, maanantaina 9.2. klo 18.00 Niva-Kaijan koulun au-

ditoriossa.

Asiantuntijana tietoturvakummi Raine Jurva. Lisäksi PPO:

n tietoturva-asiantuntija Jani Anttila pitää esitelmän PPO:

n tarjoamista tietoturvapalveluista, käytännön esimerkein 

kuinka suojata oma kone ja mm. demo lapsilukon toimin-

nallisuudesta. Tervetuloa!

Niva-Kaijan koulu ja Niva-Kaijan koulun vanhemmat ry.

Niva-Kaijan koulun  vanhemmat ry.

YSTÄVÄNPÄIVÄTILAISUUS

Pyssymäellä pe 13.2.09 klo 18:00 Ohjelmaa ja tarjoilua sekä 

Tapani Töllin alustus ja keskustelua.

Lämpimästi tervetuloa. Ota ystäväsi mukaan.

   Järj. Tapanin ystävät

Keskusta

 MTK-Nivala

Jokilaaksojen Seuturyhmä järjestää päiväkurssin

lauantaina 21.2.2009 aiheena

TYÖTTÖMYYSTURVA

Kurssi on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille Metallin 

jäsenille. Tervetuloa!

Kurssi on maksuton sisältäen kahvit ja ruoan. Liitto korvaa 

matkakulut halvimman matkustustavan mukaan. Ammatti-

osasto 353 maksaa matkakorvauksen lisäksi opintorahan 30 

euroa.

Kouluttaja: Juha Vierimaa, Metallityöväen Liitto. Kurssiaika: 

Klo 9-15.00. Kurssipaikka: Ravintola Lounatuuli, Tulolantie 

23, Ylivieska.

Sitovat ilmoittautumiset klo 17.00 jälkeen pe. 13.2. mennes-

sä: Veli-Matti Hietaniemi 044 7815714 tai Jari Mehtälä 040 

3544711.

Nivalan Han Moo Do

PERUSKURSSI ALKAA

Tuiskulan diskosalissa to. 12.2.2009 klo 19:00.

www.hmdkalajokilaakso.net

TOIMIKUNTA 2009

Puheenjohtaja Jari Mehtälä   040-3544711 Nordic Aluminium Oyj

Sihteeri Sami Kourujärvi  0440-550392 Nordic Aluminium Oyj

Taloudenhoito/Jäsenasiat

                                                                                           

Pertti Karppinen 044-5241919 Scanfi l Ems

Jäsen Tero Törmikoski 040-8643529 Mecanova Oy

Jäsen Martti Ainassaari 040-5964106 Vapor Finland Oy

Jäsen Harri Säisä 0400-574747 Pro Estore Oy

Jäsen Markus Pennala 044-2832726 Nordic Aluminium Oyj

Jäsen Jani Niemi 050-5437573 Maaselän Kone Oy

Jäsen Hannu Leppälä 044-5113242 Maaselän Kone Oy

Jäsen Asko Honkala 040-5937194 Mecapinta Oy

Jäsen Teijo Pinola 040-8272383 Mecanova Oy

Jäsen Jouko Honkala 040-4175569 Kome Oy

Siementen vaihtoa ja -tilausta Osuuspankin kerhohuoneel-

la ti 10.2. klo 18.30. Keskustelua tulevan vuoden ohjelmasta. 

Kahvitarjoilu. Kaikki kiinnostuneet tervetuloa!

Viherpeukalot
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EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ
TÄLLÄ SIVULLA

Ilmoitus Nivalan Viikon Parhaat palvelut -palstalla
maksaa vain muutaman euron viikossa

Parhaat palvelut  
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Myydään  

150 cm Peltosen SUKSET. 
N:o 37 monot+sauvat. Vä-
hän hiihdetyt. H. 50 euroa. 
Puh. 040-7049437.

Kuivaa KOIVUKLAPIA, pi-
tuus 45 cm, kotiin kulje-
tettuna. p. 0400-490 006.

Hirsirakennukseen SAU-
MAERISTE PP-Termo, lev. 
80 mm, vahv. 8 mm. 13 
kpl a 20 m. Lisäksi nurk-
kapalat 17 cm:n pyöröhir-
relle. Puh. 044-5440321.

Soikea ANTIIKKIPÖYTÄ, 
koko 102-70, ruskea, sor-
vatulla erikoisella jalalla. 
Puh. 440 867.

Remontoijat/rakentajat. 
Hyväkuntoisia 3-kerros 
IKKUNOITA. 7 kpl 6-ruu-
tuisia 133x117 cm, 1 kpl 
9 ruutuisia, kolme rinnan. 
Kysy puh. 445 229.

ASUNTOVAUNU Matkaa-
ja 460 -79 työmaakopiksi/
varastoksi 500 e. Ruoka-
pöytä/4 tuolia 50e. Puh. 
0405812795.

Ostetaan  

170cm:lle jääkiekko 
RINTAPANSSARI. Puh: 
044-2735983.

LUISTIMIEN TEROITUSLAI-
TE Puh. 040-9652015.

HALKOSIRKKELI sähkö/
traktorikäyttöinen puh: 
050-5596260.

MÖNKIJÄ 2/4vetoi-
nen ei kiinalaista puh: 
040-7061749.

SAHATAVARAA 50 x 
100 ja 4" lautaa puh: 
050-5596260.

TRAKTORIN KETJUT 18.4 
- 34 , loukka ja peräkär-
ry. Huonompikuntoiset-
kin huomioidaan. P. 0400 
339613.

Halutaan vuokrata  

Toukokuussa valmistu-
va lähihoitaja-opisk. ha-
luaa vuokrata KAKSION 
pikaisesti. (1.3. lähtien). 
Yht. 045-1222125. Varma 
vuokra!

Vuokralle tarjotaan  

Kytö OK-TALO 168,5m2. 
5h, k, pukuh, khh, kh, s, 
vh, 2 x wc.kaukolämpö.
rak.vuosi 2006 p.050-
5733522 / 050-5227398

MÖKKI Kuusamossa vk 
10 hiihtoloma, täysi va-
rustus 9-henk. Ruka 10 
km, Tropiikki 12 km. Puh. 
0400-943971.

VIIKKO-OSAKE Tampe-
reen kylpylään vk. 10, 3 
mh/6 henk., täysi varus-
tus. Puh. 0400943971.

Pieni LIIKEHUONEISTO 
Nivalan keskustassa. Hy-
vällä paikalla. Puh. 0500-
682 277.

Kytö OK-TALO 168,5 m2. 
5h, k, pukuh, khh, kh, s, 
vh, 2 x wc, kaukolämpö. 
Rak.vuosi 2006 P. 050-
5733522 / 050-5227398.

YKSIÖ, Aittoperällä,vuokra 
275 eur/kk sis.vesi/sähkö. 
P. 0400-016942.

Vapautuu 1.3. alkaen hy-
väkuntoinen LUHTITALO 
ASUNTO 2h+k+s. kes-
kustasta. 52,5m2. Puh. 
0407198249.

Löydetty  

PYÖRÄ Kalliosaarentieltä 
(paremmin nuorten pyö-
rä). Kysele 040-8292425

Sekalaista  

Gospelkuorolaiset myy-
vät makeita ja suolaisia 
YSTÄVÄNPÄIVÄHERKKU-
JA (myös gluteeniton) K-
marketin aulasa la. 14.2. 
klo 9.00 alkaen.

Kodin kirpputori  

ILMOITA 
ILMAISEKSI
Yksityishenkilöt voivat ilmoit-

taa Kodin kirpputorilla aivan il-

maiseksi. 

Ilmoitukset tulee lähettää 

sähköpostilla osoitteeseen 

rivit@nivalanviikko.fi  tai jättää 

Nivalan Viikon toimistoon tai 

postittaa osoitteella Nivalan 

Viikko, Kalliontie 25, 85500 

Nivala.

Ilmaisia ilmoituksia ei oteta vas-

taan puhelimitse. Tori-, marjan-

myynti ym. ammatti-ilmoitukset 

maksavat 5 euroa.

Ilmoituksen voi jättää toimituk-

semme kiinni ollessa sen edessä 

sijaitsevaan punaiseen postilaa-

tikkoon.

00€€ Henkilökohtaista
Vuokralle tarjotaan
Halutaan vuokrata
Ostetaan
Myydään Kadonnut

Löydetty
Annetaan
Sekalaista

Osoite:

 Allaolevat yhteystiedot eivät tule näkyviin  lehteen 

Nimi:

Sähköposti: ilmoitukset@nivalanviikko.fi 
 toimitus@nivalanviikko.fi 
 rivit@nivalanviikko.fi 
Internet: www.nivalanviikko.fi 

Puhelin: (08) 443 133

Nivalan toimisto: Kalliontie 25, 85500 Nivala. 

Ylivieskan toimisto:  Juurikoskenkatu 6,
  2 krs. liikeh. 203
  84100 Ylivieska

ISSN: 1797-9668 (painettu)
  1797-9676 (verkkolehti)

Päätoimittaja: Maritta Raudaskoski
  040 841 9213
Myyntipäällikkö: Mika Moilanen
  040 416 8958

Ilmoitusmyynti: Nivala toimisto
  (08) 443 133
  Mika Moilanen 
  040 416 8958
  Yliv. toimisto

Taitto/ilmoitusvalmistus Marko Virkkula
  050 554 9040

Ilmestymispäivä: Sunnuntaisin
  (jakelu lauantaina)

Ilmoitushinnat:
 Etusivu  1,00 €/pmm
 Takasivu 0,95 €/pmm
 Sisäsivut 0,85 €/pmm
 Parhaat palvelut 5,70 / viikko
  Hinnat ilman arvonlisäveroa
 Nivala toimii -yhdistyspalsta 95 €/vuosi
 Kodin kirpputori
  yksityishenkilöille ilmainen
 Aikuisten onnittelukuvat,
 kihlaus-, vihkimis-, kiitos-
 ym. ilmoitukset 9 € kpl käteisellä
  Sisältävät arvonlisäveron.
 Laskutuslisä: 2,35

Mediakortti: www.nivalanviikko.fi 

Aineiston jättöaika: To klo 14.00 mennessä.

Kustantaja: Nivalan Paikallismediat Oy

Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino

Jakelu: Suorajakelu Korkiakoski
  puh. 040 541 9767

UUSI TEKSTARISÄTTI

050 1599
Tutustu heti 

*10 viestiä 

veloituksetta*

Lähetä viesti TARJOUS 

*47304

Voice Stream, pl 236, 

00121 Hki

Lähetä ilmoituksesi allaolevalla kupongilla
tai sähköpostitse osoitteeseen

rivit@nivalanviikko.fi 

Vastataan pois

1. Pohjoispohjalaiseen.

2. Galicula.

3. Ron Clarkelta.

4. Turun ja Hämeenlinnan.

5. 10988.



www.nivalanviikko.fi 
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Puhtaasti Parasta!

•17 rinnettä; pisin 1340 m, reilit, boxit, snowpark, korkeusero 190 m, 7 hissiä, 3 lasten hissiä •www.paljakka.fi •Puh. (08) 755 120

Paljakka
Vuoden 2007
caravan-alue

Suomessa

Mökit ja lomahuoneistot kaamoshintaan

112-132ALK. 150€

5 vrk arkena

su-pe alk. 262€

Viikko
alk.

€/viikonloppu/
mökki/4-6 hlöä

Kaamostarjous voimassa 14.2. saakka ja Aurinkoviikot 13.4.-3.5.

Lue lisää: www.paljakka.fi
Keskusvaraamo:

puh. (08) 755 120

SUOMEN LUMISIN LUONTO KUTSUU!

KEVÄÄN AURINKOVIIKOT JA PÄÄSIÄISVIIKKO 7 VRK
MYYNNISSÄ NYT. PUHDASTA LUNTA ON RUNSAASTI!
Satoja kilometrejä hyväkuntoista kelkkareitistöä. Hiihtoladut ja rinteet huippukunnossa.

Hiihtolomilla vielä muutamia mökkejä vapaana.

TIETOKONEAMMATTILAINEN
TORIN LAIDALLA OULAISISSA

10-18 10-14
Puh: 045 126 1177
ja (08) 474 177 

©Macomtech www.macomtech.fi

Häkellyttävä HDMI-jymäytys!
Sähkölaitteiden yleisin ta-
paturmapaikka on kauppa. 
Rahat kärventyvät vanhaan 
tai hömppään. 
Roskapostin TV-esittelyt vilisevät 
HD kirjaimia ja ready-sortin 
paneeleihin tinattuja 
HDMI liittimiä.  SD-HD 
ostossa kannattaa 
olla tarkkana kuin 
porkkana. Yle lähettää nyt max 720 
x 576 resoluution SDTV- digikuvaa. 
Pelkkä HDMI liitin ei tee siitä 1920 
x 1080 pisteen HDTV terävädigiä. 
Jahka Yle vaihtaa SD-digin HD-di-
giksi jäävät nykyiset SD digilaitteet 
romuksi.

Romuvapaa TV!
Tietokone plus 30” LG 2560 x 1600 
taulunäyttö on super telkkari. Siinä 
SD-HD vaihto romuttaa vain 30€:n 
TV-kortin. Passaa myös laitoksiin, 
videotykille, pelikoneeksi ym! 

Toki UHF-analogisen lähetyksen 
vaihto SD-digitaaliseen paransi 
Ylen TV-kuvaa huomattavasti. 

Sama ana-digi laatuero on atk-
näytöissä. 1987 mallin analoginen 
VGA- sub (sub-D) syö signaalia 
kuormasta ja vääristää sitä.

Tietokone tekee digitaalista 2560 x 
1600 Dvi-D kuvaa. Sitä ei kannata 
pilata 1024 × 768 VGA:lla. Siksi 
meiltä: Full HD; HDMI; Dvi-D; Au-
dio; Lomittamaton 1920 x 1080; 
Kontrasti yli 1000:1 ja DCR- kont-
rasti 12000:1; Vaste 5 ms ja GtG- 
vaste 2 ms.

•Resoluutio on vaaka kuvapisteet x 
pystyt kuvapisteet.

Kannettavan tietokoneen ongelma 
on aina lämpö. 

Huonossa koneessa tärkeimmät 
perusasiat ovat oväärin ja emole-
vy paistuu kuin
makkara kiukaalla. 
Hinta ei takaa nopeutta 
tai laatua. Heikoin 
komponentti rajaa aina 
kyvyn.  

oTärkein osa on emolevy. Piirisar-
jojen väylänopeudet ja kaistale-
veydet määräävät bittiliikenteen 
massan. Yleisin läppärin emolevy 
on v. 2003 Intel Centrino 1, tai sen 
muunnelma. 

oProsessorin ydinasiat ovat 
transistorimäärä, työnopeus ja 
sisäinen muisti. Halvassa kaikki on 
pientä ja vähän. Rasituksessa pieni 
käy kuumana. Lämpö hidastaa 
prosessoria ja hitaus lämmittää sitä 
lisää=lumipalloilmiö.

oMuistiton näytönohjain on 
kuin pohjaton ämpäri. Se makaa 
DDR-muistien varassa ja terrorisoi 
koneen työtä. Siksi kauppa kierte-
lee -”Ei muistia”- sanat, ja tutumpi 
-”jopa 2048Mt jaettua muistia”- on 
jo valhe. 

Nopean ja kestävän 3 oikein 
kannettavan saat jo 800€:lla. Työ-
nopeuden 266MHz ja 1200€:n kan-
nettava näyttää perävalot jo kaikille 
200 MHz AMD pöytäkoneille.

•Korjaamme hitaaksi tai mykäksi 
menneet koneet ja pelastamme 
niiden tiedot. 


