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Sunnuntai  
22.2.2009

Albumi

Nimipäivät 

Ajassa

Ajatus 

Sunnuntaiksi

Kysytään pois

Vanhojen valokuvien kertomaa

Tällä palstalla julkaistaan lukijoiden perhetapahtumia.

Alle 12-vuotiaitten lasten syntymäpäiväonnittelukuvat ovat ilmai-

sia, samoin kuin nimitysuutiset,  valmistuneita ja syntyneitä vauvoja 

koskevat tiedotteet. Ilmoitukset vain 9 euroa/kpl.

Muut ilmoitukset  - esimerkiksi kuvalliset kasteilmoitukset, vihit-

tyjä, kihloissa, syntymäpäivä- ja kiitosilmoitukset maksavat vain 9 

euroa käteisellä, laskutettaessa lisätään 1,90. 

Tiedot osoitteeseen Kalliontie 25 tai sähköpostilla: toimitus@niva-

lanviikko.fi . Puhelin 443 133

Ateriapalvelu

Sunnuntai 22.2.: Palapaisti, 

perunat, lounassalaatti, se-

kahedelmäkiisseli.

Maanantai: Sianlihakastike, 

perunat, jäävuori-tomaat-

ti-persikkasalaati, mustahe-

rukkakiisseli.

Tiistai. Hernekeitto, juusto, 

ohukaiset ja hillo.

Keskiviikko: Kirjoholi-peru-

nalaatikko, punajuuriviipale, 

punaherukkakiisseli.

Torstai: Broilerpyörykkä, 

perunat, kastike, kaali-retii-

si-kurpitsasalaatti, hedelmä-

kiisseli.

Perjantai: Lihakeitto, juusto, 

marjapuuro.

Lauantai: Punajuuripihvit, 

perunat, kastike, raejuusto, 

boysenmarjakiisseli.

Sunnuntai: Stroganoff , peru-

nat, perunasalaatti, luumu-

kiisseli.

Peruskoulu ja 
lukio
Maanantai: Kalakeitto, mak-

samakkara, ruisleipä.

Tiistai: Lihapyörykät, kastike, 

perunat, kaali-sateenkaari-

ananassalaatti.

Keskiviikko: Makaronilaatik-

ko, tuoresalaatti.

Torstai: Värikäs kalkkunakas-

tike, riisi, tuoresalaatti.

Perjantai: Makkarakeitto, 

sämpylä.

Herra, sinuun minä turvaan.

Älä milloinkaan hylkää mi-

nua. Sinä olet vanhurskas, 

pelasta minut! Kuule minua, 

riennä avukseni!

Ole minulle kallio, jonka suo-

jaan saan paeta, vuorilinna, 

johon minut pelastat. Sinä 

olet minun kallioni ja pako-

paikkani.

Sinä johdatat ja ohjaat minua, 

sillä sinä olet minun Jumala-

ni. Sinä päästät minut verkos-

ta, jonka viholliset ovat virit-

täneet eteeni. Sinä olet minun 

turvani!

Sinun käsiisi minä uskon 

henkeni. Herra, sinä lunas-

tat minut vapaaksi, sinä us-

kollinen Jumala.

Sunnuntai 22.2: Tuulikki, 

Tuuli, Tuulia. 

Maanantai 23.2: Aslak. 

Tiistai 24.2: Matti, Matias. 

Keskiviikko 25.2: Tuija, Tui-

re. 

Torstai 26.2: Nestori. 

Perjantai 27.2: Torsti. 

Lauantai 28.2: Onni. 

Laskiaissunnuntai 22.2.

Lauantai ja sunnuntai

Finlandia-hiihto, Lahti ja 

Hollola.

Ahkeruus on tietty hermos-

tollinen häiriö, joka kohtaa 

nuoria ja kokemattomia ih-

misiä.

Ambrose Bierce

1. Kuka on Halpa-Halli -ket-

jun perustaja?

2. Paljonko Valio maksaa en-

si kuun alusta maitolitrasta 

tuottajille?

3. Mikä on Daniel Albrechtin 

urheilulaji?

4. Milloin Facebook on pe-

rustettu?

5. Mikä on yleisimmin käy-

tetty sideaine ns. tempera-

maalauksessa? 

Vastaukset sivulla 11

Ruokalista

Vauvauutisia

Työpaikat
Nivala

Päihdehuollon ohjaaja

Projektisihteeri

CNC-koneiden käyttäjä-oh-

jelmoija (metalli)

Haapajärvi

Perushoitaja, lähihoitaja

Korukonsultti

Kemianprosessityö:

Ampumatarviketyöntekijä

Lataamotyöntekijä

Vetelistä kotoisin oleville Ma-

rika ja Rami Liimataiselle on 

syntynyt Keski-Pohjanmaan 

Keskussairaalassa poikalapsi 

31.1.2009. Lapsella oli pituut-

ta 51,5 cm ja painoa 3850 g.

Nivalalaisille Sami ja Hanna-

Suoma Savolaiselle on synty-

nyt tyttövauva Oulaskankaan 

sairaalassa 11.2.2009. Lap-

sen pituus oli 49 cm, ja pai-

no 3950 g.

Oulaskankaan sairaalassa 

on syntynyt  12.2.2009 Ou-

ti ja Jussi Ojalehdon nivala-

laisperheelle kaksoset, tyttö ja 

poika. Pojan pituus oli 49cm 

ja paino 2800 g, tytön pituus 

oli 46 cm ja paino 2595 g.

Tässä kuvassa on Töllinperän väkeä ilmeisesti kerhotapaamisessa. Kylillä osallistuttiin ahkeras-

ti kerhopalstojen viljelyyn. Maatalouskerholaisten keskellä istuu toimintaa ohjannut kerhoneu-

voja Annikki Marjoniemi.

Jokilaaksojen musiikkiopisto 

juhlistaa 40-vuotista taival-

taan pääjuhlassaan Haapave-

dellä ammattiopiston salissa 

sunnuntaina 22.helmikuuta 

alkaen klo 13.00. Haapave-

den kaupungin edustajana 

puhuu kaupungin valtuus-

ton puheenjohtaja, kansan-

edustaja Antti Rantakangas 

ja juhlapuheen pitää Suomen 

musiikkioppilaitosten liiton 

puheenjohtaja Leif Nystén 

Helsingistä. Pääjuhlan lisäk-

si musiikkiopiston merkki-

vuoden juhlakonsertti jär-

jestetään Kärsämäellä 15.3. 

Frosteruksen koulun salissa 

klo 13.00, joka osaltaan en-

nakoi 45-vuotisjuhlan järjes-

tämispaikkakuntaa.  

Jokilaaksojen musiikki-

opisto tunnetaan valtakun-

nallisesti laadukkaana ja kor-

keatasoisena oppilaitoksena, 

jossa opiskelee tällä hetkel-

lä n. 640 lasta ja nuorta. Osa 

opetuksesta on suunnattu 

aikuisille ja yli 200 oppilasta 

osallistuu musiikkileikkikou-

lun toimintaan. Korkeatasoi-

sen opetuksen ansiosta pää-

see vuosittain musiikkiopis-

tosta valmistuneita oppilaita 

opiskelemaan musiikkialan 

ammatillisiin oppilaitoksiin. 

Samoin menestykset valta-

kunnallisissa ja kansainväli-

sissä kilpailuissa kertovat op-

pilaitoksen toiminnasta mer-

kittävänä alueemme kulttuu-

risena ja musiikkikasvatuk-

sellisena toimijana.

Väylä musiikkialan am-

mattiopintoihin kulkee valta-

kunnallisten musiikkioppilai-

tosverkostojen kautta. Tähän 

osaamiseen nojaten musiikki-

opiston oppilaat saavat erin-

omaisen musiikillisen pohjan 

ja kokonaispersoonallisuutta 

tukevan harrastuksen. Lisäk-

si tavoitteellisen opetuksen 

myötä oppilaille tarjotaan 

elinikäisen musiikin harras-

tamisen mahdollisuus. Joki-

laaksojen musiikkiopisto on 

panostanut viime vuosina 

Taiteen perusopetuksen laa-

jan oppimäärän mukaiseen 

tulokselliseen toimintaan ja 

voimakkaasti myös uusien 

toimintojen kehittämiseen. 

Huomioitavaa myös on, et-

tä Jokilaaksojen musiikki-

opiston kuntayhtymän hal-

linto on pystynyt toimimaan 

vuosikausia yli kuntarajo-

jen ja on toiminut jäsenkun-

tiensa alueella tasaveroisena 

musiikkipalvelujen tuottaja-

na kuntakoosta riippumatta. 

Jäsenkuntina Jokilaaksojen 

musiikkiopiston kuntayhty-

mässä suuruusjärjestyksessä 

ovat Nivala, Haapavesi, Ou-

lainen, Haapajärvi, Pyhäjärvi, 

Kärsämäki ja Merijärvi.

Musiikkiopiston 40-vuo-

tispääjuhlassa Haapavedel-

lä esiintyy mm. Jokilaakso-

jen Jouset johtajanaan Ewa 

Tracz-Lejman ja solistina 

nuori sellisti Ellinoora Les-

kinen.

Jokilaaksojen musiikkiopisto 
40 vuotta 

Tälle palstalle toivomme 

lukijoilta vanhoja valo-

kuvia, mielellään  50-lu-

vulta uudempaan päin. 

Kuvat voi tuoda Niva-

lan Viikon toimistoon 

os. Kalliontie 25 tai lä-

hettää sähköpostilla 

osoitteeseen toimitus@

nivalanviikko.fi . Palkit-

semme julkaistut kuvat 

kahvipaketilla.
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1. osa

Talvi 1949 oli vähäluminen ja 

leuto. Rekikeliä ei juuri ollut. 

Heinien haku niittyladoista 

oli hankalaa. Rekiajot ajet-

tiin jokijäätä pitkin.

Sudella ei Pohjanmaan 

maisemissa ollut suuria vai-

keuksia tulla toimeen. Susia 

oli nähty eri puolilla maakun-

taa. Alueradiossakin oli mel-

kein päivittäin uutisia susiha-

vainnoista. Oulun Herratkin 

olivat jahdanneet sutta lento-

koneesta Limingan aavalla.

Nivalan Järvikylän Töllin-

perällä oli innokkaita metsä-

miehiä Hosionahon veljekset 

Eino ja Kalle sekä serkkunsa 

Vilho Johannes (kylällä vain 

Hannes). Syksyn -48 kuuta-

moöinä olivat nämä miehet 

jo odotelleet sutta niittyla-

dossa, kun sutta ei kuulunut 

ei näkynyt, olivat itse ajan 

kuluksi ja lämpimikseen ul-

voneet. Sen ulvomisen kuuli 

Raudaskosken Feeli ja hvvä-

nä tarinan kertojana oli susi-

jutuilla taas kuulijansa.

Kävivät Eino ja Kalle susi-

jahdissa Lapissakin asti, lai-

hoin tuloksin.

Susia todella pelättiin. 

Lapset eivät leikkineet ulko-

salla, ei ainakaan hämärällä 

eikä iltapimeällä juuri liikut-

tu. Koululaiset kulkivat lau-

moissa, olihan lapsia lähes jo-

ka talossa, useitakin samas-

ta talosta. Matkaan otettiin 

keppejä ja suksisauvoja susi-

en pelosta.

Eräskin naapurin emäntä 

oli iltakylässä ja poislähtiessä 

tuli sudet mieleen. Naapurin 

mummo saatteli ulko-ovelle 

ja tuumasi ”ootappa vä-

hä” ja haki heinälados-

ta haravan. Kyllä naisia 

kovasti nauratti, kun 

emäntä läksi heinäha-

rava olkapäällä kotiinsa, 

eikä matkaa ollut mon-

taa sataa metriä.

Eräskin isäntä ha-

ki heiniä niityltä: ”Sili-

mästä silmään minä sut-

ta katon ja ainaki uuvet 

jälet näin” hän selitti.

Maaliskuun 16. päi-

vänä alkoi tapahtua. 

Uutta lunta oli satanut, joten 

suden jäljet nähtiin Ylivies-

kan asemalla päin ja suuntana 

oli Nivala, johon riistanhoi-

topäällikkö Aholan Veikolle 

tieto ilmoitettiin. Tämä puo-

lestaan soitteli pitäjän metsä-

miehille, että ovat valppaana, 

”susi on tullut Nivalaan”.

Järvikylän Rustingin ta-

lossa oli posti ja Hannes Ho-

sionaho metsämiehiä, sinne 

soitettiin sudesta. Hannes ot-

ti aseen ja sukset, lähti hiih-

telemään joelle, että näkyisi-

kö sutta.

Aarne Ohtamaa Nivalan 

Karvoskylältä oli sinä päivänä 

sirkkelöimässä Heino Alhol-

milla Mäkelän talossa. Metsä-

miehiä kun oli, tiesi että riis-

tapäällikkö Veikko Ahola oli 

ilmoitellut Karvoskylän kaup-

paan suden liikkeistä Ylivies-

kasta Nivalan suuntaan. Aar-

ne ja talon isäntä sirkkelöivät 

lautoja. Miehet kuulivat, että 

talon ajokoira Ajo oli jo jon-

kin aikaa ajanut jänistä. Koh-

ta ajohaukku kuitenkin lop-

pui ja koira tuli kotiin pyrkien 

sisälle. Aino-emäntä ihmet-

teli, kun koira meni heti sän-

gyn alle.

Jatkuu seuraavassa 
numerossa.

Nivalan suden tarina 1949

Nivalan ammattiopistolla oli 

avoimet ovet viime lauantai-

na. Väkeä oli totuttuun ta-

paan tungokseen asti tutus-

tumassa koulutusmahdolli-

suuksiin. Opetusalat esittäy-

tyivät työnäytöksin omissa 

työtiloissaan.

Avoimet ovat pidettiin 

myös Käsi- ja taideteolli-

suusosastolla, Aikuiskoulu-

tusosastola (AIKU) ja am-

mattiopiston Pyhäsalmen 

toimipisteessä. Ammattiopis-

to kouluttaa nuoria ja aikui-

sia 13 eri perustutkintoon 

ja myös kaksoistutkinto on 

mahdollinen.

Avoimet ovat sattuivat ys-

tävänpäiväksi. Keväällä kos-

metologiksi valmistuvat kuu-

si henkilöä olivat järjestäneet 

teemapäivän merkeissä mu-

siikkipitoisen esityksen, jo-

ka kokosi auditorion täyteen 

väkeä.

"Virve Rosti" esiintymässä. Ammattiopiston auditorio kävi pieneksi kosmetologeiksi 

valmistuvien järjestämän vauhdikkaan esityksen aikana.

Ammattiopistolla avoimet ovet

Nivalan Teollisuuskylä Oy ra-

kennuttaa NTcab Oy:lle (Nivalan 

Terästuote Oy:lle) uuden teolli-

suushallin toimistotiloineen. NT-

cab Oy on ohjaamo- ja runkora-

kenne valmistaja, kohderyhmänä 

työkone-, nosturi- ja erikoiskone-

teollisuus. 

Rakennuksen harjannostajai-

sia vietettiin Nivalassa perjantai-

na 20.2.

Vuonna 1983 perustettu NT-

cab Oy (Nivalan Terästuote) val-

mistaa työkoneiden ohjaamoita. 

Merkittävä osa tuotannosta muo-

dostuu työkoneiden ohjaamojen 

runkorakenteiden sekä koneiden 

varusteluosien valmistuksesta.

NTcab panostaa myös NT/

AM pienpuuharvestereiden tuo-

tantoon, markkinointiin ja myyn-

tiin, pari vuotta sitten hankittu, 

Ahti Meskuksen kehittämä pien-

puuharvesteri joka on kehitetty 

energiapuun korjuuseen ja har-

vennushakkuisiin on NTcab Oy:

n toimesta 3D mallennettu ja ke-

hitetty tuotantoon paremmin so-

veltuvaksi. NT/AM harvesteri on 

markkinoiden ylivoimaisesti ke-

vein täysverinen harvesteri, paino 

vain n. 220kg.

NTcab Oy on hankkinut myös 

uuden koko toimintaa käsittä-

vän toiminnanohjausjärjestel-

män, jonka ylösajo on jo aloitet-

tu. Järjestelmän avulla hallitaan 

koko yritystoimintaa, tarjoukses-

ta – jälkilaskentaan ja kaikki eri 

toiminnot siltä väliltä, sitä tulee 

käyttämään koko yrityksen hen-

kilökunta.

Yritys työllistää tällä hetkellä 

45 työntekijää, lisäksi useita ali-

hankkijoita mm. Nivalassa.

Uusien toimitilojen ja toimin-

nanohjausjärjestelmän ansiosta 

olemme huomattavasti parem-

massa valmiudessa vastaamaan 

tulevaisuuden haasteisiin, kun 

markkinat ja talous alkavat nor-

malisoitua.

NTcab Oy:n toimitusjohtaja 

Esa Pätsi kertoo yrityksen tuot-

teiden kysynnän kasvaneen ja 

asiakaskunnan laajentuneen vii-

me vuosina. Kasvuvauhti on ollut 

nopeaa ja yrityksen toiminta on 

jouduttu jakamaan moneen eri 

pisteeseen vanhojen tilojen riit-

tämättömyyden vuoksi. Kaikki-

aan NTcab Oy:llä on tällä hetkellä 

käytössään 2300 m2 toimitiloja.

Uudet tilat auttavat hallitse-

maan yrityksen nopean kasvun 

yhdessä toimipisteessä. 

Nyt rakennettavan hallin 

2900 m2:n kokonaispinta-alasta 

on tuotantotiloja 2400 m2, loput 

500 m2 ovat toimisto- ja sosiaa-

litiloja. Rakennustöiden verotto-

mat kokonaiskustannukset ovat 

3,1 miljoonaa euroa. Hallin ra-

kennustyöt käynnistettiin loka-

kuussa 2008 ja kohde valmistuu 

toukokuussa 2009. 

NTcabin hallin arkkitehti-

suunnittelusta vastaa Suunnitte-

lutoimisto Hietala Oy, rakenne-

suunnittelusta Pohjanmaan Ra-

kenneinsinöörit Oy, LVI-suun-

nittelusta Insinööritoimisto Mä-

kelä Oy, sähkösuunnittelusta 

Apex Automation Oy. Rakennus-

työt tekee Nivalan Rakennuspal-

velu Oy, LV-työt Haapajärven Ve-

si ja Lämpö Ky, IV- ja peltisepän-

työt Nivalan pelti ja ilmastointi 

Ky sekä sähkötyöt Päivärinnan 

Sähköliike. 

Nivalan Teollisuuskylä Oy:n 

omistamien ja eri yritysten käy-

tössä olevien toimitilojen laajuus 

on tämä kohden mukaan luettuna 

n. 72 400 m2.

NTcabilta/Nivalan Terästuot-

teelta vapautuviin tiloihin etsi-

tään uusia yrityksiä. Uuden hallin 

valmistuttua NTcabilla nyt käy-

tössä olevat neljä erillistä tilaa 

vapautuvat muuhun teollisuus-

toimintaan. Tiloja on jo markki-

noitu kiinnostuneille yrityksille ja 

enää kaksi niistä on vapaana. 

Nivalan Teollisuuskylä Oy on 

perustettu vuonna 1974. Teolli-

suuskylän omistamissa kiinteis-

töissä toimivien yritysten hen-

kilöstömäärä ylitti 800:n rajan 

vuoden 2008 elokuussa. Kaupun-

ginjohtaja Kari Valtasen mukaan 

kehitys näyttää jatkuvan myön-

teisenä. 

NTCab Oy:n toimitilat harjannostajaisvaiheessa

Vuonna 1949 Töllinperäl-

lä ammutuksi saatu susi sai 

valtavan kiinnostuksen kan-

salaisten, lehdistön ja radi-

onkin piirissä. Tapahtumasta 

tulee maaliskuussa kuluneeksi 

60 vuotta.

Nyt julkaistun sarjan ku-

vat ja teksti ovat Irene Poik-

kimäen tekemästä ja Järviky-

län kylätoimikunnan tausta-

voimin valmistetusta paino-

tuotteesta. Kannen kuvan on 

tehnyt Tapio Poikkimäki. Sa-

masta aiheesta on tehty ker-

tomus myös videolle, mikä on 

saatavissa mm. Nivalan kir-

jastosta.

Aiheeseen liittyviä kuvia 

on nähtävänä Nivalan Vii-

kon näyteikkunassa.
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Nivalan Seurakunta
Seurakunnan kotisivujen 

osoite: www.nivalansrk.fi 

Sähköpostiosoite: nivalan.

seurakunta@evl.fi 

Kirkkoherranvirasto p. (08) 

440 025, avoinna ma, to, pe 

klo  9-15, ti klo 9-17 ja ke 9-

13.

JUMALANPALVELUS

Su 22.2. 3. Laskiaissunnun-

tai klo 10 sanajumalanpalve-

lus kirkossa, saarna H Oja-

lehto, lit.  S Jukkola, kanttori 

Katajala, avustaa Niva-Kaijan 

koulun kuoro joht. R  Saari-

nen. Kolehti: Nivalan rauhan-

yhdistykselle. Kirkkokahvit 

seurakuntakodissa. 

SEURAKUNNAN VIIKKO

Su 22.2. klo 12.30 seurat jat-

kuvat ry:llä (J Palola, O Pou-

tiainen). Klo 18 ehtoollispal-

velus kirkossa

(H Ojalehto, J Isomaa, R Ös-

terberg). Klo 20 seurat ry:llä 

(J Poikkimäki).

Ma 23.2. klo 11.30 näkövam-

maisten kerho seurakunta-

kodissa. Klo 12 päiväveisuut 

seuratuvalla. 

Ti 24.2. klo 10 kuuloinfopäi-

vä seurakuntakodissa. Klo 11 

kohtaamispaikka Ranni Pel-

tolan pappila, Asematie 5. 

Klo 11 ompeluseurat Han-

na ja Heikki Lassilalla, Mä-

enpäässä. Kudomme sukkia 

lahjoituksena laitoksiin. Suk-

kapuikot ja lankaa mukaan, 

järj. Katajasaaren diakonia-

toimikunta.

Ke 25.2. klo 11 varttuneiden 

kerho Nivalan ry:llä (O Tölli). 

Klo 11 hopeaiän kerho seura-

kuntakodissa.

Klo 17 virsipiiri seurakunta-

kodissa. Klo 18 abikirkko kir-

kossa.  Klo 19 Paavalin jalan 

jäljissä- raamattupiiri seura-

kuntakodissa.

To 26.2. klo 17 lapsikuoron 

harjoitukset seurakuntako-

dissa. Klo 18.30 Nivalan ry:

n ompeluseurat ompeluseu-

rapiireissä. Klo 18.30 pyhä-

koulun opettajien kokous 

nuorisotiloissa (Isomaa, Ka-

tajala, Pietikäinen).

Pe 27.2. klo 18.30 raamattu-

luokka Nivalan ry:llä. Klo 19 

diakoniaseurat seurakunta-

kodissa (S Jukkola, S Takalo, 

M Autio, Virsikuoro), koleh-

ti oman kylän diakoniatyölle, 

järj. Padingin diakoniatoimi-

kunta. Kahvitarjoilu alkaa klo 

18.30.

PERHEKERHOTYÖ

To 19.2. klo 9.30 perhekerho 

seurakuntakodissa, Pe 20.2  

klo 9.30 perhekerho seura-

kuntakodissa,

Ti 24.2. klo 9.30 perhekerho 

seurakuntakodissa.

PYHÄKOULUTYÖ

Pyhäkoulu 22.2. klo 12 seura-

kuntakodissa, Vilkunan alu-

een pyhäkoulu klo 12 Visu-

rilla, Pajulantie 132.

NUORISOTYÖ

Ti. 24.2. klo 18-19 raamis 

nuorisotiloissa. Ti. 24.2. klo 

19-20.30 teema-ilta nuoriso-

tiloissa. Ke. 25.2. klo 18 abi-

kirkko kirkossa Lisätietoja p. 

040 532 5578.

RIPPIKOULUTYÖ

Pe-la 20.-22.2 ja la-ke 28.2-

4.3. talvirippikoulu Vinnur-

van leirikeskuksessa. Lisätie-

toja p. 040 532 5578

LÄHETYSTYÖ

Lähetyksen kirpputori Kant-

torilassa on avoinna ke ja la 

klo 9-13.

Kolehdinkantajat: 

Su 22.2. Timo Tölli, Anu Yli-

kotila, Aki Siltala. Su 1.3. Mi-

ra Rajaniemi, Jani Rautaoja, 

Miika Sikala. Su 8.3. Ville Si-

kala, Eveliina Saarimaa, Mii-

ka Toivola Huom! Ole pai-

kalla sakastissa viim. 20 min. 

ennen tilaisuuden alkua! Li-

sätietoja p. 040 532 5578/

Reetta.

MUUT

Etappi Radio Pookissa 

(100,5mHz) maanantaisin 

klo 17, uusinnat sunnuntai-

sin radiojumalanpalveluksen 

jälkeen. Ohjelmassa käsitel-

lään inhimillisen elämän ky-

symyksiä kristilliseltä arvo-

pohjalta. Ma 23.2 klo 17. 05 

Etapin aiheena on  ”Työ var-

haisnuorten parissa”, Mauri 

Autio. Ohjelman toimittaa 

Laila Korkiakoski.

Kirkkoherranvirastossa myy-

tävänä Nivalan historiakirja, 

á 65 € ja adressit 8,50 €.

Huom! Odotettu urkulevy 

on tullut myyntiin!  ”Nivalan 

vanhat urut” – äänite  sisäl-

tää urkumusiikin helmiä, soi-

tettuna Nivalan kirkon uruil-

la, urkutaiteilija Ismo Hintsa-

la, 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

Denis Naughton Lehtimäki, 

Hilda Elmiina Sikala, Reima  

Olavi Saukko, Hilda Emilia 

Kivirinta

Hautaan siunattu

Aili Maria Salander  96 v.

Bertta Annikki Uusitalo 

78 v.

Jaakko Johannes  Sikala 

73 v.

Juha Itkosen "Huolimattomia 

unelmia" perustuu pitkälti 

muistelulle. Päähenkilöt ovat 

miespuolisia; poikia, nuoru-

kaisia ja aikuisia. Yläikäraja 

asettuu noin kuuteenkymme-

neen. Aikuisena ja keski-ikäi-

senä voi vielä vähän rehvas-

tella nuoruudenaikaisilla te-

kemisillä. Muisto herää äk-

kiarvaamatta kohdalle osu-

neesta turhanpäiväisestä esi-

neestä, musiikkikappaleesta 

tai tutunoloisesta, vaikkakin 

vieraasta henkilöstä.

Kirjan aiheet käsittelevät 

ihmissuhteita, usein miehen 

naissuhteita. Sillä nainen se 

on, käsittämätön, oikullinen 

ja vaativa, joka hämmentää 

miehen selväpiirteistä maail-

maa, ja silti unelmat karkaa-

vat usein juuri siihen suun-

taan.

Ensimmäinen luku "Kau-

pankäyntiä" kuvaa pienen po-

jan ja isän suhdetta. He me-

nevät yhdessä jääkiekko-otte-

luun, joka on pojalle ensim-

mäinen. Jääkiekko on heidän 

yhteinen intohimoinen har-

rastuksensa. "Isä myi kaikkea 

mitä kuvitella saattaa: pesu-

aineita ja pölynimureita, ai-

kakauslehtiä ja vakuutuksia, 

lomaosakkeita Espanjasta, 

käytettyjä autoja ja puolitut-

tujen asuntoja. Kerran isä osti 

sairaalasta käytettyjä paareja 

ja myi niiden aisat Neuvosto-

liittoon aidanseipäiksi... Olin 

ylpeä isästä."  Ottelun tun-

nelma oli suorastaan sähköi-

nen. Mutta poika ja isä eksyi-

vät toisistaan. Kun isä lopulta 

saapuu silmä mustana ja tur-

vonneena, ruhjevammat kas-

voilla ja verinoro paidassa, jo-

kin on ratkaisevasti muuttu-

nut heidän välillään.

Toisessa luvussa päähenki-

lönä on hieman isompi, kak-

sitoistavuotias poika. Hänellä 

oli aiemmin tavallinen perhe, 

mutta nyt hän asuu naisparin 

kanssa. "enemmän kuin ys-

täviä", hänen oli käsketty sa-

noa uteliaille. Poika suhtau-

tuu asiaan kyynisesti ja yrit-

tää erottaa naiset toisistaan. 

Yksi tilaisuus tarjoutuu 

kun he matkustavat po-

rukalla Th aimaahan.

Luvussa "Muilu-

tus" ollaan miehissä 

polttareilla. Polttarit 

ovat melko nuori il-

miö, joten oli nau-

tittavaa lukea, mi-

tä kaikkea siellä 

voikaan tapahtua. 

Näiden polttarei-

den päätarkoi-

tus näytti olevan 

saada sulhanen 

järkiintymään 

ja luopumaan 

aikeestaan. "...

sanoi Lauri 

mitä tahansa, 

Natalie joko 

nauroi Lau-

rille tai esit-

teli Laurin ajatuk-

sia vähän myöhemmin omi-

naan. Toki Natalie voisi olla 

hallittavissa, oikeanlainen 

mies laittaisi tämän kuriin 

ja nuhteeseen, mutta Laurin 

kaltaisen hissukan uhraami-

nen sellaisen ranskalaisnai-

sen armoille oli rinnastetta-

vissa heitteillejättöön." 

Myöhemmin seurueen jä-

seniltä kysyttiin mielipidettä 

kyseiseen asiaan: "Ilmeisen 

tosissaan hän kysyi minul-

ta, mitä tehdä ystävälle, joka 

tuntuu seurustelevan koko-

naan vää-

rän ihmisen kanssa. 

Rikottuja astioita, riitoja jul-

kisilla paikoilla, kaikkea sel-

laista. "Kuin sotkisi piimää 

Campariin", nuori mies sa-

noi..." "Älä puutu, minä sa-

noin. Älä puutu ystävä hy-

vä". Näytin kai jotenkin ou-

dolta, sillä kun yritin nous-

ta ja lähteä, nuori mies otti 

minua kädestä. "Kerro", hän 

sanoi, "otetaan vielä yhdet." 

Ja niin minä kerroin, kaiken 

mitä Marjamäen mökillä ta-

pahtui."

Kirjassa on kaksitois-

ta erillistä ker-

tomusta. Ihmis-

suhteet ovat niis-

sä keskiössä, ja ne 

osoittautuvat epä-

vakaiksi ja mut-

kikkaiksi. Myös ajan 

teema tulee esiin, 

ajan näyttäyessä vir-

tana, joka tuo ja vie 

unelmat, haalistaa ne, 

niin että ne on lopulta 

helpompi heittää pois.

Juha Itkosen ker-

ronta on taitavaa, siinä 

ei ole mitään teennäis-

tä, vaan se vyöryy eteen-

päin spontaanisti, luoden 

aidon, aistittavan ilmapii-

rin. Myös joidenkin luku-

jen hauskuus syntyy mel-

kein tahattomasti.

Juha Itkonen on syntynyt 

vuonna 1975 Hämeenlinnas-

sa. Hänen aiempia teoksiaan 

ovat: Kohti, Myöhempien ai-

kojen pyhiä, Anna minun 

rakastaa enemmän. Hän on 

saanut kirjallisuuspalkinto-

ja ja ollut Finlandia palkin-

toehdokkaana kaksi kertaa. 

Lastenkirjan Topi ja tohtori 

Koirasson, hän on tehnyt yh-

dessä vaimonsa, Maija Itko-

sen kanssa. Vaikka Huolimat-

tomia unelmia avautuu mie-

hen näkökulmasta, se kiin-

nostanee yhtä hyvin naisia. 

Rajuimmat miehiset elemen-

tit kun puuttuvat tyystin.

Raija Raudaskoski

Lukemista

Miehen suloisenkipeät muistot

Huolimattomia unelmia

Juha Itkonen

Otava 2008, 253 s.



Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

Raimo Ruotsalainen oli ol-

lut jo kaksi vuotta sairauslo-

malla vakavan selkäsairau-

den vuoksi, kun hän alotti 

laihduttamisen ja kuntoilun. 

Painoa tippui puolessatoista 

vuodessa 30 kiloa ja mies on 

päässyt takaisin kirvesmie-

hen töihin.

Raimo Ruotsalainen sai-

rastaa selkärangan rappeu-

maa ja selässä on pullistu-

neita välilevyjä. Selkä oli niin 

kipeä, että nukutuksi ei saa-

nut. Saattoi mennä viikko-

ja parin tunnin yöunilla ja 

vastapainoksi päivällä täytyi 

etsiä parasta asentoa vaikka 

tuolissa torkkumiselle. Lääk-

keitä kului paljon ja lääkärit 

sanoivat halvauksen vaaran 

olevan suuri.

Kuntoutuksessa keväällä 

2007 hän päätti ryhtyä laih-

duttamaan. Laihtumisen jäl-

keen yökivut ovat jääneet 

pois ja kipulääkitys vähenty-

nyt yhteen tablettiin.

- Liikunta, liikunta ja lii-

kunta, sanoo Raimo tärkeim-

mäksi laihtumiskonstikseen. 

- Syödä saa ja herkutella-

kin, mutta ei sitä ruokaa tar-

vitse mättää niin paljon. Enää 

en seuraa syömisiäni niin tar-

kasti kuin laihduttamisen ai-

kana, mutta tarkan huolen 

pidän, ettei paino pääse nou-

semaan. Jojottelu on minun 

kohdalta mennyttä aikaa. 

Joulun aikaan tuli pari kiloa, 

mutta kyllä ne lähtee.

Raimo Ruotsalainen asuu 

vaimonsa Marjan kanssa 

Maliskylällä. Nuorimmai-

nen lapsista on vielä koto-

na, muut lapset ovat jo maa-

ilmalla. Marja kulkee työs-

sään opettajana Haapavedel-

lä, Raimo lähtee varttia vail-

le kuusi kohti Toholampea, 

missä hän työskentelee kir-

vesmiehenä.

- Raimo oli niin kova 

herkkusuu että luulin, ettei 

hän varmasti pysty makeasta 

luopumaan. Lopetin jo niistä 

motkottamisen tehottomana. 

Kauppa oli parinsadan met-

rin päässä ja sieltä Raimo haki 

päivittäin suklaata ja munk-

keja. Mutta niin vain sitkeästi  

hän luopui niistä. Minä kius-

ottelen, että naisetkin ovat al-

kaneet katsoa nyt pitkään hä-

nen peräänsä. Kyllä se tahto 

laihduttamiseen täytyy tulla 

itseltä, Marja kertoo.

Kova laihtuminen on 

muuttanut myös miehen ul-

konäköä. Marjaltakin on ky-

sytty, että oletko sinä vaih-

tanut miestä. Kuntoutuksen 

toisella jaksolla ei henkilö-

kohtainen fysioterapeutti-

kaan Raimoa tuntenut, vaan 

palasi sitten kysymään onko 

samasta Raimosta kysymys.

Sitkeyttä se vaatii

Raimo Ruotsalainen sanoo, 

että laihduttaminen vaatii 

sitkeyttä ja päätöksessä täytyy 

pysyä. Hän uskoo, että jokai-

nen pystyy laihduttamaan jos 

haluaa. Työ on kuitenkin ko-

vaa ja tulokset tuntuvat jos-

kus viipyvän.

- Otin aina välitavoittei-

ta. Ensiksi toivoin, että kun 

pääsisi alle sadan kilon. Sitten 

taas alaspäin viisi kiloa ker-

rallaan. 80 kilon kohdalla oli 

kaikkein vaikeinta - siinä se 

paino keikkui kilon pari yli 

80, mutta en antanut periksi 

ja niin se vain sitten lopulta 

nytkähti alle 80.

Liikuntaa Raimo aloitteli 

hankkimalla rankakasan pi-

halle. Puita hän alkoi pilk-

koa voimiensa mukaan en-

sin tunnin ajan, sitten muu-

tama lepotunti ja taas tunnik-

si töihin. Työmäärää hän lisä-

si pikkuhiljaa, kun huomasi 

jaksamisen lisääntyneen. 

Kuntoilusta mieluisimpia 

ovat sauvakävely ja kävely, 

kesäisin pitkät pyöräilylenkit, 

hiihto ja tanssi. Viitenä päi-

vänä viikossa hän tekee 200 

vatsalihas- ja 100 selkälihas-

liikettä, millä hän on saanut 

lihakset hyvään kuntoon se-

län tueksi. Raimo kertoo, että 

lihavana hänen täytyi käydä 

kerran pari kuukaudessa lää-

kärissä, laihtumisen jälkeen 

ei lääkäriä ole paljon tarvin-

nut vaivata.

Raimo ja Marja Ruotsalai-

nen ovat löytäneet yhteisek-

si liikuntamuodoksi tanssin. 

He käyvät parhaina viikkoina 

jopa kolmekin kertaa tanssi-

massa ja sitä he sanovat se-

kä henkisesti että fyysisesti 

erinomaiseksi harrastuksek-

si. Tanssin parista on löytynyt 

myös uusia ystäviä.

- Meistä kumpikaan ei ole 

osannut tanssia aiemmin pät-

kääkään, mutta nyt olemme 

opetelleet tansseja nuoriso-

seuralla kansalaisopiston pii-

rissä. Kaisa Pihlajamaa on ai-

van ihana opettaja, pari kiit-

telee.

Liikuntaa varten täytyy 

jostakin luopua, että sille löy-

tyy aikaa. Raimo uskoo, että 

hyötyliikunta ei riitä. 

- Monet kirvesmiehet sa-

novat saavansa tarpeeksi lii-

kuntaa, kun kiipeilevät ra-

kennuksilla pitkän päivän. 

Minä olen sitä mieltä, että se 

ei riitä, vaan liikuntaa harras-

tetaan vapaa-ajalla. Viime vii-

kollakin menin täyden työ-

päivän jälkeen tanssikurssil-

le ja tanssin kolme tuntia. Siis 

ainakin kymmenkunta tuntia 

ilman istumista.

- Kun saa kipinän kuntoi-

lusta, mieli muuttuu ja tulee 

halu harrastaa. Ennen minä-

kin ajattelin liikunnasta, että 

mitä sitä hulluja, on minul-

la muutakin tekemistä. Ter-

veys on nyt hyvä. Rasitusast-

makaan ei vaivaa niin kuin 

ennen, saan juosta ja hiihtää 

eikä kohtausta tule ollenkaan, 

Raimo iloitsee. 

Maritta Raudaskoski

Raimo Ruotsalainen on nyt hoikka mies. Pari vuosikym-

mentä vanha nahkatakki mahtuu hyvin päälle. - Painoa 

on saman verran kuin armeijasta palatessa.

Raimo 30 kiloa lihavampana. Tämä kuva on otettu 

1.12.2006.

Raimo laihdutti takaisin työelämään

Kalajokilaakson koulutus-

kuntayhtymän valtuusto va-

litsi puheenjohtajiston sekä 

yhtymähallituksen jäsenet, 

varajäsenet, tarkastuslau-

takunnan jäsenet ja varajä-

senet.

Yhtymävaltuuston pu-

heenjohtajaksi valittiin yksi-

mielisesti Kaija-Maija Perk-

kiö, ensimmäiseksi varapu-

heenjohtajaksi Jorma Perälä 

ja toiseksi varapuheenjohta-

jaksi Maritta Niska.

Kuntayhtymän jäsenet 

(suluissa henkilökohtainen 

varajäsen):

Alavieska Anna-Leena 

Brax (Marja Isokääntä), Haa-

pajärvi Maija-Liisa Veteläi-

nen (Veijo Tikanmäki), Ka-

lajoki Jukka Puoskari, 1. va-

rapuheenjohtaja (Raili Myl-

lylä), Nivala Kari Valtanen 

puheenjohtaja (Jukka Turu-

nen), Nivala Eija-Riitta Nii-

nikoski (Satu Kontiola), Ou-

lainen Maarit Grekula (Veli 

Tirilä), Pyhäjärvi Jukka Leh-

tosaari (Pekka Pietiäinen), 

Reisjärvi Tapio Paalavuo 2. 

varapuheenjohtaja (Maria Sa-

velainen), Sievi Kari Honkala 

(Mauno Vähäsalo), Ylivieska 

Kai Perttu (Kati Marjakan-

gas), Ylivieska Tuula Hint-

sala (Eero Kippola).

Tarkastuslautakuntaan va-

littiin viisi jäsentä: Aila Siiri-

lä, puheenjohtaja (Maarit 

Karhula), Ossi savola, vara-

puheenjohtaja (Pekka Päivä-

rinta), Kaisa Liinamaa (Ka-

lervo Mantila), Esa Hirvinen 

(Maija-Liisa Tuominen), To-

mi Karhula (Tarja Virta).

Valintoja Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymässä
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Lukijoiden Ajatuksia

Lukion toisluokkalaiset tanssivat itsensä "vanhoiksi" lukiolaisiksi viikko sitten perjantai-

na. Abiturientit oli edellisenä päivänä kannettu pois lukiosta. Hienoja asuja ja kaunista 

tanssia olivat illan esitykseen saapuneet katsomaan erikoisesti vanhemmat ja sukulaiset. 

Päivällä tansseja olivat seuranneet yläasteen ja lukion oppilaat.

Tiina Raudaskoski

Vanhojen tanssien loistoa

Lukijoiden ajatuksia -palstalle tarkoitetut tekstit voi lähettää sähköpostilla toimitus@nivalanviikko.fi , 

postittaa osoitteeseen Kalliontie 25, tai vaikka tuoda ne suoraan toimitukseen. Pyrimme julkaisemaan 

kaikki asialliset kirjoitukset, jotka mahtuvat lehteen. Yli 3000 merkin tekstejä emme valitettavasti jul-

kaise ollenkaan.

Meillä Suomessa presidentin 

valtaoikeuksia on vähennetty 

ja aina vain puheita sen vä-

hentämisestä kuuluu kuten 

tässä EU:n kahden jakkaran 

politiikassakin.

Kyllä pitää sanoa, että sil-

loin on sama lopettaa koko 

presidentti-instituutti, jos 

presidentillä ei valtaa olisi. 

Mutta vahva presidentti saa 

kannatusta, tasavallan presi-

dentin nykyiset valtaoikeudet 

saavat tukea kansalta.

Ylen uutisten Taloustutki-

mus Oy:llä teettämässä kyse-

lyssä 90 % vastaajista halusi, 

että presidentti johtaa ulko-

politiikkaa yhteistoiminnassa 

valtioneuvoston kanssa. Näin 

se on nyt ja näin sen olla pi-

tää, on se kumma kun kaikki 

entinen pitää muuttaa.

Hallitus on hiljan julista-

nut tämän uuden turvalli-

suus- ja puolustuspoliittisen 

selonteon, aikaa siinä kului-

kin sen sorvaamiseen. Var-

maan siinä oli erimielisyyttä 

siitä miten Natoa käsittelevä 

kohta olisi muotoiltava. Täs-

sä uudessa selonteossa sano-

taan näin: on olemassa jat-

kossakin vahvoja perusteita 

harkita Suomen Nato-jäse-

nyyttä, laaja poliittinen yh-

teisymmärrys on välttämä-

töntä ja kansalaismielipiteen 

huomioiminen on tärkeää 

mahdollisesta jäsenyydestä 

päätettäessä.

Varmaan kokoomuslaiset 

ministerit Nato-myönteise-

nä saivat tähän selontekoon 

uuden myönteisen painotuk-

sen Nato-jäsenyydelle. Mut-

ta on selvää, että tämän hal-

lituksen aikana ei Nato-jäse-

nyyttä haeta, se kun päätet-

tiin jo silloin, kun hallitusta 

kokoon runnattiin. Eikä kor-

keimman johdon mieli sinne 

hötkyile ja se on presidentiltä 

sitä kansallista viisautta, sitä 

se on myös kansalta galluppi-

en mukaan kielteinen ei.

On selvää, että näin suu-

resta operaatiosta asiasta 

kansan tulee saada äänestää, 

sitten vasta nähdään mikä on 

homman nimi, onko se po-

sitiivinen vai negatiivinen. 

Mutta nyt se ei ole ajankoh-

tainen, mutta ovi on raollaan. 

Kaikesta tästä huolimatta jo-

ku tästä Natosta aina muis-

tuttaa ja kissaa pöydälle nos-

taa.

Niin se vaan on, että kohta 

valo voittaa jo pimeyden. Se-

kös ihmismielen kohottaa ja 

lärviä hymyyn vetää. Niinhän 

se on, että ajalla on vain yksi 

suunta, eteenpäin.

Martti Junttila
Nivala

Vallasta ja vähän muustakin

Helmikuu nyt ehti puoleen,

ilma on niin raikasta.

Näppejä en jäänyt nuoleen,

vaikka kirraa joka paikasta.

Riittävästi saatiin lunta,

talven harrastuksiin.

Ladut meille järkkää kunta,

siis panostakaa suksiin.

Näyttävästi naiset jälleen,

läskeinpolton aloitti.

Uutta suuntaa he elämälleen,

sitä media myös valotti.

Helmikuu toi pyrypäivät,

lunta paljon lennättää.

Urakoijat jälkeen jäivät,

puhdistaa kun ennättää.

Valkoisena hanget hohtaa,

lunta haarainperään.

Luoja kulkuamme johtaa,

kerran luokseen kerää.

Pakkasella nyt onkin valta,

ja aurinkokin paistaa.

Tää se tuntuu ihanalta,

kun kuljen omaa kaistaa.

Talvi pian taas taisteltu,

ja sitten koittaa kevät.

On tuulen perää haisteltu,

ajatukset jo selkenevät.

Aurinko taas aamutuimaan,

kurkkii korkealta.

Leuat laitan leipää puimaan,

elämä tuntuu ihanalta.

Aatos

Helmikuun herutusta

Kommentoi netissä
Lukijan kirjoituksia löydät nyt myös internetistä osoitteesta

www.nivala.org. Sivuilla voit myös kommentoida viestejä.
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Joka viikko.
Jokaiseen kotiin.
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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

Kyösti Kallion koulun liikun-

tasalissa oli viime lauantaina 

vipinää ja vilskettä, kun te-

linevoimistelijat vuoden 

vanhoista naperoista alkaen 

esittelivät taitojaan Nivalan 

Voimistelijoiden asemakil-

pailuissa, lajeina permanto, 

puomi, rekki ja hyppy.

Nivalan Voimistelijoiden 

puheenjohtaja Elisa Kähö-

nen ja sihteeri Tanja Anttila 

kertovat, että lapset ovat it-

se voineet valita mieleisensä 

telineen ja kaikki osallistujat 

palkitaan. He saavat lisäk-

si  osallistumistodistuksen ja 

mikä tärkeintä, heille anne-

taan positiivista ja kannusta-

vaa palautetta.

Sarjoja oli kaikkiaan vii-

si, naperoista 12-vuotiaisiin. 

Tapahtumaan osallistui noin 

80 voimistelijaa, poikia ja tyt-

töjä.

Voimistelijoiden asema-

kilpailut jatkuivat tiistaina 

kilpailuilla, jossa mittelivät 

taidoistaan 8-13-vuotiaat te-

linevoimistelijat. Osallistu-

jia oli reilu kolmekymmen-

tä. Kilpasarjassa huomioi-

tiin kahden telineen yhteis-

pisteet.

Tulokset:

Alle 10-vuotiaat pojat: 1) 

Teemu Walta 16,40, 2) Arttu 

Paakki 15,70, 3) Julius Anttila 

15,45. Muut osallistujat esiin-

tymisjärjestyksessä: Miika 

Alatalo, Ville Jyrinki, Konsta 

Tarvainen, Elias Rauma, Sa-

mu Ylikotila, Riku Aho, Ste-

fan Hosio ja Jussi Kaarlela.

Alle 12-vuotiaat tytöt: 1) 

Venla Vilhu 15,90, 2) Juliana 

Anttila 15,60, 3) Henna Laak-

konen 15,40. Muut osallistu-

jat esiintymisjärjestyksessä: 

Julia Jyrinki, Heidi Kuupak-

ko, Elina Laulumaa, Sallama-

ria Anttila ja Petra Laakko-

nen.

Yli 10-vuotiaat pojat: 1) 

Matias Korkiakoski 15,60, 

2) Riki Korkiakoski 15,55, 

3) Tuomas Laulumaa 15,30. 

Muut osallistujat esiintymis-

järjestyksessä: Pauli Kivioja ja 

Aaro Eskola.

Yli 12-vuotiaat tytöt: 1) 

Meeri Anttila 17,00, 2) Vee-

ra Vilhu 16,90, 3) Elisa Yli-

mäki 16,35. Muut osallistu-

jat esiintymisjärjestyksessä: 

Emilia Mäntylä, Emilia Vie-

rimaa, Jenni Jyrinki ja Kaisu 

Ottavainen.

Ritva Oja

Tasapainoliikkeitä, 
kuperkeikkoja ja kärrynpyöriä

Menkääpä Mecanovan park-

kipaikan ohi ja ottakaa mal-

lia miten ne lumityöt hoije-

taan! On lämpötolopat ja sei-

nänvierustat vimosen päälle, 

kiitos urakoitsijalle! kuka sit-

ten lieneeki.

Kadonnut Kalliosaarentiel-

tä 05.02. leikattu valkea-har-

maa kollikissa, kaulassa hei-

jastinpanta. Palkkio. Puh. 

044-2681106.

Maliskylällä kalliomaassa 

kulkevat metsämiehet, ette-

kö osaa kävellä muuta kuin 

ladulla? Nim. hiihtäjät.

Kannattaa vähän löysätä pi-

pon nyörejä jos kovin tiukal-

la ovat!!

Sinä joka pidit lauantaina 

koiraa mukana aurinkoladul-

la, käyppä kerräämässä koiras 

jätökset pois lavulta!!! Hiihto-

lavuilla koiran ulkoiluttami-

nen on kiellettyä!!!

Arvoisa Körryyttelyn vihaaja. 

Tientukot ovat todennäköi-

sesti tarpeellisella  asialla ja 

ajavat taitojensa mukaan tur-

vallisesti. Joten anna heille ti-

laa myös asenteellasi. Pappa 

tien päältä.

Sinä nälkäinen ysiluokkalai-

nen joka olet kasvissyöjä ru-

peappas syömään muutakin 

kuin porkkanaa ja salaattia 

niin loppuu se pääkipu. Ter-

veisin lihansyöjä.

Se on tosi, että tupakoitsijan 

tunnistaa jos ei hajusta niin 

harmaasta ihosta ja paksuis-

ta juonteista kasvoilla. Tervei-

sin Raitis.

Se on opittava syömään muu-

taki ku rilliruokaa! Armeijas-

sa sen sitten huomaat jos sin-

ne pääset että maistuu muut-

ki ku kasvis ja rilli ruoat. T. 

Hyviä ruokia syövä.

Minua on ruvennut hieman 

oudoksuttamaan kun niva-

lan yläasteella ei saa kotita-

loustunneilla juoda maitoa, 

koska koululla ei kuulemma 

ole varaa. Ja silti ruokailus-

sa on tarjottu jo kolme ker-

taa jälkiruuaksi luomuviiliä. 

Ja torstaina taisi ruokalassa 

ruoka loppua kokonaan? Ei-

kä sitä kasvisruokaa aina näy-

tä myöskään olevan,olen mi-

näkin osittaisena kasvissyöjä-

nä saanut pari kertaa jäädä il-

man ruokaa.

Mullapa on matstan kytkin-

levy mutta empä myy!

Sahanperälle on rekisteröity 

uusi orkesteri nimeltä rak-

kikoirat eivät hauku nimeltä 

kuunteleen.

Kyllä Nivalassa on huonosti 

asiat kun nauvutaan joka asi-

asta.! Koittakaa nyt ihmiset 

löytää jotain positiivista! Ai-

na on samat kaverit itkemäs-

sä palstalla! Elä ilolla, kuole 

surutta.!

Hei Hiihtoliitto. Pyssymä-

en päärakennuksesta vaikea 

alas tulla makkaran paisto-

paikalle. Pitäisi olla jonkin-

laista aitaa josta pitäisi kiin-

ni. Kiitos. 

Hei Pyssymäki! Laittakaa kai-

teet portaille, mistä saa pitää 

kiinni alas tultaessa. Ilmoja 

monenlaisia ja jalkoja. Näin 

toivoo joukko Isovanhem-

pia.

4 – 6 –vuotiaat pojat ryhdikkäässä rivissä pituusjärjestyksessä.

VERENLUOVUTUS
keskiviikkona 25.2. klo 13–18
nuorisoseurantalolla, Olkkosentie 12, Nivala.
Joka arkipäivä potilaat tarvitsevat yli 1000 verenluovuttajan apua. Ojenna kätesi. Ota virallinen henkilötodistus 

mukaan. Maksuton luovuttajainfo 0800 0 5801. ���������	
��
���������		�����

Väitetään, että verenluovuttaminen 

Kokeile 
itse.

pelastaa myös luovuttajan päivän. 

Kommentoi netissä
Tekstarit löydät  myös internetistä 

osoitteesta www.nivala.org. Sivuilla 

voit myös kommentoida viestejä.



9Sunnuntaina 22. helmikuuta 2009

Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

Nivala-Pesis

Kineva

Lyhty r.y.

DISCO PERJANTAINA 27.2 KLO  19:00

Seuraava tilkkupeittojen ilta maaliskuussa vk 12.

Päivämäärän ilmoitamme myöhemmin.

KOTISIVUJEMME

osoite on: www.tietotori.fi /nivalandemarit

PÄIVÄKAHVIT

tiistaisin klo 12-14 Pappilantiellä.

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

Nyt myös Uikon kuntosaliin jäsenillä alennus 1 euro ker-

ta/viikko.

Tiistaina 3.3.teemme  retken kodalle,  omilla autoilla kimpas-

sa (pien tä  reippailua, makkaranpaistoa.) Kokoonnutaan 

pappilantielle klo 11.45.

Nivalan Metallityöväen AO 353
YHTEYSTIEDOT 

Puheenjohtaja: Jari Mehtälä, Pidisjärventie 42 B 6, 85500 

Nivala, p. 040-3544711 (Huom. numero muuttunut). säh-

köposti nivalaluottamusmies@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 taloudenhoi-

taja.ao353@omanetti.fi 

Kotisivut osoitteesta: www.nivalanmetalli353.net

Matka Kädentaitomessuille Jyväskylään la 4.4.2009. Lisätie-

toja ja ilmoittautumiset Haapajärven Käsityökeskukseen p. 

(08) 763182

Haapajärven Käsityökeskus

Aittolan kyläseura ry

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

FC-Ysikaks' Nivala
Pesäpalloharjoitukset keväällä 09

 ti klo 18.30 – 20.00 Tuiskula T 97-98

 ti klo 16.15 – 17.30 Amis P 95-98

 ke klo 18.00 – 19.30 Amis P 93-94

 to klo 16.15 – 17.30 Amis F-jun. T+P 99-00

 pe klo 17.30 – 19.00 Amis T 93-96

 la klo  13.00 – 14.15 Amis T 93-95 + naiset

 la  klo  14.15 – 15.30 Amis P 93-94  + miehet

G-juniorit (T + P 01-03) Tuiskulassa la  klo 10.30 – 11.30

Sählymailat + varusteet mukaan!

Punttisali ammattikoululla ke klo 19.00 – 20.00   

Tervetuloa myös uudet pelaajat rohkeasti mukaan.

Tiedustelut: Satu Kontiola puh. 040 5311 713

LASKIAISRIEHA LIITTOLASSA 22.2.2009 KLO 11.00

* Hiihtokisat lapsille

 - Ilmottautuminen ennen kilpailua joka alkaa 11.30

 - sarjat tarpeen mukaan 

 - Kaikki palkitaan

 - Pakkasraja -15 astetta

* Mäenlaskua

* Makkaraa

* Puff etti

* Arpajaiset

* Moottorikelkka-ajelua

* Ruokailu: Hernekeitto, leipä ja juoma  Hinta: 5 €

 

Tule mukaan laskemaan mäkeä, hiihtämään kilpaa tai naut-

timaan hyvästä ruuasta ja aidosta laskiaistunnelmasta!

Lukion sisäharjoitukset

kaudella 2008-2009 vk 45 alkaen:

T-99-00 La 10.30-12.00 vk. 45 alkaen

T-93-94 La 12.00-14.00 vk. 45 alkaen

Kyösti Kallion koulu

P-95 Ma 19.15-20.30

Ammattikoulu sisäharjoitukset

kaudella 2008-2009 vk 45 alkaen:

P-00-02 La 11.30-13.00

P-98-99 Su 12.00-13.30

T-96-98 Su 13.30-15.00

Naiset Su 15.00-16.30

 To 17.30-19.00

Edustusjoukkue Su 16.30-18.00

Harrastejalkapallo Su 18.00-19.30

P-95 Ke 16.30-18.00

T-93-94 Ma 19.00-20.30

Antti Hautakoski 045 1253 349 FC-Ysikakaks' olosuhdevastaava

      PILKKIKISA

Rantahovissa Kalajoen rannassa, Yliniemenkuja 35  la. 

28.2.2009 klo 12.00-15.00. Ilmoittautumiset  alkaen klo. 11.00.

Sarjat: Nuoret alle 15 v., naiset ja miehet.

Osallistumismaksu 10 €. Syöttäminen sallittu.

    ULKOILU-JA LIIKUNTAPÄIVÄ

La 28.2. 2009 klo 12.00 alkaen Rantahovissa, mm. leikkimieli-

nen haasteparikisa ja muuta ohjelmaa. Puff etti ja arvontaa.

Järjestää Karvoskylän kyläyhdistys / Laaksojen kipinä

      TERVETULOA!

Karvoskylän Kyläyhdistys

Akun keräys Essolassa, Järvikyläntie 838.

Tontteja myynnissä. Edullisia ja luonnonkauniilla paikalla.

Elinvoimaa Aittolasta. www.aittola.fi 

HEI SINÄ, JOKA OLET JOSKUS KANTANUT KAULAS-

SASI NIVALALAISEN LIPPUKUNNAN PARTIOHUIVIA!  

Löytyykö ullakolta tai piirongin laatikosta vanhoja partio-

muistoja? Lainaatko tulevaa Nivalan Partio ry:n juhlavuoden 

näyttelyä varten esineitä, valokuvia, varusteita yms.

p. 0503022977 /Riitta (iltaisin)

PUHEENJOHTAJIEN KOKOUS

Keskustan Nivalan kunnallisjärjestön johtokunnan ja paikal-

lisyhdistysten puheenjohtajien kokous ma 23.2.-09 klo 19.00 

OP:n kokoustilassa. Tervetuloa!

LASKIAISRIEHA

Su 22.2 klo 12.00 lentokentän uimamontulla

Napakelkka, mäenlaskua, Ahdit sukeltavat (säävaraus), mak-

karaa, mehua, arvontaa, talutusratsastusta ja lapsille Ahdin 

antimia pilkkien.

Liukasta Laskiaista ja tervetuloa!

Sukellusseura Ahti ry ja
Haapaperän kyläseura ry

Harjoitusajat:

Maanantai: 19.00 - 21.00

Torstai: 19.00 - 21.00

www.hmdkalajokilaakso.net

SPR Nivala
       KIITOS!

 Eila Mäntylälle joukkoineen ja Knuutinpuhdon eskarilaisille 

opettajineen iloisista ja reippaista lauluesityksistä sekä Haa-

palan koululaisille ja opettajille ihanista korteista.

Autoitte meitä tuomaan iloa ja hyvää mieltä vanhusten päi-

vään!

Anna hetki ajastasi ja vähennä toisen ihmisen yksinäisyyttä

Tule mukaan Punaisen Ristin ystävätoimintaan

Lisätietoja 0400-915 665/Elina tai nivala@punainenristi.fi 

Nivalan Han Moo Do

Haapaperän kyläseura ry

Keskusta
Nivalan Partio ry.
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Parhaat palvelut  

EDULLISTA NÄKYVYYTTÄ
TÄLLÄ SIVULLA

Ilmoitus Nivalan Viikon 
Parhaat palvelut -palstalla

maksaa vain muutaman 
euron viikossa
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Myydään  

JENKKISÄNKY 160/200cm 
uuden veroinen 100 e. 
Päältä täytettävä pyykin-
pesukone 100 e.
Musta lasinen tv-taso 3 
kerroksinen 20 e. Mahd 
pian. Tarja 0442854514 .

HA.PERÄVAUNU TE-HO 
331. Lavan mitat 132 x 
300 x 30.  Täyssinkitty. 
Kuormalenkit laitojen si-
säpuolella.  Nokkapyörä 
kaupan päälle. EI kippiä. 
Hp. 670 euroa. Puh.  050-
410 3524.

Kaksi naisten TURK-
KIA, koko 40. Hinta yh-
teensä 10 euroa. Puh. 
050-4139160.

Sekarotuisia KOIRANPEN-
TUJA hyvään kotiin. Puh. 
044 5593523, iltaisin: 044 
3641658.

HONDA Accord vm-90. 
Katsastettu 18.2.2009. 2 
x renkaat, aluvanteet.Säh-
köikkunat, vetokoukku, 
cd-soitin, lohkolämmitin, 
penkinlämmittimet. Siis-
tissä kunnossa. Tieduste-
lut p.0405788531.

SKOOTTERI vm -08, vä-
hän ajettu, takuu voi-
massa. Hyväkuntoinen. 
Hinta 600 euroa. Puh. 
046-8937550.

ASUNTOAUTO Fiat-LMC 
-89. Markiisi, pyöräteline, 
kasetti-wc ym. Hinta 9500 
euroa. 040-776 8940

Hellas-merkkinen PIA-
NO. Hp. 300 euroa. P. 
040-9622411.

Ostetaan  

Kodin IRTAIMISTO puh. 
040-7061749.

Ajettava  RUOHONLEIKKU-
RI traktori tai etuleikkuri 
malli. Puh. 050-5596260 

Halutaan vuokrata  

Viisihenkinen perhe ja 
koira haluaa vuokrata 
OMAKOTITALON, jos-
sa kunnolla pihaa, Ni-
valasta. Varma vuokra. 
Puh.0400-389142.

Vuokralle tarjotaan  

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

Viikko-osake MÖKKI Kuu-
samossa hiihtolomaviik-
ko, 3 mh+parvi, täysin 
varustettu, Ruka 10 km, 
Kuusamo 15 km. Puh. 
0400-943971.

Edullinen ja siisti  YKSIÖ, 
p. 0400-016942.

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:

Vastataan pois

1. Esko Ylinen.

2. 41 senttiä.

3. Alppihiihto.

4. Vuonna 2004.

5. Kananmuna.

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 6,30 / 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

Nyt Laskiaispyhänä on Reis-

järvellä koko päivän kestävä 

kulttuuritapahtuma. Tuol-

loin kokoonnutaan Siionin- 

ja vanhan virsikirjan virsien 

äärelle lähetyshenkisellä tee-

malla "Vie voittoon valtakun-

tasi".

Juhlasunnuntai alkaa kir-

kossa kello 10 pidettäväl-

lä Laskiaisen messulla, jossa 

saarnaa kirkkoherra Jaakko 

Rantamäki, liturgia Heikki 

Hurskainen, kanttorina Hei-

di Huhtala.

Messun jälkeen on ruokai-

lu ja kahvi, jonka jälkeen on 

noin tunnin kestävät Kansan 

Veisuut. Ne juontaa Herät-

täjä-Yhdistyksen aluesihtee-

ri Merja Jyrkkä ja tervehdys-

sanat esittää paikallisosaston 

puheenjohtaja Oski Vilppola 

Reisjärveltä.

Kello 14.30 alkavassa suu-

ressa juhlakonsertissa esiintyy 

peräti 12 kuoroa Nivala-Haa-

pajärven ja Ylivieskan seutu-

kunnan alueelta. Kuorojen 

ohjelmistossa on noin 20 virt-

tä. Lopuksi kuorot esiintyvät 

yhdessä suurkuorona kanttori 

Heidi Huhtalan johdolla.

Tapahtuman järjestää He-

rättäjä-Yhdistyksen Keski-

Pohjanmaan alue, Reisjärven 

paikallisosasto sekä Reis-

järven seurakunta. Kolehdit 

menevät Herättäjän työn hy-

väksi.

Kansan Veisuut ja konsertti Reisjärvellä

Liian usein joudumme tote-

amaan, että edelleenkin pa-

ha yritetään voittaa pahalla 

ja väkivalta voimankäytöllä. 

Kristillisyyden perustaja Jee-

sus Kristus antoi päinvastai-

sen selviytymiskeinon: "Voi-

ta jatkuvasti paha hyvällä". 

Miten tämä ohje voi toimia 

maailmassa, jossa kuka ta-

hansa voi joutua järjettömän 

väkivallan uhriksi, pohdiske-

li Jehovan todistajien edusta-

ja Antti Hakamäki kierros-

konventissa viikonvaiheessa 

Haukiputaalla.

Kuulijat, joukossa Nivalan 

paikallisseurakunta, saivat 

käytännöllisiä vinkkejä siitä, 

miten voi tunnistaa ja torjua 

pahuuden alkulähteen Panet-

telijan vehkeilyjä. Esimerkiksi 

viihteeseen ja internetin tie-

totulvaan liittyy hyödyllisten 

asioiden lisäksi kielteisiä piir-

teitä, joista monet lasten van-

hemmat ja asiantuntijat ovat 

huolissaan.

Kaksipäiväinen juhla hui-

pentui rohkaisevaan puhee-

seen "Kaikki pahuus loppuu 

pian!". Kuulijat saivat tietää 

raamatulliset perusteet sille, 

miten kaikkeuden Luoja, Poi-

kansa Jeesuksen Kristuksen 

johdolla, poistaa lähitulevai-

suudessa Panettelijan aiheut-

tamasta enempää pahuutta ja 

harmia ihmisille.

"Voita jatkuvasti paha hyvällä"
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Takapuoli paljastaa iän!
Tietokoneen tärkein puoli on 
takapuoli. Sieltä näkyy emo-
levy. Halpa emolevy on kallis 
ostos.
Koneen runko on emolevy.  Siihen 
tökitään irto- osat prosessori, työ-
muistit ja näytönohjain. 

Vara on viisautta!
1. Meillä emolevyt ovat tehdas- 
ja ähräämökoneita kalliimpaa ja 
kestävämpää laatua. Syykin on ihan 
älyllinen - kasvunvara. Tuloksena on 
vähemmän Atk-romua ja pienempi 
rahan meno. Koneemme nopeu-
tuvat vanhetessaan, vaikka näin: 
Ala-asteiässä työnopeus voi olla 
200MHz (ja PiFast 21sek), yläas-
teella 333MHz (15 sek) ja lukioiässä 
400MHz (12 sek). 

2. DDR muistimme ovat jo uudesta 
alkaen 1066MHz Hyperx nopeutta. 
Sekin on ammattilaisetu. 

3. Kuumana käyvä kone on hidas 
ja lyhytikäinen. Siksi nos-
tamme tehdasdumpatut 
ohjelmat (kintaat kädes-
sä) jätesankoon. Sekin on 
ammattilaisero.  

Moni kakku on päältä kaunis. Vanha 
emolevyn on silkkoa sisällä, kuten: 

DDR väylänopeus/MHz
•Vanha 533-667-800. Uusi 800-
1066-1600.

Verkkonopeus/Mb/sek 
•Vanha10/100. Uusi 1000/RJ-45.

Tärkeät liitinpaikat
•Vanhassa on 0-1 kpl ja uudessa 
1-3 kpl Pci Express 16X näytönoh-
jainpaikkoja.
•Vanhassa on vain VGA-sub ja 
uudessa VGA, DVI ja HDMI näyttö-
liittimet.

✚Halvassakin irtonäytönohjaimessa 
on DVI-liitin. 
•PiFast=Kone laskee piin 3,14 ar-
voa miljoonan numeron jonoksi.
•FSB:n neljäsosa on Intel-työnope-
us. 800=200MHz.

Pelimiehille meiltä aito 
Formula Ykkönen
PiFast-aika 12,4 sek, 1066MHz 
DDR muistit, 
3DMark®06
+17000 pist. 
näytönohjain. 

1000€
TaxFree.

•4-ydin prosessori pelikoneena 
on hidas mopo. Pelit toimivat aina 
yhden ytimen varassa. 

Tässä säästät rahaa!
320€ TaxFree 21 sek. PiFast 
nopeus omalle koneellesi, kun uu-
simme siihen P5K- sarjan emolevyn, 
200MHz Intel E5200 prosessorin ja 
4GB/  1066MHz DDR muistit. 

✚Pesee mm. Intel E2200 (+32sek), 
Celeron D440 (36 sek) ja kaikki 
2007–08 AMD (29-55 sek) koneet. 

✚Eräs asiakkaamme Nivalasta 
kertoi, että E5200 (70W/h) tienaa 
hintansa jo sähkössä. Esim. PiFast 
+50 sek. AMD Athl. XP 3100+ syö 
150w/h.

Kasvunvara on halvempi!
800€ TaxFree 15
sek. PiFast nopeuden 
kone.  333MHz Intel 
E8500 prosessori, 
P5Q- sarjan emolevy, 
1066MHz DDR muistit 
ja 3DMark® 10000 
pist. näytönohjain.

✚Selättää mm. Intel Q6600 
(21,4sek) ja Q9300 (19,8 sek) 
koneet. 

•TaxFree= Käyttövalmis ja jälkimak-
sullisista ohjelmista vapaa. 

•Ydintieto Google: cpu-world.com/ 
@ notebookcheck.net/ @ macom-
tech.fi/mainoksia

Hotelli Syötekeskus
Syötekeskuksentie 126, 93280 Syöte 

puh. (08) 815 4000, fax (08) 815 4173, myyntipalvelu@syotekeskus.fi  
www.syotekeskus.fi , www.oulunsetlementti.fi 

Syötekeskuksen hissiliput

www.syote.fi 

Viikonloppupaketti
(voimassa 13.2. - 26.4.2009,

ei voimassa pääsiäisenä)

130€ / 2vrk / 2hlöä
Sisältää majoituksen 

hotellihuoneessa aamiaisella 
sekä hotellin saunan ja 

kuntosalin käytön. 

Syötekeskuksen 
Pääsiäinen
(9.-13.4.2009) 

240€ / hlö / 4vrk 
Sisältää majoituksen 

hotellihuoneessa aamiaisella.

Päivälippu 10-17             alk. 21€
Päivälippu 10-19             alk. 26€
Perhelippu (väh. 3 hlöä) alk. 19€

Alle 7-vuotiaat kypäräpäät aikuisen seurassa 
kaikkiin hisseihin ilmaiseksi. 

S-Etuhintaan Syötekeskuksesta:
S-Etuhintaan Syötekeskuksesta:

alennus päivälipuista ja välinevuokrista 

alennus päivälipuista ja välinevuokrista 

-2 € koko perheelle! Ei kerrytä bonusta.

-2 € koko perheelle! Ei kerrytä bonusta.

Ensi viikolla SUURJAKELU


