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Sunnuntai  
1.3.2009

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 vauvo-

ja koskevat tiedotteet. 

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@nivalanviikko.fi . Puhelin 443 133

Ateriapalvelu

Sunnuntai 1.3.: Stroganoff , 

perunat, perunasalaatti, luu-

mukiisseli.

Maanantai: Jauhelihakasti-

ke, perunat, porkkanaraaste, 

mustikkakiisseli.

Tiistai: Uunikala, Currykas-

tike, muusi, punajuuri-rae-

juustosalaatti, hedelmäva-

nukas.

Keskiviikko: Herkkuvuoka, 

puolukkasose, viili.

Torstai: Lihapullat, perunat, 

kastike, kiinankaali-manda-

riini-tomaatisalaatti, appel-

siinikiisseli.

Perjantai: Sianliha-purjope-

runaviipalelaatikko, kruu-

nukasvis, huituvelli.

Lauantai: Kirjolohikeitto, 

juusto, mansikkakiisseli.

Sunnuntai: Riistakäristys, 

muusi, puolukkasose, man-

gorahka.

Se, joka asuu Korkeimman 

suojassa

ja yöpyy Kaikkivaltiaan var-

jossa, sanoo näin:

"Sinä, Herra, olet linnani ja 

turvapaikkani.

Jumalani, sinuun minä tur-

vaan."

Herra pelastaa sinut linnus-

tajan ansasta

ja pahan sanan vallasta.

Hän levittää siipensä yllesi,

ja sinä olet turvassa niiden 

alla.

Hänen uskollisuutensa on si-

nulle muuri ja kilpi.

Hän antaa enkeleilleen käs-

kyn varjella sinua, missä iki-

nä kuljet,

ja he kantavat sinua käsil-

lään, ettet loukkaa jalkaasi 

kiveen. 

Ps. 91: 1-4, 11-12 

Sunnuntai 1.3: Alpo, Alvi, 

Alpi. 

Maanantai 2.3: Virve, Virva. 

Tiistai 3.3: Kauko. 

Keskiviikko 4.3: Ari, Arsi, 

Atro. 

Torstai 5.3: Leila, Laila. 

Perjantai 6.3: Tarmo. 

Lauantai 7.3: Tarja, Taru. 

1.3. 1. Paastonajan sunnun-

tai.

Koululaisten hiihtolomaviik-

ko.

On kolmenlaisia ihmisiä, joil-

la ei ole rahaa: tuhlareita, sai-

tureita ja köyhiä.

Altenberg

1. Mikä elokuva äänestettiin 

parhaaksi Oscar-gaalassa?

2. Onko ydinvoiman lisära-

kentamisen kannatus vai

vastustus nyt johdossa?

3. Minkälainen henkilö on ki-

romantti?

4. Minkä eläimen hahmossa 

hindulaisten Ganesha-juma-

la esiintyy?

5. Mikä on Väinämöisen vii-

kate?

Vastaukset sivulla 19

RuokalistaVauvauutisia

Työpaikat

Nivala

Terveyskeskuslääkärin viran-

sijaisuus, terveyskeskuslääkä-

rin virka, päihdehuollon oh-

jaaja, hankevetäjä.

Haapajärvi

Perushoitaja, psykologi, sii-

vousalan yrittäjä, suunnitte-

lija, lataamotyöntekijä, kou-

lulaisten kesätyöpaikka: kiin-

teistönhoito- ja siivoustyö.

Haapavesi

Sairaanhoitaja, sairaankuljet-

tajia, fysioterapeutti, koulu-

kuraattorin vs, hautausmaa-

työntekijä, marjanpoimija, 

grillityöntekijän kiireapulai-

nen, koululaisten kesätyö-

paikka: kiinteistönhoito- ja 

siivoustyö.

Kärsämäki

Kunnaninsinööri, musiikin-

opettaja, poikien liikunnan-

opettaja, tyttöjen liikunnan-

opettaja,  rakennustyönte-

kijä/keittiökalusteasentaja, 

koululaisten kesätyöpaikka: 

kiinteistönhoito- ja siivous-

työ. 

Sievi

Turva-alan yrittäjä, kesätyö-

paikkoja: tilinpitotyö, levy-

seppä, konepaja- ja metalli-

teollisuuden kokooja, tieto-

liikenne- ja elektroniikka-

asentaja

Ylivieska

Myynti-insinööri, katsas-

tusmies, projektipäällikkö, 

kauneuskonsultti, contact 

center-työntekijöitä, myyn-

ti-insinööri, myyntineuvot-

telija, myyntipalveluhenki-

lö, palvelukeskustyöntekijä, 

automyyjä, sisustusmyyjä, 

sikalatyöntekijä, laatoittaja, 

asentaja lämpöpumppukoko-

naisuuksille, kalusteasentaja, 

kokki, pitsanpaistaja, parturi-

kampaajia.

Minna Niemetmaa ja Samu 

Huhta saivat tytön 21.2.2009 

Oulaskankaalla. Pienokai-

sen pituus on 48 cm ja pai-

no 3110 g.

Tälle palstalle toivomme lukijoilta vanhoja valokuvia, mielellään  50-lu-

vulta uudempaan päin. Kuvat voi tuoda Nivalan Viikon toimistoon os. 

Kalliontie 25 tai lähettää sähköpostilla osoitteeseen toimitus@nivalan-

viikko.fi . Palkitsemme julkaistut kuvat kahvipaketilla.

Tämä kuva on otettu Peltokankaalla reilut 60 vuotta sitten. Vasemmalta Lempi Malila, 

Ali Malila, pienet tytöt Seija Muilu ja Sisko Malila, Liisa Malila, Siiri Malila ja Sandra 

Malila.

Onnea!

3-vuotiaalle Ilonalle!

Tv. mummo ja pappa
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Pieni lumipyry ei haitannut 

Maliskylän nuorisoseuran 

järjestämää laskiastapahtu-

maa, ihmiset tulivat tunnel-

moimaan laskiaista sankoin 

joukoin Liittolaan. Siellä viih-

tyivät niin aikuiset kuin lap-

setkin. 

Päivän ohjelmassa oli las-

ten hiihtokilpailut, mäenlas-

kua, huijankelkan huisket-

ta ja moottorikelkkakyytiä.  

Pikkunälkään sai lämmin-

tä makkaraa ja kun isom-

pi nälkä yllätti niin ravinto-

lassa sai laskiaisen perinne-

ruokaa, hernekeittoa. Ulko-

na touhuillessa  oli mukava  

käydä sisällä välillä lämmit-

telemässä. 

 Suksinäyttelyssä ihmetel-

tiin suksien muodonmuutok-

sia. Ei ole kovin kauan aikaa 

siitä kun itse tehtiin puusta 

sukset, joihin  nahkaremmil-

lä kiinnitettiin kengät  kiin-

ni. Pikkuhiljaa siirryttiin lasi-

kuituaikaan, rautaiset rotan-

loukku ja y-siteen kiinnikkeet 

ovat vaihtuneet muovisiin pi-

kalukkoihin.. Suksien voite-

luun käytetty terva ja kyntti-

lät ovat unohtuneet ja tilalle 

on tullut  kymmeniä erilaisia 

purkkivoiteita. 

Kiitos kaikille tapahtuman 

tekijöille ja kävijöille!

Ulkoilun merkeissä   Ma-

liskylän nuorisoseura  järjes-

tää seuraavaksi  kuutamohiih-

don Kukonahoon.perjantaina 

13.3. Latu lähtee levähdyspai-

kalta, perillä Kukonahossa on 

kahvi ja mehutarjoilu. Ilmoi-

tellaan tarkemmin yhdistys-

palstalla myöhemmin.

Hiihtokilpailujen 
tulokset
Pojat 0-2 vuotta: 1) Patrik 

Kallio 1.10, 2. Vertti Pelto-

la 1.33.

Pojat 3-4 vuotta: 1) Eemil 

Hannula 1.18.

Tytöt 5-6 vuotta: 1) Salla 

Suni 2.45, 2. Nea Hosio 3.02, 

3) Emma Hannula 3.12, 4) 

Kia Karvosenoja 3.14, 5) Alis-

sa Anttila 3.24, 6) Ella Järven-

pää 4,52, 7) Sandra Sandvik 

6.34.

Pojat 5-6 vuotta: 1) Juho 

Mäkinen 2.44, 2) Tuukka Vir-

masalo 2.46, 3) Johannes Oja 

2.52, 4) Veeti Peltola 3.20, 5) 

Tommi Sarja 3.53, 6) Aaron 

Hintta 4.36, 7) Jasper Pudas 

5.50.

Tytöt 7-8 vuotta: 1) Jenni 

Mäkinen 3.22, 2) Iida Kangas 

3.54, 3) Roosa Saaranen 4.16, 

4) Eerika Järvenpää 5.18, 5) 

Petra Kallio 6.00.

Pojat 7-8 vuotta: 1) Mii-

ka Ohtamaa 3.28 ja Elias Oja 

3.28, 2) Tuukka Suni 3.30, 3) 

Niko Sarja 3.48.

Tytöt 9-10 vuotta: 1) Noo-

ra Ohtamaa 11.54, 2) Sara 

Kangas 12.01.

Pojat 9-10 vuotta: 1) Da-

niel Sandvik 13.40.

Tytöt 11-12 vuotta: 1) Ja-

nita Pirttimaa 13.14.

Pojat 11-12 vuotta: 1) Sa-

mi Jussilainen 7.08, 2) Joonas 

Huitula 7.36.

2. osa

Miehet näkivät, että koi-

ran jälkiä tuli susi, joka siitä 

kääntyi Paavolaa kohti. Aar-

ne kovana metsämiehenä sa-

noi: ”Nyt sirkkeli seisotettaan 

ja minä lähen sujen perrään”. 

Hän otti pyörän ja haki Rau-

halan Arvilta (Tasanko) ki-

väärin, koska omaa ei ollut 

aikaa hakea. Arvi lähti mu-

kaan ja otti taskuaseen mu-

kaansa.

Siinä ajaessaan päätteli 

Aarne, että mistä susi kulkee 

ja ylittää tien Paavolan not-

kelmasta. Jälkiä ei kuitenkaan 

näkynyt, ja jätti pyörän sii-

hen. Jokisaaren Betty-emäntä 

oli kahtonut akkunasta, että 

mikä mehtämies tuo on, kun 

sillä on noin iso koira ja se 

kaivaa luuta riihen takana.

Matkaa olisi ollut vain 

noin 50 metriä. Huonoa tuu-

ria, kun sitä sutta ei huoman-

nut. Aarne kävi puolen kilo-

metrin lenkin jalkaisin Kan-

toperällä, sieltä ei jälkiä löyty-

nyt, tuli takaisin pyörälleen ja 

siinä huomasi, että 10 metrin 

päässä oli suden jäljet. Olipa 

se huonoa tuuria.

Miehiä tuli siihen Rau-

halan Arvi, Järkkälän Tauno 

ja Kukkolan Heino, joka oli 

heinään menossa ja otti hei-

nähangon mukaansa. Teh-

tiin suunnitelma. Suden jäl-

jet meni Rutkuun, Aarne ajaa 

pyörällä Rutkun tietä ja me-

nee passiin, kun miehet läh-

tee kiertämään vasemmalla 

olevan Kanalan nevan saa-

rekkeen.

Aarne ajoi Rutkun tietä, se 

oli liukas ja mutkassa pyörä 

kaatui niin että etupyörä me-

ni kahdeksaiselle. Emännän 

uusi pyörä. Matkaa oli jat-

kettava jalkaisin. Aarne meni 

tien oikealle puolen rumpun 

päähän passiin ja odotti su-

den tulevan metsiköstä. Sutta 

ei kuitenkaan tullut, ajomie-

het tuli.

Suden jäljetkin löy-

tyi ja niitä lähdettiin 

seuraamaan tien oike-

alle puolen. Siinä keto-

jen päässä olevien pa-

jupuskien takaa ampai-

si susi liikkeelle oikealle 

kohti rataa Karvoskyläl-

le päin.

Miehiä oli suden ja 

pyssymiehen välissä. 

Aarne huusi: ”Nyt ma-

talaksi, minä ammun”. 

Sudella oli melkoinen 

vauhti, Aarne otti lii-

kaa ennakkoa ja ampui su-

den eteen, lumi vain pölähti. 

Susi pisti jarrut päälle ja teki 

täyskäännöksen, lähti joelle 

päin. Siihen jälkeen Aarne 

vielä ampui kaksi laukausta 

osumatta.

Siinä manattiin huonoa 

tuuria. Sitten kuului Rutkun-

korvesta joelta päin laukauk-

sia. Porukalla lähdettiin joel-

le, mutta jokiahteelle päättyi 

suden jäljet, eikä siellä ollut 

kuin reen jäljet ja suden verta 

hangella. ”Pianpa ovat kaata-

jat menneet”

Rustingissa iltapäiväl-

lä Välipellon Eino oli tullut 

käymään. Kääri sätkää siinä, 

kun tupaan tuli Hannes, joka 

oli ollut hiihtelemässä joella. 

Samaan aikaan tuli kamarista 

Jussi-isäntä ja sanoi: ”Aholan 

Veikko soitti, että Karvosky-

lästä oli sille soitettu, että susi 

on menossa Rutkuun”.

Silloin Eino paiskasi sätkä-

vehkeet lattiaan ja sanoi Han-

nekselle: ”Oota Hannes, minä 

haen pyssyn ja sukset, lähe-

tään sutta vastaan”. Hannek-

sella oli pyssy ja sukset val-

miina. Kiire oli. Eino juoksi 

kotiinsa Välipellolle. Jalois-

sa oli vanhat kumiteräsaap-

paat ja vauhdilla kun potkaisi 

sukset jalkaansa, repesi varsi 

irti ja terä lensi kauas. Mat-

kaan kuitenkin päästiin läh-

temään.

Jatkuu seuraavassa 
numerossa.

Nivalan suden tarina 1949

Vuonna 1949 Töllinperäl-

lä ammutuksi saatu susi 

sai valtavan kiinnostuksen 

kansalaisten, lehdistön ja 

radionkin piirissä. Tapah-

tumasta tulee maaliskuus-

sa kuluneeksi 60 vuotta.

Nyt julkaistun sarjan 

kuvat ja teksti ovat Irene 

Poikkimäen tekemästä ja 

Järvikylän kylätoimikun-

nan taustavoimin valmis-

tetusta painotuotteesta. 

Kannen kuvan on tehnyt 

Tapio Poikkimäki. Samas-

ta aiheesta on tehty kerto-

mus myös videolle, mikä 

on saatavissa mm. Niva-

lan kirjastosta.

Aiheeseen liittyviä ku-

via on nähtävänä Nivalan 

Viikon näyteikkunassa.

Mäenlaskua ja
pitkiä pellavia  Maliskylällä

Hauskaa oli. Tytöt mäenlaskussa.

Laskiaisrieha sai väen runsaslukuisesti liikkeelle. Ulkoilun välillä maistui hernekeitto.
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Nivalan Seurakunta

Seurakunta on saanut rahalahjoituksia, joiden antajat 

ovat toivoneet rahojen käyttämistä ehtoollisvälineiden 

hankintaan. Lahjoituksen avulla välineistöä onkin kar-

tutettu kahdella matkaehtoolliskalustolla ja viinileivässä 

-maljalla.

Viime sunnuntaina Reisjär-

ven kirkossa pidetty Virsi-

en juhlakonsertti ja Kansan 

Veisuut keräsi tapahtumaan 

satoja virsien ystäviä ympä-

ri maakuntaa. Tilaisuudes-

sa esiintyi Nivala-Haapajär-

ven ja Ylivieskan seutukun-

nan alueen kuoroja. Lopuk-

si kuorot esiintyivät yhdes-

sä suurkuorona. Nivalasta 

tapahtumaan osallistui mm. 

Nivalan virsikuoro johtajana 

Veli Järviluoma ja Malisky-

län sekakuoro johtajana Ju-

hani Latvala.

Kuva Tapio Romppainen

On maailma murheita tulvillaan

niitä pyrimme itse me kantamaan

kuin kiviä suuria,painavia

itse reppuumme laittamia.

Mestari katsovi lempeesti mua.

Hän haluaa sanoa:"Autan sua.

Tuo taakkasi minulle,

olen kantanut sen,

kaikki ristillä sovitin,

myös tämänpäiväisen."

Pois luovun mä taakastain,

Herralle jätän.

"Ota minut kokonaan,

uuvun ma tähän."

Jeesus rakkaasti katsoo

ja auttaa mua.

Jätä taakkasi Herralle.

Hän rakastaa myös sua.

Saamme rukouksin

aamuin ja illoin ja aina

taakkamme Herralle jättää,

ei silloin meitä ne paina.

Ei murheita meitä ole kantamaan luotu,

vaan armo kaikille

meille on suotu.

Kun Jeesus on taakkamme kantajana

ja elämän uuden antajana,

saamme lintujen lailla

vapaana liitää

ja sydämestämme Herraa kiittää.

Kaija Kettunen

Yhteystiedot: Seurakunnan 

kotisivujen osoite: www.ni-

valansrk.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 1.3. 

1.paastonajan sunnuntai  klo 

10 sanajumalanpalvelus kir-

kossa, Junttila, Rautio. Radi-

ointi Pookissa. Kolehti: Ka-

tastrofi rahastoon, Kirkon 

ulkomaanapu. Kirkkokahvit 

seurakuntakodissa.

Su 1.3. klo 12 Uusheräyk-

sen vuosikokous Aune Kar-

jaluodolla, Maitotie 3 A 15. 

Klo 18 seurat Nivalan ry:llä 

(E Peltoniemi, J Tölli). Koleh-

ti  kiinteistömenoihin. Klo 19 

Herättäjän seurat seuratuval-

la (Junttila, P Seppä, P Rau-

tanen).

Ti 3.3. klo 11 kohtaamispaik-

ka Ranni, Peltolan pappilassa. 

Runoja ja kirjallisuutta, Mar-

ja-Terttu Pihlajamaa. Klo 18 

naisten piiri seurakuntako-

dissa.

Ke 4.3. klo 13 lähetys- ja dia-

koniapiiri Puolukat kokoon-

tuu Laura Järvelällä,  Karvos-

kylällä, Virranmaantie 31. 

Klo 17 virsipiiri seurakunta-

kodissa

To 5.3.  klo 18.15 raamattu-

piiri kirkkoherranviraston 

kokoushuoneessa.

Perhekerhotyö: To 26.2. klo 

9.30 perhekerho seurakunta-

kodissa, Pe 27.2  klo 9.30 per-

hekerho seurakuntakodissa,

Kerhoissa arpajaiset Yhteis-

vastuun hyväksi. Tuokaa ar-

vottavia tuotteita.

 Hiihtolomaviikolla ei ole ker-

hoja.

Päiväkerhotyö: Hiihtoloma-

viikolla ei ole päiväkerhoja.

Pyhäkoulutyö: 1.3. Vilku-

nan alueen pyhäkoulu klo 

12 Stenrothilla, Niskakan-

kaantie 49

To 26.2. klo 18.30 pyhäkou-

lunopettajien kokous seura-

kuntakodissa.

Rippikoulutyö: La-ke 28.2.-

4.3 talvirippikoulu Vinnur-

van leirikeskuksesssa

Lisätietoja p. 040 532 5578

Lähetystyö: Lähetyksen kirp-

putori Kanttorilassa on avoin-

na ke ja la klo 9-13.

Kolehdinkantajat: Su 1.3. 

Mira Rajaniemi, Jani Rauta-

oja, Miika Sikala. Su 8.3. Vil-

le Sikala, Eveliina Saarimaa, 

Miika Toivola. Su 23.3. Saija 

Vierimaa, Juho Vuorela, Niko 

Hyyppä. Su 29.3. Viljami Töl-

li, Mika Vähäsöyrinki, Lauri 

Mäki. Huom! Ole paikalla sa-

kastissa viim. 20 min. ennen 

tilaisuuden alkua! Lisätietoja 

p. 040 532 5578/Reetta.

Etappi-ohjelma radio-Poo-

kissa (100,5mHz) maanan-

taisin klo 17, uusinnat sun-

nuntaisin radiojumalanpal-

veluksen jälkeen. Ohjelmas-

sa käsitellään inhimillisen 

elämän kysymyksiä kristil-

liseltä arvopohjalta. Ma 2.3. 

klo 17. 05 Etappi, terveisiä 

Livingstone-vuorilta, vieraa-

na rovasti Kaarlo Hirvilammi 

Vihannista. Ohjelman toimit-

taa Risto Parttimaa.

”Nivalan vanhat urut” – ää-

nite  sisältää urkumusiikin 

helmiä, soitettuna Nivalan 

kirkon uruilla, urkutaiteili-

ja Ismo Hintsala, levyn hin-

ta 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.

Lomalla ja vapaalla

Sanna Jukkola 2.-7.3.2009, 

Martti  Viljanen 4.-8.3.2009.

Kastettu

Aada Maria Emilia Palola

Hautaan siunattu

Sulo Antti Mustikkamaa  

91 v.

Tyyne Mäenpää  80 v.

Seurakunnalle lahjoituksilla 
ehtoollisvälineistöä

Komeaa veisuuta Reisjärvellä

Luovunko taakastain?



Uutisvihjeet:

toimitus@nivalanviikko.fi 

(08) 443 133

MTK-Nivalan järjestämässä 

maatilojen turvallisuuspäi-

vässä puhunut Jokilaaksojen 

pelastuslaitoksen ylipalomies 

Jarmo Kivioja korosti turmi-

en ennaltaehkäisyn tarvetta 

tiloilla. Pitkälti kokemuksiin 

pelastustehtävissä perustuva 

koulutuspaketti sisälsi koko 

joukon asioita, jotka on syy-

tä aika ajoin tarkistaa ja saat-

taa kuntoon. Myös toiminta 

hätä-, katastrofi - ja poikkeus-

tilanteissa olisi syytä ajatella 

ja suunnitella etukäteen. 

Vahingon sattuessa ei ai-

kaa ole hukattavissa, mones-

ti nopea toiminta alkuvai-

heessa voi estää suurvahin-

gon. Mahdollisiin tilantei-

siin etukäteen paneutumalla 

on toiminta valmiiksi suun-

niteltuna nopeampaa ja vä-

lineet käyttövalmiina. Hätä-

tilanteessa usein valot sam-

muvat, jolloin sammutuska-

luston ja pelastusvälineitten 

saatavuus sekä pelastaminen 

vaikeutuvat. Eläinten pelas-

tamista on myös ajateltava 

etukäteen ja pidettävä kaik-

kien pelastusteiden edustat 

lumesta avoimina. Kaikkien 

suojalaitteiden ja ritilöiden 

paikallaan olo on tarkistetta-

va aika ajoin. 

Vanhat ja yli-ikäiset ritilä-

palkistot ja ritilöiden kannat-

timet ovat myös vakava ris-

ki. Palkiston pettäessä josta-

kin kohtaa voi koko palkisto 

liikkua ja eläimet kamppail-

lessaan hajottavat sitä lisää, 

jolloin pelastaminen on pe-

lastusmiehistöllekin hyvin 

vaikeaa ja vaarallista.

Maatiloilla on myös lukui-

sia paikkoja, jotka vaaranta-

vat tiloilla työskentelevien 

terveyttä ja henkeä. Työtur-

vallisuusasioissa maatilayrit-

täjällä on vastuu paitsi omas-

taan myös työntekijöiden ter-

veydestä ja turvallisuudesta. 

Huono valaistus, liukkaus, 

vetoisuus lypsyasemalla se-

kä yleinen epäjärjestys aihe-

uttavat vahinkoja ja vammau-

tumisia. Pihoilla ja navetois-

sa liikkuvien lasten turval-

lisuudesta on myös huoleh-

dittava. 

Kaikkien kuilujen, kaivo-

jen ja lietesäiliöiden kannet, 

ritilät ja suoja-aidat ja niiden 

portit tulee tarkistaa huolel-

lisesti. Lietesäiliöiden aitauk-

sia rasittavat monesti katol-

ta putoavat lumet. Katoilla 

oleva lumikuorma alkaa tä-

nä talvena taas kasvaa, joten 

kattojen kestävyyttä on erityi-

sesti tarkkailtava, ja poistetta-

va pudonneet lumet pelastus-

ovien edestä. 

Maatilojen pelastussuun-

nitelma auttaa asioiden kun-

toon saattamisessa, ja sisältää 

tärkeimmät tiedot eri tilantei-

den varalle. Pelastussuunni-

telma sisältää ohjeet ennalta-

ehkäisyyn sekä toimintaoh-

jeet vahingon sattuessa. Lo-

makkeen voi ladata sivustolta 

www.jokipelastus.fi  

Markku Pelto-Arvo Tapio-

lasta kertoi vahinkojen ennal-

taehkäisytyöstä, joka on vä-

hentänyt suuronnettomuudet 

puoleen entisestä. Tapiolan 

toimesta on tehty tilakäyn-

nit viime vuonna yli 100 tu-

hannen euron liikevaihdon 

tiloille, ja tänä vuonna on tar-

koitus käydä läpi tilat joiden 

liikevaihto ylittää 75 tuhatta 

euroa. Vakuutusyhtiö ei an-

na määräyksiä, mutta yhdes-

sä ulkopuolisen asiantuntijan 

kanssa uhkatekijät ovat hel-

pommin löydettävissä, jolloin 

ne voidaan torjua ennakolta. 

Muissa kuin maatilayrityksis-

sä tällainen käytäntö on jo ol-

lut aiemmin käytössä.

Tapiolasta on mahdollista 

myös saada edullista lainaa 

toimenpiteisiin, joilla vahin-

koja voidaan estää. Korva-

usasioissa on keskeytyskor-

vauksen kestoaikaa jatkettu, 

koska tuotantorakennusten 

lupaprosessit vievät nykyisin 

aikaa ja viivästyttävät tuotan-

non uudelleen alkamista.

Ystävänpäivän urkukonser-

tilla jätettiin jäähyväiset Ni-

valan kirkon vanhoille uruil-

le. Yli viisi vuosikymmentä 

palvellut soitin siirtyi näin 

lopullisesti historiaan.

Urkujen purkaminen 

käynnistyi varhain seuraava-

na maanantaiaamuna lahte-

laisen Arvi Hiltusen johdol-

la. Hiltunen neljän poikan-

sa ja vävynsä sekä rautiolai-

sen Tapani Hintsalan kans-

sa suoriutuivat ripeästi vaa-

tivasta purku-urakasta. Tiis-

taiaamuna toimittajan tulles-

sa paikalle, urkujen viimeisiä 

osia, jalkiota ja soittopöytää 

kannettiin ulos kirkosta. 

- Taisi toimittaja hieman 

myöhästyä, vitsailivat pojat.

Hiltusella ja pojilla on 

vankka ammattitaito ja koke-

musta vastaavanlaisista töis-

tä. Nivalan urut ovat heidän 

kolmas työkohteensa.

- Vuosi sitten kohteena 

olivat Mäntyharjun urut, 

kertoi Arvi Hiltunen.

Mäntyharjun kirkon uu-

det urut otettiin käyttöön vii-

me adventtina.

Suurin osa vanhojen ur-

kujen osista menee uusien 

urkujen rakentajalle Urku-

rakentamo Veikko Virtanen 

Oy:lle. Vanhoista uruista jää 

uuteen soittimeen neljä ää-

nikertaa.

- Urkurakentamo Veikko 

Virtanen Oy:n kanssa meillä 

on yhteistyösopimus, kertoi 

Hiltunen.

- Urut ovat pitkäaikainen 

investointi, joka tulee hyö-

dyttämään tulevia sukupol-

via. Onnittelen Nivalan seu-

rakuntaa hyvästä valinnasta 

urkujen rakentajaksi. Uusiin 

urkuihin tulee loistava nyky-

tekniikka. Mielestäni vanho-

jen urkujen kunnostaminen 

olisi tullut maksamaan lä-

hes saman verran kuin uu-

det, jatkoi Arvi Hiltunen pie-

nessä rupattelutuokiossa ja 

lupasi tulla uusien urkujen 

käyttöönottotilaisuuteen.

Ritva Oja

Ylipalomies Jarmo Kivioja painotti turmien ennaltaehkäi-

syn tärkeyttä.

Maatiloilla tarvetta
turmien ennaltaehkäisyyn

Vanhat urut historiaan

Reisjärveltä kotoisin oleva ja perheensä kanssa 90-luvun 

alussa Lahteen muuttanut Arvi Hiltunen kertoo soitta-

neensa mm. Haapajärven vanhoja urkuja.

Tyhjä tila uudelle soittimelle. Urkujen rakentaminen alkaa 

huhtikuussa. 
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Lukijoiden Ajatuksia

Kommentoi netissä
Lukijan kirjoituksia löydät nyt myös internetistä osoitteesta

www.nivala.org. Sivuilla voit myös kommentoida viestejä.

Lukijoiden ajatuksia -palstalle tarkoitetut tekstit voi 
lähettää sähköpostilla toimitus@nivalanviikko.fi , 
postittaa osoitteeseen Kalliontie 25, tai vaikka tuo-
da ne suoraan toimitukseen. Pyrimme julkaisemaan 
kaikki asialliset kirjoitukset, jotka mahtuvat lehteen. 
Yli 3000 merkin tekstejä emme valitettavasti julkai-
se ollenkaan.

Yhden Vanhemman Per-

heiden Liitto haluaa purkaa 

myytit yksinhuoltajuuden 

ympäriltä!

Kuitenkin ainoa tuki, joka 

määräytyy yksinhuoltajuu-

den perusteella, on lapsilisän 

yksinhuoltajakorotus: 46,60 /

kk/lapsi. Lapsen elatustuki on 

minimissään 136,40/kk. Sil-

lä summalla saa kuka tahan-

sa yrittää elättää lapsi, maksaa 

ihan kaikki hänen elämäänsä 

liittyvä.

Lapset, joiden vanhemmat 

pysyvät maksamaan lapsil-

leen elatusapua, ovat toki eri 

asemassa kuin kunnan ela-

tustuen varassa kituuttavat. 

Elatusapu ja sen suuruus on 

kuitenkin eniten eron jälkeen 

kiistoja aiheuttava asia ero-

perheessä. Usein kotoa pois 

muuttava vanhempi aivan 

kuin menettää realiteettinsa 

siitä, että ne toisen vanhem-

man luona pääsääntöisesti 

asuvat lapset eivät enää oli-

sikaan yhteisiä. Yhteiset lap-

sethan huolehditaan yhdes-

sä, myös taloudellisesti. Sii-

hen on jokainen vanhempi si-

toutunut lapsia saadessaan.

Yksinhuoltajaperheitä on 

noin viidennes kaikista lap-

siperheistä ja niissä asuu yh-

teensä noin 160 000 lasta. Ei 

siis mikään pieni ryhmä - ja 

kahden vanhemman perhei-

siin verrattuna huomattavasti 

huonommassa taloudellises-

sa asemassa oleva. 

Yksinhuoltaja ei todella-

kaan saa mitään muuta etua 

kuin tuon reilun 46 euron ko-

rotuksen lapsilisään. Muissa 

tukimuodoissa yksinhuoltaja 

on tuloineen ja kustannuksi-

neen samalla viivalla kaik-

kien muiden kanssa. Yksin-

huoltajuus tai ylipäätään 

eroaminen tarkoittaa aina 

tulojen putoamista ja meno-

jen kasvamista. 

Ns. ydinperheessä on tyy-

pillisesti kaksi aikuista ja yksi 

koti, erotilanteessa joudutaan 

hankkimaan kummallekin 

omat kotinsa ja molemmilla 

vanhemmilla on käytössään 

vain yhden aikuisen tulot. Ta-

loudellisten seikkojen perus-

teella yksinhuoltajuus ei siis 

todellakaan ole kannattavaa.

Työnteko kannattavak-

si - mahdollisuus olla töissä 

- tarvitsee järjestetyn lasten-

hoidon.

Yksinhuoltajien työllisty-

minen on erityisen vaikea, 

etenkin sillä vanhemmalla, 

jonka luona lapset asuvat pää-

sääntöisesti. Usein on mah-

dotonta sovittaa lastenhoito 

työaikoihin. Epätyypilliset 

työajat ja määräaikaiset työ-

suhteet ovat koskeneet erityi-

sesti alle 35-vuotiaita naisia. 

Heistä monet ovat yksinhuol-

tajia. Lähes kaikki iltaisin, öi-

sin ja viikonloppuisin työtä 

tekevät yksinhuoltajat tarvit-

sevat sosiaalisen verkostonsa 

tukea voidakseen ylipäätään 

käydä töissä ja välttääkseen 

hoivaköyhyyden. Tällainen 

elämäntilanne ja lasten hoi-

don jatkuvan "rumban "pyö-

rittäminen on erittäin kulut-

tavaa ja monimuotoisuudes-

saan hankalaa. Eikä tilanne 

lastenkaan kohdalla ole aivan 

yksinkertaisin, parhaassa ta-

pauksessa heidät vie hoitoon 

äiti tai isä, hakee hoidosta jo-

ku tuttava joka toimittaa lap-

set jonkun ajan sisällä esim. 

lapsen isovanhemman hoi-

viin, jossa lapsi nukkuu yön. 

Miltä tämän "rumban" 

pyörittäjästä sitten tun-

tuu lukea sanomalehdes-

tä kissankokoisia otsikoita:

"Yksinhuoltajille on jo nyt 

kaikenlaisia korotettuja tu-

kia." "Onko se meidän mui-

den vika jos joku on yksin-

huoltaja?"

Yksinhuoltajuus on usein 

tilanne, johon ei ole tavoit-

teellisesti haluttu. Kuinka 

moni avio- tai avopari yh-

teistä kotiaan perustaessaan 

ja lapsia saadessaan ajatte-

lee, että tämä on väliaikaista 

ja tästä seuraa ero?

Lapsen etu on 
riidaton
On selvää, että ideaalia "ydin-

perhemallia" ei aina saavute-

ta, on tilanteita, jolloin avio- 

tai avoero on vähimmin 

huono vaihtoehto – vaikka 

jos perheessä on henkistä tai 

fyysistä väkivaltaa, alkoholis-

mia tai muita perhesuhteita 

rikkovia asioita. Parempi las-

ten on kasvaa silloin yhden 

vanhemman kanssa tavaten 

toista vanhempaansa tilan-

teen huomioon ottaen siten, 

kuin se on mahdollista.

Tavoitteena eronkin jäl-

keen on usein jaettu van-

hemmuus, jaettu kasvatus ja 

elatusvastuu. Se, että sekään 

ei aina ja kaikkien kohdalla 

toteudu, ei todella ole per-

heen lasten tai lähivanhem-

man syy. On aivan oikein tu-

kea heikompaa ja on olemas-

sa aivan oikeasti sellaisia yk-

sinhuoltajia, jotka ovat avun 

tarpeessa. 

"Ne elävät 
tukirahoilla…"
Vihoviimeinen syy hankkiu-

tua yksinhuoltaja-äidiksi on 

siitä seuraavat sosiaalietuudet 

ja tuet. Kuitenkin tämä sama 

myytti elää jatkuvasti. 

Suomessa työttömyys-

korvausta saa vain, jos on 

työmarkkinoiden käytettä-

vissä. Sosiaalitoimelta rahaa 

saa vain, jos on myös ilmoit-

tautunut työvoimatoimistoon 

työnhakijaksi. Ne korvauk-

set eivät päätä huimaa - ei-

vät myöskään lapsilisät. So-

siaalihuollosta saa tasan vä-

himmäiskorvauksen, ja asu-

mistukea maksetaan minimi-

neliöiltä ja tiettyyn ylärajaan, 

olipa vuokra millainen tahan-

sa. Näillä tuloilla lapsen sai-

rastuminen tai pesukoneen 

hajoaminen on korjaamaton 

katastrofi .

Lähellä elävien ihmisten 

käsitykset yksinhuoltajaper-

heestä ovat joskus todella 

ihmeellisiä

"Kunnon perusruokaa ei 

tehdä kuin korkeintaan ker-

ran viikossa ja muuten ruoka 

on valmispizzoja, ranskanpe-

runoita, valmisperunamuu-

sia, nakkeja, valmislihapul-

lia…. päivästä toiseen."

Yksin perheestään huoleh-

tivalla ei todellakaan olisi edes 

taloudellisesti mahdollista 

toteuttaa esimerkin kaltais-

ta "ruokavaliota" lapsilleen 

- saati, että olisi halua elää 

esimerkin mukaista elämää.

Yksinhuoltaja - äidit joutu-

vatkin siis "skarppaamaan" 

enemmän kuin perusäidit; 

hehän ovat jatkuvan seu-

rannan kohteena yhteiskun-

nan ja naapureiden taholta. 

Eihän onnellista tiilitalossa 

asuvaa "mallikotia" seurata 

läheskään niin tarkasti kuin 

yksinhuoltajia, vaikka seini-

en sisäpuolella tapahtuisi mi-

tä laiminlyöntejä niin ruoan 

kuin muunkin suhteen.

Tässä on kyse sosiaalisesta 

leimaantumisesta. Se onkin 

usein yksinhuoltajuudessa 

se pahin asia! Vanhemmuu-

teen tulisi tukea eikä tehdä 

siitä yhteiskunnallisesti ar-

veluttavaa toimintaa.

"…talousasiat ovat useilla 

yksinhuoltajaäideillä aivan 

miten sattuu, laskut makse-

taan kun sattuu ja karhukir-

jeitä ja ulosottokirjeitä tu-

lee jatkuvalla syötöllä. Usein 

mieluusti ostetaan lapsille 

kaikkea kivaa kuin että mak-

settaisiin laskut ajallaan."

Varmasti on olemassa hy-

vin lapsensa ja taloutensa 

hoitavia yksinhuoltaja-van-

hempia, äitejä ja isiä. Osa to-

della mallikelpoisia, mutta 

jostain kummasta edellisen 

kaltaiset mielipiteet kuiten-

kin aina tulevat ja myytteinä 

leviävät sekä yleistyvät kos-

kemaan kaikkia yhden van-

hemman perheitä.

Nivalan Olohuoneryhmä 

kokoontuu seurakuntako-

dilla seuraavan kerran 10.3. 

klo 18 alkaen

Yhden Vanhemman 
Perheiden liitto

Ulla Sauvola
Aluepäällikkö

Nivalan Viikossa ollut juttu 

Raimo Ruotsalaisen laihdut-

tamisesta oli juttu, josta pitäi-

si kirjoitella jatkuvasti. Laih-

duttaminen on uusi alku elä-

mään, jos paino nousee, sai-

raudet tulee melkeinpä auto-

maattisesti mukana vielä kun 

ikää karttuu.

Raimon sanonta, että kaik-

ki pystyvät laihduttamaan, 

tuohon yhdyn minäkin - va-

rauksella.

En ymmärrä lääkäreit-

tenkään asennetta. Kukaan 

ei puhu potilailleen mitään 

siitä, että kaikkein paras lää-

ke moniin tauteihin on yk-

sinkertainen ja ilman lääk-

keitä tapahtuva painon pu-

dotus. Painon pudotus ei ole 

helppoa, kaikkihan sen tekisi, 

jos se kävisi tuosta kuin tyh-

jää vaan.

Kerronpa omasta painon-

pudotuksestani. On niitä ol-

lut paljon, mutta tämä yksi on 

ylitse muitten.

Vaimoni meni Painonvar-

tijoihin ja minä siinä sivus-

sa ajattelin, että minä kans-

sa. Olin ollut lonkkaleikkauk-

sessa vuonna 1986 ja leikkaus 

epäonnistui siinä muodossa, 

että sain jalkaani sairaalabak-

teerin, joten koko keinonivel 

piti ottaa pois samana syksy-

nä, koska mätää ei saatu pois 

jalasta. Aloin painonpudo-

tukseni tammikuun puoles-

sa välissä ja sitä kesti saman 

vuoden toukokuun lopulle.

Painoni oli 98,5 kg ja pu-

dotus 63 kiloon tässä ajassa. 

Oikea lonkkani lyheni 15 sm 

sen vuoksi, koska siinä ei ollut 

niveltä. Mutta kävelin yhdellä 

jalalla kyynärsauvojen kanssa 

550 km kuukaudessa. 

Muistan aina sen päivän, 

kun menin Ouluun uudes-

taan leikattavaksi, niin Pu-

ranen huusi kaikki hoitajat 

paikalle. Puranen sanoi: "Kat-

sokaa tytöt!!! Saa painon alas 

joka haluaa".

Siihen sisältyi myös kun-

topyörällä ajoa päivittäin 25-

50 km. Illalla saatoin joskus 

mennä uimahallille uimaan. 

Vaimoni pudotti painoaan 20 

kg ja minä arviolta 37 kg.

Eikä mennyt kuin vähän 

yli vuosi, niin painot samas-

sa missä ennenkin. Arvaa 

harmittiko? 

Ihmisellä on se luulo, et-

tä kun nyt sain tuon painon 

alas, niin se pysyy siinä. Mitä 

sitä tyhjää... Ikävä kyllä, yli-

painoa on ja en kykene enää 

kuntoilemaan siinä määrin, 

että painoa saisi mihinkään, 

koska on tullut niin paljon li-

sää nivelsairauksia kaikkiin 

niveliin, ettei käveleminen 

enää onnistu... 

Tässä tuleekin se uusi "vil-

litys" painonpudotusleikkaus. 

Joillekin ihmisille se on erit-

täin välttämätöntä, jopa elin-

ehto. Ruotsissa sitä jo tehdään 

yleisesti joka paikassa, mut-

ta Suomessa se vielä on lap-

senkengissä. Mutta yleensä 

ottaen painon saa pois, joka 

haluaa, lenkillä ja katsomal-

la mitä suuhun laitetaan. Tuo 

tanssiminen, mitä Raimokin 

nyt harrastaa, voi miten mu-

kavaa se olisi jos pääsisi käve-

lemään. Mutta te siihen kyke-

nevät, menkää lavoille ja jos 

ei osaa, niin tanssimisen ope-

tustahan saa.

Onhan siitä painon pudo-

tuksesta aina puhuttu, mut-

ta ei koskaan tarpeeksi. Ter-

veyskeskuksiin pitäisi työllis-

tää henkilö, jonne lääkäri oh-

jaisi painon pudotusta tarvit-

sevaa henkilöä. Painon pudo-

tus pitää olla sopusoinnussa 

elämisen kanssa, en ihmette-

le yksinäisiä sairaita ihmisiä, 

joilla jo monilla on elämisen 

halu mennyt, eikä enää välite-

tä muusta kuin jääkaapista.

Kuitenkin kiitoksia Rai-

mo, painonpudotusta har-

kitseville ihmisille tuollaiset 

kirjoitukset ovat aina terve-

tulleita.

Terveisin
Olavi Pääkkö

Yksinhuoltajien runsaat tuet ovat sitkeästi elävä myytti

Laihduttaminen, elämä uusiksi
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Uupuvan rukous

Kun synti tarttuu - hidastaen matkaa

ja kompastellen askeleemme käy.

Niin puhdistusta matkavaate kaipaa,

Ettei sen tahrat kaikkialle näy.

Suo Herra uskon kynttilämme loistaa,

ja ohjaten sen tielle valo tuo.

Oi Herra kuolon varjot kaikki poista,

ja rakkautta sydänpieliin luo.

Kulkea lapsenaan suo meidän täällä,

toivossa käyden mielin avoimin.

Suo ettei taisteluissa myrskysäällä,

tuo peto julma - iske kavalin.

Suo armon voimaa kaikkein haavat hoitaa,

Jeesuksen verellä ne puhdistaa:

ja rauhan koittaa - sydämemme voittaa,

taas toivon kirkkaan päivän sarastaa.

Kun mainen vaiva vaihtuu iloon taivaan,

ei kukaan niitä enää muistakaan.

Ja uuden vieren sävelet kun kaikaa,

näin siskot veljet jääkää uskomaan.

Tarjoaa Jeesus meille suurta lahjaa,

kun synneistämme verin puhdistaa.

Vain heikon uskon, Hänelle voin antaa

ja käydä ilovirttä laulamaan.

(Sopii S L 263 sävel.)
Sero

Omaisuuden luovutuksesta 

saatu voitto ei ole veronalaista 

tuloa, jos luonnollinen hen-

kilö tai kuolinpesä luovut-

taa kiinteää omaisuutta kun-

nalle 1. päivänä helmikuuta 

2008 tai sen jälkeen viimeis-

tään 31. päivänä maaliskuu-

ta 2009. Verovapaita luovu-

tuksia ovat sekä kiinteistön 

myynti että vaihto. Verovapa-

us koskee luovutuksia, joista 

on tehty lopullinen kauppa- 

tai vaihtosopimus 1.2.2008 - 

31.3.2009 välisenä aikana.

Luovutusvoiton verova-

paus koskee vain luonnolli-

sia henkilöitä ja kotimaisia 

kuolinpesiä, joten sitä ei so-

velleta esimerkiksi osakeyh-

tiön tai asunto-osakeyhtiön 

omistaman kiinteistön luo-

vutukseen siinäkään tapa-

uksessa, että yhtiön osakkeet 

omistaa luonnollinen henkilö 

tai kuolinpesä. Verovapautta 

ei sovelleta myöskään luon-

nollisen henkilön tai kuolin-

pesän elinkeinotoiminnan 

varoihin kuuluvan kiinteän 

omaisuuden luovutukseen.

Kiinteistöjä ovat esimer-

kiksi tontti, tila sekä niiden 

määräalat ja määräosat. Kiin-

teistöön kuu-luvat myös ne 

rakennukset ja rakennelmat, 

jotka maanomistaja omistaa. 

Kiinteistönä pide-tään lisäk-

si toisen maalla olevaa raken-

nusta, joka hallintaoikeuksi-

neen maahan voidaan maan-

omistajaa kuulematta siirtää 

kolmannelle henkilölle.

Kiinteistön luovutus on 

verovapaa myös silloin, kun 

kunta käyttää etuosto-oikeut-

taan ja tulee kauppaan alku-

peräisen ostajan sijaan. Luo-

vutuksen katsotaan tällöin 

tapahtuneen silloin, kun al-

kuperäinen kauppasopimus 

on tehty.

Jos kiinteistön kunnalle 

luovuttamisesta syntyy tap-

pio, se on vähennyskelpoi-

nen normaalien sääntöjen 

mukaan.

Kiinteistön myynti kunnalle
on 31.3 asti verovapaa

Lukijan runo
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Keski-Pohjanmaan sotilaspoi-

kien perinnekilta on entisten 

sotilaspoikien perinnetyötä 

tekevä yhdistys, jonka toimi-

alueeseen Nivala kuuluu. Yh-

distys piti vuosikokouksen-

sa Kaustisella helmikuun 18. 

päivänä.

Nivalan entisiä sotilaspoi-

kia muistettiin ansiomerkein 

ja standarein kiitoksena 

heidän tekemästään perinne-

työstä. Heikki Sytelä ja Veik-

ko Junttila saivat Sotilaspoi-

kien Perinneliiton myöntämät 

kultaiset ansiomitalit.

Hopeiset ansiomitalit jaet-

tiin Lauri Aholalle, Jaakko 

Järvelälle ja Ilmo Kinnariselle 

sekä pronssinen Einari Es-

kolalle.

Pöytästandardit oli myön-

netty Erkki Eskolalle, Yrjö 

Muilulle, Markus Sikalalle, 

Erkki Ylikoskelle ja Lauri Yli-

niemelle.

Ennen varsinaista vuosikok-

ousta vietettiin juhlahetki, 

jossa myönnetyt ansiomit-

alit ja standarit luovutettiin. 

Juhlapuheen piti Pohjanmaan 

sotilasläänin komentaja ever-

sti Jorma Aherto. Kaustisen 

musiikkilukion soitinyhty-

eet ja Kaustisen ja Kälviän 

mieskuoro esiintyivät.

Varsinaisessa vuosikokouk-

sessa käsiteltiin sääntömääräi-

set asiat ja päätteeksi lauletti-

in maakuntalaulu: Näät kuin-

ka rannat...

V.J.

Eurovision ensimmäisten 

tanssikilpailujen voittaja-

pari Katja Koukkula ja Jussi 

Väänänen tanssivat yleisön 

sydämiin Iholla -tanssite-

oksellaan Kokkolan Talvi-

tanssit -tapahtumassa ystä-

vänpäivänä kaupunginteat-

terin näyttämöllä.

Iholla-tanssiteos kuvaa 

miehen ja naisen välistä 

kiihkeää suhdetta paritans-

sin keinoin hyvin sensuellis-

ti latinalaisrytmein. Naiselli-

nen Katja ja miehekäs Jussi 

ovat loistava tanssipari. 

Esitys alkaa viettelevällä 

rumballa, jossa pari tanssii 

pitkään erillään toisistaan 

kuin vältellen, välillä toi-

siaan hipaisten ikään kuin 

vihjaten jostain, esityksessä 

on erotiikkaa, vaikka tanssi-

jat eivät koske toisiaan. Sit-

ten alkaa tapahtua ja tanssi 

kiihtyy voimakkaaseen paso 

doblen rytmiin. Seuraa hui-

keaa tanssia ja tanssiteknil-

lisesti vaativia kuvioita, pyö-

rityksiä ja nostoja. Mikä tek-

niikka ja ilmaisun voima täl-

lä parilla on!

Milla Virtanen tanssi kol-

mantena pyöränä huikean  

cha chan villin estottomas-

ti. Esityksessä nähtiin tietysti 

myös pätkä voittoisasta eu-

rotanssiesityksestä sellon 

säestyksellä. Koko esityk-

sestä      välittyy tanssijoiden 

halu antaa aistillinen ja voi-

makas elämys. Kaikesta aistii 

todellinen tanssinilo ja heit-

täytyminen rytmien vietä-

väksi. Kiehtova tarina päät-

tyy ihanan rumban tahtei-

hin. Puolen tunnin mittaisen 

esityksen intensiteetti pitää 

yleisön otteessaan loppuun 

saakka.

Tanssiteos sai ensi-illan 

vuosi sitten Helsingin Alek-

santerin teatterissa.

- Meillä on ollut jo kau-

an haaveena toteuttaa täl-

lainen näyttämöllinen teos, 

jossa voimme kertoa tarinaa 

ja luoda tunnelmia persoo-

nallisella tavallamme, mutta 

kilpailuvoitto Lontoossa vä-

hän sekoitti hieman suun-

nitelmiamme, kertoo Katja 

Koukkula.

Oulusta kotoisin oleva ja 

nykyään Helsingissä asuva 

tanssipari sai paljon julki-

suutta menestyttyään Lon-

toossa, mutta he eivät ole 

antaneet julkisuuden häiri-

tä liiemmin elämäänsä. He 

haluavat keskittyä tanssijan 

perusvalmiuksien kehittä-

miseen ja haluavat painottaa 

voimakkaasti tanssillisuutta 

ja oman tanssin ilmaisun va-

pautta.

- Menestyminen euro-

tanssikilpailussa on luonut 

meille mahdollisuuksia luo-

da tällaista teatteritanssia. 

Olemme myös saaneet iha-

naa palautetta ja komment-

teja ja todella lämmintä suh-

tautumista katsojilta, kertoo 

tämä viehättävä tanssipari.

Kilpatanssia ja 
tanssia tähtien 
kanssa

Katja Koukkula ja Jussi Vää-

nänen ovat tanssineet kym-

menvuotiaista lähtien. Heil-

lä on viisitoista vuotta yh-

teistä tanssiuraa takana. He 

ovat aikoinaan aloittaneet 

tanssiopintonsa Oulun Te-

lemarkissa. Heidän kilpailu-

uralleen mahtuu 11 latina-

laisamerikkalaisen tanssin 

Suomen mestaruutta ja neljä 

ammattilaismestaruutta. 

Kilpailu-uran päättymi-

sen jälkeen he ovat voineet 

lähteä kehittämään taide-

tanssin ilmaisua. Menesty-

minen kansainvälisessä kil-

pailussa ja toimiminen tans-

sinopettajina Tanssi tähtien 

kanssa tv-ohjelmassa on 

avannut heille ovia teatteri-

tanssin maailmaan.

Katja Koukkulan muis-

tamme Jone Nikulan tans-

sinopettajana ensimmäi-

sen tuotantokauden Tanssii 

tähtien kanssa -ohjelmassa. 

Koukkula sai yrmyn Idols-

tuomarin taipumaan tanssin 

pyörteisiin.

- Hyvin toteutettu viih-

deohjelma, joka varmasti on 

osaltaan lisännyt paritanssin 

suosiota maassamme. Oh-

jelmasta jäi hyvät muistot ja 

oli todella mielenkiintoista 

seurata kisaan osallistuvi-

en tanssitaidon kehittymis-

tä niinkin lyhyessä ajassa, 

Koukkula kehuu.

Vähäisen vapaa-aikansa 

pari kertoo viettävänsä mök-

keillen. Jussi Väänänen soit-

taa rumpuja ja Katja Kouk-

kula pitää kotitöiden tekemi-

sestä ja erityisesti siivoami-

sesta. Jussi nyökyttelee ja ke-

huu Katjan siivous- ja kodin-

hoitotaitoja erinomaisiksi.

Ritva Oja

Sotilaspoikien perinnekilta jakoi mitaleja

Ansiomitalien ja standareiden saajat. Kuva V.J.

Tanssitaidetta
näyttämöllä

Tanssiparin Koukkula/Väänänen tie menestykseen on vaa-

tinut tinkimätöntä työtä ja pysymistä uskollisena omalle 

tavalle tanssia.
Joka viikko.

Jokaiseen kotiin.
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Moni sivukylällä asuva ikäih-

minen haluaa asua omissa 

oloissaan ja tutussa ympä-

ristössä niin kauan kuin se 

on mahdollista. Valitettavasti 

lähes kaikki ikääntyvien tar-

vitsemat peruspalvelut ovat 

keskittyneet kunnan keskus-

taajamaan. Jos omaa kulku-

välinettä ei ole, eikä asiointi-

kyydin tarjoajaa, niin silloin 

ainoa vaihtoehto on käyttää 

Kyläpussin palveluja. Linja-

autovuoroja ei pääsääntöi-

sesti ajeta kesäisin, eikä kou-

lulaisten loma-aikoina, mutta 

TSE Tienvieri Oy kiertää rei-

teillään Nivalan kylät ympäri 

vuoden. Näin ollen Kyläpussi 

on monelle se viimeinen pe-

lastava oljenkorsi, johon tart-

tumalla voi vielä asua omassa 

kodissaan.    

- Kyläpussi käy kerran vii-

kossa kunnan jokaisella ky-

lällä, ja kyytiläisille jää asioin-

tiaikaa keskustassa pari tun-

tia. Keskusta-alueella asiakas 

kyyditetään sinne, mihin hä-

nellä on tarve mennä ja pa-

luumatkalla hänet viedään 

vaikka kotipihaan saakka. 

Meillä on vakioreitti, miltä 

poiketaan tarvittaessa niin, 

ettei asiakkaan tarvitse kä-

vellä monta kilometriä, ky-

läpussinkuljettaja Kristiina 

Tienvieri vakuuttaa.

Liikuntarajoitteisten mat-

kustajien kyyditsemiseen Ky-

läpussi on hyvin sopiva kul-

kuneuvo. Autoon on helppo 

nousta, ja sen istuimilta on 

vaivatonta kohottautua jal-

keille. 

- Aamuisin monet käve-

levät tienvarteen, mutta il-

tapäivisin heidät pääsääntöi-

sesti palautetaan kotipihaan. 

Jos asiakkaan kunto on sel-

lainen, ettei hän pysty kävele-

mään pitkään, niin silloin hä-

net myös haetaan kotipihasta. 

Tämä työ on ihan mukavaa ja 

parasta on se kun asiakkaat 

ovat tyytyväisiä. Ja kun pa-

lautetta saa heti välittömästi, 

niin se on palkitsevaa, Kris-

tiina kiittelee.

Huippupalvelua

Kristiina avustaa asiakkai-

taan liikkumisessa, ja näppä-

rästi siirtyvät hänen käsissään 

ruokakassit aina eteiseen asti 

paluumatkalla, jos siihen on 

vähänkään tarvetta.

- Tällainen palvelu on ai-

van ihanaa, ilman tällaista 

ei pärjäisi mitenkään. Linja-

autoissa on vaikea matkus-

taa kun niissa on niin kor-

keat portaat, mutta tähän on 

helppo nousta. Tällä kertaa 

menen ensin apteekkiin, sii-

tä Halpa-Halliin ja lopuksi 

Sokkariin kahville. Ostoksi-

en kantamisessa Kristiinasta 

on niin iso apu, ettei sitä voi 

edes kuvitella, Ritva Seppälä 

kiittelee.

Veelanninpuhdosta kyy-

tiin noussut ensimmäinen 

asiakas säteilee tyytyväisyyt-

tä, ja Kristiina ohjailee ky-

läpussia Pahkaperää kohti 

rennosti jutellen. Vähitellen 

iloiset ja tyytyväiset matkus-

tajat täyttävät auton, ja väen 

lisääntyessä tunnelma nousee 

korkealle.

- Ei Pahkaperä ole hullum-

pi kylä asustella kun täällä on 

tottunut olemaan. Ostoksilla 

vaan pitää käydä aivan joka 

viikko kun ainakaan maito 

ei säily hyvin pitkään.Tämä 

on aivan erinomainen kyyti 

ja tässä matkustelu on huole-

tonta, Rainer Laurila pohdis-

kelee, ja samaan ajatukseen 

yhtyy Tenho Myllyläkin:

- Tässä on niin hyvä palve-

lu, ettei kukaan varmaan pa-

rempaa tarvitsisikaan.

Sivukylien asukkaat ovat 

jo tottuneet käyttämään Ky-

läpussia, mutta aina heillä 

on mielessä pelko siitä jat-

kuuko sen toiminta tulevai-

suudessa.

- Oikein mukava tässä on 

ollut matkustaa, ja melkein 

joka viikko olen kylällä käy-

nyt. Aluksi en osannut tähän 

tulla kun luulin, ettei tämä 

käy hakemassa kotoa, mut-

ta tämähän on parempi kyy-

ti kuin mikään muu. Ei muu-

ta kuin jatkuisi vaan edelleen 

tämä kotikyyti, Anni Honka-

la sanoo.

Karvoskylän reitin viimei-

set asiakkaat nousivat autoon 

Haapaperältä ja apteekin luo-

na kyläpussista poistui kym-

menen matkustajaa. Tien-

vieren mukaan parhaimpina 

päivinä kyydissä voi ol-

la neljätoistakin henkeä. Kes-

kimäärin asiakkaita on 5- 6 

matkustajaa reittiä kohden, 

joten tälle kyytimuodolle on 

kysyntää.

Asiointipäivä on monelle 

viikon kohokohta, koska sil-

loin saa tavata tuttuja, joiden 

kanssa voi rupatella ja vaih-

taa kuulumisia. Joillekin ky-

läpussimatka voi olla ainoa 

sosiaalisen kanssakäymisen 

hetki muiden ihmisten kans-

sa koko viikon aikana.

Erkki Heikinaho

Sivukylien elämänlanka

Kyläpussin kuljettaja Kristiina Tienvieri valmistautuu pal-

velemaan asiakkaitaan.

Anni Honkala Aino Konttila ja Anni Kukkola nauttivat Kyläpussimatkasta.

Salli Kaarto on vakioasiakas.

Aino Konttila, Eila Laakkonen, Salli Kaarto ja Laura Jär-

velä valmistautuvat kaupunkikierrokselle apteekin kulmilla.

Kyläpussi tuottaa asiakkaille kutsuohjattua palvelu-

liikennettä. Se liikkuu siten, että kunnan jokaisella 

kylällä käydään kerran viikossa. Halutessasi kyläpussin 

kyytiin soita info- ja tilausnumeroon: 0400 162 063 el-

lei Kyläpussin kuljettajan kanssa ole sovittu kyydityk-

sestä aikaisemmin. Yhdensuuntaisen matkan hinta on 

3 euroa. 
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Kylvettäjän koulutus on uutta 

Suomessa. Tällainen koulutus 

on nyt alkamassa Iisalmessa, 

Iisalmen ja Kiuruveden raja-

mailla olevassa Runnin Kyl-

pylässä. Runnin Kylpylällä on 

historialliset perinteet ja kou-

lutus sopii oivallisesti siellä 

toimivan Runni-Instituutin 

koulutusohjelmaan.

Koulutus kestää 16 kuu-

kautta. Lähijaksot ovat joka 

toinen kuukausi. Kurssin lä-

hiopetusmäärä on 24 tuntia 

pidennettyinä viikonloppui-

na. Koko lähikoulutuksen 

pituus on seitsemän viikon-

loppua. 

Kouluttajana on Run-

nin kylpylän hoito-osasto ja 

koulutusvastaavana fysiote-

rapeutti Arja Hälinen.

- Jo vuosisatoja sitten ih-

miset tulivat Runnin paranta-

ville ruostelähteille hoidatta-

maan monenmoisia vaivoja. 

Lähteet toki ovat edelleen ole-

massa, mutta nykyään meil-

lä käytetään luontoa ja vettä 

monipuolisesti tuomaan ren-

toa ja hyvää oloa.

- Koulutus on koottu tär-

keimmistä kylpyläosastoilla 

annettavista hoidoista. Kaik-

kiin jaksoihin kuuluu perus-

hygieniaa ja hoitajan etiikkaa. 

Hauskana yksityiskohtana on 

oman saippuan valmistami-

nen ja harjoittelemme myös 

voiteiden ja parfyymien teke-

mistä, kertoo Hälinen.

Koulutuksen tavoitteena 

on, että kylvettäjän todis-

tuksen saanut hallitsee van-

hat hoitoperinteet ja oppii 

aivan uusia käytäntöjä. Hän 

osaa erilaisia ammehoitoja, 

tietää aromaattisista öljyis-

tä ja yrittien keräämisestä ja 

käytöstä, taitaa vaihtolämpö-

valeluja, kääre- ja haudehoi-

toja-, muta- ja turvehoitoja 

sekä hunajaa ja suklaata. Kyl-

vyissä käytetään suomalaisia 

luonnonyrttejä.

- Kylvettäjän koulutuk-

sesta on mahdollisuus saada 

kokonaan uusi palvelualan 

ammatti ja sitä voi käyttää 

yhdessä muiden luontaiste-

rapioiden kanssa. Koulutus 

on suunnattu erilaisille elä-

mys- ja ohjelmapalveluyri-

tyksille matkailupalvelukes-

kuksissa, kylpylöille, spa- ja 

hyvinvointiyrittäjille, kertoo 

Runni-Instituurin koulutus-

päällikkö Marika Husso.

Kylvettäjäksi 
on nyt koulutusta

Nyt on oikea aika rakentaa, 

ripustaa ja huoltaa linnun-

pönttöjä. Vaikka esimerkiksi 

kirjosiepot vasta valmistau-

tuvat kevätmuuttoon troop-

pisessa Afrikassa, niin meil-

lä talvehtineet tiaiset alkavat 

kohta katsastaa pesäpaikko-

ja. Pöllöillä pesintä voi olla jo 

käynnissä, joten niiden pön-

töt pitää jättää rauhaan.

Jos pönttöä ei itse nik-

karoi, niin linnustonsuoje-

lujärjestön kevätkampanja 

tarjoaa mahdollisuuden lah-

joittaa linnuille pesäpönttö, 

jonka BirdLifen asiantunti-

jat rakentavat ja vievät met-

sään. Lahjoittaja saa puoles-

taan BirdLife-pönttökortin, 

jonka voi pitää itse tai antaa 

ystävälle.

BirdLife-pönttö auttaa lin-

tujamme pesimäajan lisäksi 

muuttomatkoilla ja talvehti-

misalueilla, koska kampanjan 

tuotto käytetään linnuston-

suojeluun. Pöntön voi lahjoit-

taa osoitteessa www.birdlife.

fi /lahjapontto

Kololinnuilla on pulaa 

pesimäpaikoista, sillä nyky-

metsissä on vähän lahopui-

ta ja luonnonkoloja. Ilman 

pönttöjä moni lintulaji olisi 

nykyistä harvinaisempi. Pik-

kulintujen lisäksi pöntöissä 

pesivät telkkä ja isokoskelo 

sekä monet pöllöt.

Pönttöjä kannattaa asettaa 

kaikenlaisiin metsiin. Eniten 

pulaa pesäkoloista on talous-

metsissä. Pönttöjen ripusta-

miseen tarvitaan maanomis-

tajan lupa.

Nyt on aika viedä linnunpönttöjä metsään
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Peruskoulun ala-asteiden 

hiihtomestaruuskilpailut pi-

dettiin Pyssymäellä viime 

keskiviikkona kauniissa tal-

visäässä ja siellä saavutettiin 

seuraavanlaisia tuloksia:

T3LK, 1 km (Lähti: 17, Kes-

keytti: 0, Hylätty: 0)

1) Olivia Myllylä, KKK, 

3.42,7,  2) Viola Päivärinta, 

KKK, +1,8,  3) Jenni Kaut-

to, Erkkilä, +9,3,  4) Ada Ne-

vanperä, Ahde, +28,7,  5) 

Riikka Gummerus, Erkkilä, 

+29,0,  6) Linda Sikala, Hai-

kara, +44,6,  7) Hanna Salo, 

Ahde, +46,6,  8) Inga Meh-

tälä, Junttila, +49,0,  9) Petra 

Laakkonen, KKK, +56,1,  10) 

Anna-Greetta Hietala, KKK, 

+1.03,3,  11) Anniina Tölli, 

Aittola, +1.06,2,  12) Jonna 

Päivärinta, Välikylä, +1.09,1,  

13) Mirka Mehtälä, Ahde, 

+1.10,6,  14) Ella Laurila, 

Junttila, +1.11,5,  15) Lyydia 

Hosionaho, Erkkilä, +1.20,0,  

16) Ilona Savolainen, KKK, 

+1.22,8,  17) Emma Jämbäck, 

KKK, +1.57,1,  .

P3LK, 1 km (Lähti: 29, Kes-

keytti: 0, Hylätty: 0)

1) Niko Vähäsöyrinki, Ah-

de, 3.28,2,  2) Jere Aitto-oja, 

Haapala, +5,7,  3) Joni Tölli, 

Aittola, +6,3,  3) Janne Päivä-

rinta, Välikylä, +6,3,  5) Sau-

li Kautto, Erkkilä, +12,6,  6) 

Aake Raudaskoski, Aittola, 

+14,2,  7) Esa-Pekka Sikala, 

Haapala, +19,8,  8) Matias Es-

kola, Haapala, +29,3,  9) Art-

tu Eskola, Ahde, +37,8,  10) 

Arttu Paakki, KKK, +39,0,  

11) Mikael Koskela, KKK, 

+40,8,  12) Eero Nurkkala, 

KKK, +46,2,  13) Emil Viio, 

KKK, +46,5,  14) Elias Nie-

mimäki, Erkkilä, +52,0,  15) 

Juho Poikkimäki, Haikara, 

+53,0,  16) Hannes Haika-

ra, Ahde, +54,1,  17) Markus 

Tölli, KKK, +56,5,  18) Riku 

Aho, Karvoskylä, +59,6,  19) 

Daniel  Päivärinta, Haika-

ra, +1.01,7,  20) Ville Mar-

joniemi, Haapala, +1.12,1,  

21) Jaakko Palovaara, Aitto-

la, +1.12,5,  22) Saku Hau-

talahti, Karvoskylä, +1.13,9,  

23) Matti Korri, Haikara, 

+1.26,4,  24) Jarno Järvelä, 

Välikylä, +1.26,9,  25) Sami 

Jyrkkä, Junttila, +1.29,9,  26) 

Johannes Vähäsöyrinki, Junt-

tila, +1.32,1,  27) Ossi Päivä-

rinta, Välikylä, +1.33,4,  28) 

Kasperi Nieminen, Junttila, 

+1.40,0,  29) Juha Korkiakos-

ki, Karvoskylä, +2.04,7,   Mii-

ka Alatalo, KKK, --,  .

T4LK, 1 km (Lähti: 24, Kes-

keytti: 0, Hylätty: 0)

1) Elina Läspä, KKK, 3.19,9,  

2) Senni Rautaoja, KKK, +3,0,  

3) Silja Poikkimäki, Haapala, 

+22,5,  4) Marjut Päivärin-

ta, Välikylä, +35,7,  5) Han-

na Ranta-Nilkku, Haapala, 

+37,5,  6) Suvi Aho, Karvos-

kylä, +41,7,  7) Siiri Tölli, Hai-

kara, +45,8,  8) Noora Lau-

rila, Junttila, +50,4,  9) Tiina 

Vähäsöyrinki, Ahde, +51,6,  

10) Riikka Hautamäki, Ahde, 

+51,7,  11) Anniina Pelo, Ah-

de, +54,4,  12) Riikka Palola, 

Erkkilä, +56,1,  13) Tanja Val-

kama, KKK, +59,2,  14) San-

ni Ylimäki, Haikara, +1.02,0,  

15) Päivi  Saarimaa, Haikara, 

+1.04,9,  16) Annu Jaakola, 

KKK, +1.07,5,  17) Pinja Palo-

la, Junttila, +1.10,1,  18) Mar-

jaana Kinnunen, Karvoskylä, 

+1.10,3,  19) Eveliina Eskola, 

Haapala, +1.20,5,  20) Fiia Ju-

vonen, Aittola, +1.30,4,  21) 

Laura Ypyä, Välikylä, +1.41,0,  

22) Linnea Ojalehto, Haapa-

la, +1.48,0,  23) Emma Nie-

melä, KKK, +1.55,5,  24) So-

fi a Niemi-Korpi, Junttila, 

+2.14,3,   Jenna Sarja, Kar-

voskylä, --,  .

P4LK, 1 km (Lähti: 25, Kes-

keytti: 0, Hylätty: 0)

1) Pekka Ylimäki, Välikylä, 

3.11,5,  2) Sami Jussilainen, 

Malila, +3,7,  3) Tuomas Ku-

jala, KKK, +9,4,  4) Matias 

Mäntylä, Karvoskylä, +16,4,  

5) Joonas Huitula, Malila, 

+22,2,  5) Juho Kojola, Ah-

de, +22,2,  7) Teemu Tölli, 

Aittola, +28,6,  8) Elias Pa-

lola, Junttila, +28,8,  9) Joo-

nas Tölli, Aittola, +30,0,  10) 

Aleksi Rautaoja, KKK, +30,3,  

11) Johannes Korri, Haikara, 

+30,7,  12) Heikki Korjonen, 

Junttila, +33,5,  13) Alek-

si Nevanperä, Ahde, +33,7,  

14) Erkki Katajala, Haikara, 

+37,8,  15) Johannes Haikara, 

Järvikylä, +37,9,  16) Tommi 

Korkiakoski, Malila, +38,1,  

17) Arttu Saaranen, KKK, 

+39,1,  18) Veeti Hosio, Ait-

tola, +41,8,  19) Teemu Ojala, 

Ahde, +46,4,  20) Pekka Ki-

virinta, Haikara, +49,7,  21) 

Aaro Vuolteenaho, Erkkilä, 

+50,7,  22) Tommi Ylen-Ju-

lin, KKK, +1.08,3,  23) Hen-

ri Johansson, KKK, +1.13,0,  

24) Miska Visuri, Karvoskylä, 

+1.41,3,  25) Elias Riihinen, 

Karvoskylä, +2.53,3,  .

T5LK, 2 km (Lähti: 21, Kes-

keytti: 1, Hylätty: 0)

1) Venla Vilhu, Ahde, 7.44,1,  

2) Krista Rautaoja, KKK, 

+40,0,  3) Heidi Kuupak-

ko, KKK, +1.21,4,  4) Mira 

Aitto-oja, Haapala, +1.23,6,  

5) Riikka Saaranen, KKK, 

+1.39,3,  6) Adalmiina Saar-

toala, KKK, +1.45,0,  7) Ju-

lia Jyrinki, KKK, +1.56,5,  8) 

Vilma Hosio, Aittola, +1.57,9,  

9) Iida Niemimäki, Erkki-

lä, +2.20,1,  10) Marjaana 

Gummerus, Erkkilä, +2.26,7,  

11) Mari Eskola, Haapala, 

+2.28,5,  12) Salla Kivioja, 

Erkkilä, +2.50,0,  13) Petra 

Aitto-oja, Erkkilä, +2.53,1,  

14) Kaisa Kivioja, Järvikylä, 

+2.58,3,  15) Karoliina Päivä-

rinta, Haikara, +3.48,2,  16) 

Sara Korkiakoski, Karvosky-

lä, +3.53,6,  17) Emmi Hieta-

la, Aittola, +4.21,4,  18) Ma-

rianna Palola, Ahde, +4.35,1,  

19) Milla Selkäinaho, Karvos-

kylä, +5.15,3,  20) Ella Huo-

vinen, Ahde, +6.29,4,   Hen-

na Halmetoja, Erkkilä, Kesk.,   

Inna Vähäsöyrinki, Haikara, 

--,  .

P5LK, 2 km (Lähti: 24, Kes-

keytti: 0, Hylätty: 0)

1) Atte Peräaho, Haapala, 

8.00,1,  2) Matias Korkia-

koski, KKK, +2,7,  3) Niko 

Tölli, Aittola, +7,8,  4) Jaak-

ko Ranta-Nilkku, Haapala, 

+15,1,  5) Markus Vähäsöy-

rinki, Junttila, +16,8,  6) Atte 

Allonen, Junttila, +32,2,  7) 

Teemu Ylikotila, KKK, +33,8,  

8) Joonas Järvelä, Väliky-

lä, +42,2,  9) Tuukka  Linna, 

Haikara, +1.03,4,  10) Han-

nes Poikkimäki, Haapala, 

+1.12,6,  11) Joona Pelo, Ah-

de, +1.14,2,  12) Petri Kaut-

to, Erkkilä, +1.14,5,  13) Matti 

Vähäsöyrinki, KKK, +1.16,3,  

14) Saku Kesseli, Karvosky-

lä, +1.22,7,  15) Joonas Hie-

tala, KKK, +1.24,4,  16) Joel 

Huttunen, Haikara, +1.30,7,  

17) Mikael Kumpula, Ahde, 

+1.35,4,  18) Joonas Vähäsöy-

rinki, Haikara, +1.45,8,  19) 

Markus Haikara, Järvikylä, 

+1.52,6,  20) Veli-Joonas Jo-

kitalo, Haapala, +1.59,2,  21) 

Aleksi Laurila, Karvoskylä, 

+2.05,0,  22) Aleksi Ainassaa-

ri, Aittola, +2.30,6,  23) Joni 

Jämsä, Karvoskylä, +3.49,7,  

24) Niko Hosionaho, Aitto-

la, +3.51,3,   Miska Alatalo, 

KKK, --,  .

T6LK, 2 km (Lähti: 19, Kes-

keytti: 0, Hylätty: 0)

1) Jenni Jyrinki, KKK, 7.46,1,  

2) Annika Karsikas, KKK, 

+9,7,  3) Elisa Ylimäki, Väli-

kylä, +34,6,  4) Henna Isokos-

ki, Haapala, +43,5,  5) Heidi 

Vähäsöyrinki, Ahde, +49,1,  

6) Jenni Korkiakoski, Ma-

lila, +51,3,  7) Emilia Män-

tylä, Karvoskylä, +52,2,  8) 

Kaisu Ottavainen, Karvosky-

lä, +1.30,0,  9) Enna Karppi-

nen, KKK, +1.37,8,  10) Jenni 

Vartiainen, Haikara, +1.45,2,  

11) Heli Vähätiitto, Välikylä, 

+1.51,3,  12) Julia Rytilä, Ah-

de, +1.55,6,  13) Henna Me-

riläinen, Ahde, +2.00,0,  14) 

Riikka Saarimaa, Haikara, 

+2.02,9,  15) Nonna Heikki-

lä, Haikara, +2.10,6,  16) Hie-

tala Jenny, Aittola, +2.11,8,  

17) Emmi Järvikuona, KKK, 

+2.39,2,  18) Rosa Ranta-

Nilkku, Järvikylä, +2.50,2,  

19) Marianne Tölli, Aittola, 

+3.04,9,   Johanna Kumara, 

KKK, --,  .

P6LK, 2 km (Lähti: 17, Kes-

keytti: 0, Hylätty: 0)

1) Lauri Gummerus, Erkki-

lä, 6.44,3,  2) Jukka Vierimaa, 

Ahde, +44,7,  3) Jouni Poik-

kimäki, Haikara, +1.03,5,  4) 

Väinö Nivala, KKK, +1.10,5,  

5) Joona Päivärinta, KKK, 

+1.10,9,  6) Valtteri Saviluo-

to, Välikylä, +1.12,3,  7) Ju-

ho Ohtamaa, Malila, +1.23,3,  

8) Miika Tenhunen, KKK, 

+1.32,8,  9) Erik Päivärinta, 

Välikylä, +1.34,9,  10) Ilari 

Saarimaa, Haikara, +1.35,5,  

11) Jyri Harjula, Erkkilä, 

+1.46,8,  12) Jarno Kivioja, 

Haikara, +1.48,3,  13) Pau-

lus Koskela, KKK, +2.25,6,  

14) Petrus Ylikoski, Ahde, 

+2.44,8,  15) Joonas Palokan-

gas, Aittola, +2.52,6,  16) Ur-

ho Karppinen, KKK, +3.19,4,  

17) Elias Kumpula, Ahde, 

+3.38,9,  .

Koulujenväliset Pyssymäellä

4H- yhdistys on tuttu toi-

mija alakouluikäisten kas-

vattajana. 4H järjestää ker-

hotoimintaa sekä kädentai-

to- ja muita kursseja ympäri 

vuoden. 4H:lla on myös val-

takunnallisia kilpailuja, joi-

ta on nytkin menossa useita. 

Eritoten kerhot ovat alakou-

luikäisille suunnatun toimin-

nan vetureita, niin Nivalassa 

kuin muuallakin Suomessa.

Tavoitteita tässä toimin-

nassa ovat ryhmässä toimi-

maan oppiminen, tehtävien 

kautta tulevat käytännöntai-

dot sekä oppimisen elämyk-

set. Tavoitteena on myös tuo-

da harrastus lähelle kotia, ja 

monet 4H-kerhot toimivat-

kin sivukylien kouluilla, jotta 

lasten ei tarvitse lähteä kauas 

kotoa, vaan he voivat saapua 

kerhoon omin avuin.

Kerhot sisältävät runsaasti 

toimintaa, joka kokonaisval-

taisesti kehittää lapsen sosi-

aalisia, psyykkisiä ja fyysisiä 

kykyjä. 4H:n johtoajatuksena 

onkin jo kauan ollut learning 

by doing eli tekemällä oppii 

parhaiten -ajattelu. Tätä aja-

tusta vievät eteenpäin erito-

ten kerhoissa ja kotona tehtä-

vät TOP-tehtävät (TOP= te-

kemällä oppii parhaiten), eri 

tehtävä kategorioita on 10 ja 

niissä on jokaisessa kolme 

eri vaikeusastetta. Kerhois-

sa tehdään yleensä kahta en-

simmäistä vaikeusastetta. Yli 

13-vuotiaille 4H tarjoaa C-

tason yritystehtäviä, joitten 

kautta nuorilla on mahdolli-

suus saada itselleen käyttöra-

haa tai luoda ideastaan vaikka 

tulevaisuuden ammatin. Teh-

dyt tehtävät kirjataan ylös ja 

ahkerimmat tehtävien teki-

jät palkitaan vuosittain vuo-

sikokouksessa. Kerhonjohta-

jina toimii runsaasti yläkou-

luikäisiä nuoria ja heistä nuo-

remmat saavat hyviä ja terve-

henkisiä esikuvia. 

Olen harjoittelijana tutus-

tunut lähes kaikkiin Nivalas-

sa toimiviin 4H-kerhoihin ja 

olen todennut 4H-kerhotoi-

minnan hyväksi tavaksi har-

rastaa. Lapset, jotka käyvät 

kerhossa ovat hyvin aktiivi-

sia ja sosiaalisia. Jotkin ker-

hot kuitenkin alkavat keväi-

sin hiipua, joten kaikki vain 

joukolla mukaan kerhoihin. 

Kerhoissa käymisen voi aloit-

taa 6-vuotiaana. 

Kaupunki edellyttää, et-

tä kouluilla pidettävissä ker-

hoissa on täysi-ikäiset val-

vojat paikalla. Nuoret voivat 

ohjata kerhoa, mutta paikalla 

täytyisi olla täysi-ikäinen val-

vomassa, että järjestys säilyy. 

Vanhempia toivottaisiinkin 

tähän avuksi.

Nivalassa 4H-kerhoja toi-

mii taajaman kokkikerhon 

lisäksi 9 sivukylällä. Kerhoja 

löytyy Aittolasta, Erkkilästä, 

Haikarasta, Ahteelta, Malis-

kylältä, Junttilasta, Järviky-

lältä, Välikylältä sekä Haa-

palasta. Kaikki kerhot toi-

mivat kouluilla ja Erkkiläs-

sä, Haikarassa, Junttilassa ja 

Järvikylällä kerhoja on kak-

sinkappalein. Taajamassa toi-

mivassa kokkikerhossakin on 

kaksi ryhmää. 

 Lisätietoja niin Nivalan 

4H:sta kuin valtakunnalli-

sestakin järjestöstä Interne-

tistä osoitteesta  www.4h.

fi  tai www.yhdistykset.4h.fi . 

Nivalassa toimivien kerho-

jen aikataulut löytyvät Niva-

la-lehdestä maanantaisin 4H-

nurkasta. 

Johanna Kiviniemi
4H-harjoittelija, K-PAMK

Käytännön taitoja ja oppimisen elämyksiä!

Kala- ja Pyhäjokilaakson epi-

lepsiayhdistys aloitti toimin-

nan Maliskylän Liittolassa. 

Nyt kerho kuitenkiin siirtyy 

keskustaan Osuuspankin ko-

koustilaan.

Kerho kokoontuu kuukau-

den ensimmäinen ja kolmas 

torstai-ilta kello 18.00 alka-

en. Hiihtolomasta huolimat-

ta seuraava kokoontuminen 

on ensi viikolla.

Kerhoon ovat tervetullei-

ta niin aikuiset kuin lapset-

kin. Kerhon vetäjinä toimi-

vat Ritva Puusaari ja Helena 

Ylitalo.

Epilepsia-
yhdistyksen

kerho 
keskustaan
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Yleismalliset Sport-vaimentimet
Ruostumatonta terästä. Näköä, kokoa

ja mureat soundit järkihintaan
MUFFLEX SPORT -vaimentimilla.

Erikois-
hinnoin!

Ylei
Ruo

03/09

www.fixus.fi
Tarjoukset voimassa 31.3.2009 asti

tai niin kauan kuin erää riittää.

BELLELLI-turvaistuimet
LEONARDO  0–18 kg, ikäryhmät 0+/1.
Erittäin laadukkaat, hyväksytty ECE
R44/04 säännöksen mukaan. Istuimia
käytetään ajoneuvon hyväksyttyjen 3-piste
turvavöiden kanssa. Asennusmahdollisuus
sekä selkä että kasvot menosuuntaan. Eri
kuoseja, kuvassa  tuote 913-01LEO017

Erittäin
laadukas!

Alkaen

Lasinpesuspray
GlassCleaner
Vaahtoava lasinpesuspray 
puhdistaa ikkunat erittäin 
tehokkaasti. Aerosoli 400 ml. 
Tuote 118-730

Sisäpesu
InsideCleaner
Liuotinvapaa tehokas puhdis-
tusspray muovi-, vinyyli- 
yms. sisäpinnoille. Raikas 
sitrustuoksu. Aerosoli 300 ml.
Tuote 118-829

1990

179006500

350

390Täyssynteettinen
XL Premium 5W-40
Pakkaus 5 L
Tuote 114-9540-5

13,-/L

3,98/L

8,75/L

UUTUUS!
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Ensi kesänä Jokilaaksojen 

Musiikkisäätiö tuottaa maal-

likkosaarnaaja Paavo Ruotsa-

laisen elämästä kertovan Vii-

meiset kiusaukset- oopperan. 

Joonas Kokkosen säveltämäs-

sä väkevässä oopperassa Paa-

vo Ruotsalainen kertaa uni-

houreissaan elämänsä tapah-

tumia. 

Jokilaaksojen Musiikki-

säätiö käynnistää tapahtu-

maviikkonsa oopperagaalalla 

sunnuntaina 7.6. Se järjeste-

tään Nivalan jäähallissa oop-

peran lavasteissa. Gaalassa 

esiintyy Viimeiset kiusaukset 

- oopperan pääsolisteja, Vii-

meiset kiusaukset- oopperan 

orkesteri, kuoro sekä Kokko-

lan Oopperan pääsolisteja. 

Viimeiset kiusaukset -

oopperan esityksen ensi-ilta 

on 11.6. Muut esitykset ovat 

12.6., 13.6., 14.6., ja 16.6.

Oopperakuorossa 
65 laulajaa

Viimeiset kiusaukset- oop-

peran ohjaa Hämeenlinnan 

kaupunginteatterin ohjaaja 

Hannu-Matti Tyhtilä, joka 

ohjasi myös Pula!-oopperan. 

Orkesterina on Haapaveden 

kamariorkesteri. Orkesteria 

johtaa Timo Hannula. Oop-

perakuorossa laulaa 65 laula-

jaa ja sitä johtaa Ylivieskalai-

nen Elina Järvelä. Lavastuk-

sesta vastaa Kari Junnikkala 

ja pukusuunnittelusta Anne 

Lasonpalo.

Paavo Ruotsalaisen roo-

lin laulaa baritoni Esa Ruut-

tunen. Riitan osaan tulee sop-

raano Johanna Rusanen- Kar-

tano. Seppänä on basso Petri 

Pussila. Ykkösmiehenä, joka 

on teoksen toiseksi suurin 

rooli, laulaa tenori Lassi Vir-

tanen. Hän lauloi viime ke-

sän Joutilas mies -oopperas-

sa Viina- Matin roolin.  Yk-

kösnainen on Katriina Lep-

pänen. Näyttelijä Eeva-Mai-

ja Haukinen on lupautunut 

Anna Loviisan rooliin, joka 

on toinen puherooleista. Ju-

hanan rooliin on sovittu Las-

se Penttinen. Tuomo Häkkilä 

on toinen mies. Kolmas mies 

on Jari Parviainen ja 2.nainen 

Kristiina Nietula. 3. naisena 

Sirpa Kurra. Albertiinan roo-

liin tulee Anna Ruuttunen. 

Lippuja myyty jo 
3900
Valtion säveltaidetoimikunta 

on myöntänyt 20 000 euron 

apurahan Viimeiset kiusauk-

set - oopperan tuottamiseen 

helmikuussa 2009. Suomen 

kulttuurirahaston keskusra-

hasto on myöntänyt 20 000 

euron apurahan Viimeiset 

kiusaukset - oopperan tuot-

tamisen vuodelle 2009.

Oulun läänin taidetoimi-

kunta myönsi 2000€ apura-

han oopperan tuottamiseen 

vuodelle 2009.

Keskipohjanmaa – säätiö 

myönsi 2000€ apurahan Vii-

meiset kiusaukset - oopperan 

tuottamiseen.

Takasen säätiö myönsi Jo-

kilaaksojen Musiikkisäätiöl-

le 3000€ apurahan nuorten 

muusikoiden matkakorva-

uksiin Viimeiset kiusaukset 

- oopperassa ja Laiskat ankat 

lasten musiikkisadun      esiin-

tyjien kuljetuksiin.

Viimeiset kiusaukset - 

oopperan lippuja myyty tällä 

hetkellä 3900kpl eli puolet.

Lipunmyynti käynnistyi 

marraskuussa 2008. Kaik-

kiaan lippuja on myynnissä 

7800.

Jokilaaksojen Musiikki-

säätiö järjestää lapsille Ti-

Ti- nalle lastenkonsertin ta-

pahtumaviikon yhteydessä 

15.6.2009 klo 18.00 Nivalan 

jäähallissa.

Viimeiset kiusaukset-ooppera 
Nivalassa kesäkuussa

PARHAAT RENKAATPARHAAT RENKAAT
SYKSYN PELLOILLE!SYKSYN PELLOILLE!
PARHAAT RENKAAT
SYKSYN PELLOILLE!

Joutsentie1, YLIVIESKA puh. (08) 410 123, www.a-rengas.fi
Mikko 050 4001 952, Matti 050 4001 955

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

Kommentoi netissä
Tekstarit löydät  myös internetistä 

osoitteesta www.nivala.org. Sivuilla 

voit myös kommentoida viestejä.

No joko sielä haikaperän jää-

radalla saa ajaa muutki ku 

haikaperäset? Vai omistaako 

ne sen joen?

Mitä positiivista siinä sinun 

kirjotuksessa oli, ite nauvut 

muitten kirjotuksista!

Onneksi Lidl kohta aukiaa 

tullee muuttamaan nivalais-

ten ruokatottumuksia kuin 

juomakin. Onneksi myös 

tulee oikiat kassat että saa 

rauhassa pakata. se ylivies-

kan systeemi on tosi vaikia 

jos oot yksin kaupassa mis-

sä monet nivalaiset on käyny 

viikottain.

Kiitos mielenterveysneuvo-

lan työntekijöille, teette hy-

vää työtä!

Jemmica Laamanen pitäis 

saada Nivalaan esiintymään. 

On muuten loistava artisti!

Aivan ihana katsoa kun van-

hemmat huolehtii lapsistaan. 

Erittäin kovina pakkasaamui-

na oli kouluilla ruuhkaa kun 

oppilaita tuotiin autoilla kou-

luun ja jotkut tuo naapurin-

kin lapset samalla.

Jos oot vaihtamassa vuok-

ra-asuntoa ja oot maksanut 

vuokran kuun loppuun niin 

saat asua myös kuun loppuun 

eikä asunnon tartte olla tyh-

jä viimeinen päivä. Onko-

han nivalan vuokranantajil-

la omat lait? www.vuokralais-

tenkeskusliitto.fi  saat tietoja.

Oikein koostetulla kasvis-

ruualla ei tule pää kipeäk-

si ja kyllä jaksaa! Proteiinia 

(soijatuotteet ym.) ei niissä 

koulussa oo tarpeeksi. - Go-

Vegan -

Hei sinä lastensuojeluilmoi-

tuksen tekijä. Oletko tietoi-

nen että alkoholistiksi nimit-

täminen on kunnianloukka-

us. Tarpeeton/keksitty ilmi-

anto on myös laissa rangaista-

va asia. Joten seuraavan ker-

ran kun ilmoitusta teet jätä 

yhteystietosi lastenvalvojille, 

katsotaan miten asiassa ede-

tään. - Isi -

Onko kaikkien pakko aina 

valittaa kun kynnelle kykene-

vät? Eikö voisi tekstata jotain 

positiivistakin - valittaja -

Jo on kumma kun järvikylän 

op:n tulos hyvä niin johtajaa 

vaaditaan eroaan. Jos näin 

käy nii 17 asiakasta lähtee 

heti ja lisää lähtijöitä tulossa 

ja se on takuuvarmaa niin ja 

osalla huomattavat talletuk-

set! Nim. Tilannetta seuraa-

va joukko.

Aina me nuristaan, mutta vä-

lillä kiitoskin paikallaan, oli-

pa ihana ulkoilupäivä Niva-

Kaijalla torstaina oli jokaisel-

le jotakin ja mahtavat eväät. 

Tv. muutama oppilas.

Sinä rehellinen ruskean lom-

pakon löytäjä, voisitko palaut-

taa loppu lompakon meidän 

postilaatikkoon, poliisille tai 

johonkin kauppaan. Rahat 

saat pitää, voin maksaa löy-

töpalkkion.

Nyt näkyy jo lama nivalas-

sakin.

Kiitos niva-kaijan koululle ki-

vasta liikuntapäivästä, erityi-

sesti 9 km lenkistä montulle! 

Ruokaa ei puuttunut. Ja ki-

vasti heräsivät vanhat muis-

tot, vaikka vain pari sataa 

metriä valtatiestä oltiinkin...

Viime lehdestä jäi tilanpuut-

teen vuoksi pois kaksi mu-

kavaa kuvaa. Kuvat oli otettu 

Kyösti Kallion koululla pide-

tyssä tilaisuudessa, jossa Ni-

valan Voimistelijat esittivät 

taitojaan.

Kuvat Ritva Oja.

Voimistellaan!

Joona Boren esittelee reippaasti mitaliaan ja osallistumistodistustaan.

Nuorena on vitsa väännettävä.

Pitkään vallalla olleet ns. joh-

tajuusopit koirien koulutuk-

sessa joutavat romukoppaan. 

Yhdysvalloissa on uutisoitu 

tutkimuksesta, jonka mukaan 

monet yleisesti annetut opit 

koiran kouluttamisesta ovat 

vääriä ja niiden tuloksena 

varttuu vihaisia koiria. Suo-

men Eläinsuojeluyhdistys on 

tyytyväinen pitkään odotetun 

tutkimuksen tuloksista, jotka 

entisestään vahvistavat SEY:

n ja johtavien koirankoulut-

tajien näkemyksen siitä, että 

ns. pehmeät metodit eivät ole 

ainoastaan eettisempiä vaan 

myös tehokkaampia koiria 

koulutettaessa. 

Pennsylvanian yliopistos-

sa tehty vuoden mittainen 

kartoitus osoitti, että koi-

ran kouluttaminen lyömällä 

tai pelottelemalla ja silmiin 

tuijottamalla tekee eläimes-

tä aggressiivisen. Tutkimus-

ta johtaneen Meghan E. Her-

ronin mukaan ylivaltaan pe-

rustuvassa koulutuksessa on 

suuria riskejä. Väärien kou-

lutustapojen uskotaan lähte-

neen siitä olettamuksesta, et-

tä aggressiivisuudella omis-

taja näyttää olevansa laumaa 

johtava alfauros tai -naaras. 

Tätä käsitystä toistetaan myös 

televisiossa, tutkijat sanovat. 

SEY:n näkemyksen mu-

kaan tutkimuksen tulos on 

paikkansa pitävä - tutkimus-

metodien eettisyyteen kan-

taa ottamatta. Eläimen väki-

valtainen kohteleminen on 

paitsi väärin, myös laitonta. 

Nykytiedon valossa on sel-

vinnyt myös, että vanhat su-

situtkimukset ovat antaneet 

väärää tietoa, minkä vuoksi 

koiria on vuosikymmenien 

ajan kohdeltu johtajuus- ja 

alistamisperiaatteiden mu-

kaisesti. Valitettavan usein on 

nähtävissä koirien kohtuutto-

man aggressiivista kohtelua - 

niin koulutuksen yhteydessä 

kuin muissakin normaalielä-

mään kuuluvissa tilanteissa. 

Jo ulkoilutuksen yhteydessä 

saattaa esiintyä hihnassa re-

pimistä, pakottamista sekä 

kovakouraista käsittelyä.

Jokaisen koiran omistajan 

tulee tietää, että eläinsuojelu-

laki kieltää ankaran kurinpi-

don ja kouluttamisen sekä ko-

vakouraisen käsittelyn. Eläin-

suojeluasetuksesta löytyvät 

yleiset vaatimukset, joiden 

mukaan eläintä on kohdelta-

va rauhallisesti, eikä sitä saa 

tarpeettomasti pelotella tai 

kiihdyttää. Eläintä ei myös-

kään saa vahingoittaa tai kä-

sitellä väkivaltaisesti, eikä si-

tä saa raahata esim. hännästä, 

turkista tai päästä vetäen. 

Eläintenpidossa on edis-

tettävä eläinten terveyden 

ylläpitämistä sekä otettava 

huomioon eläinten fysiologi-

set tarpeet ja käyttäytymistar-

peet. Tiedon puute ei oikeuta 

ketään pitämään eläintä huo-

nosti. SEY muistuttaakin, et-

tä jokaisen eläimen omistajan 

velvollisuutena on myös huo-

lehtia lemmikkinsä luontai-

sista käyttäytymistarpeista.

Koirien koulutuksessa käytetään 
usein aataminaikaisia oppeja

Uuden tutkimuksen mukaan koiran kouluttaminen lyö-

mällä tai pelottelemalla tekee eläimestä aggressiivisen.
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Nivala toimii
Yhdistyspalsta 95€/vuosi

SPR Nivala

Nivalan Partio ry.

Nivala-Pesis

Lyhty r.y.

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

Nivalan Metallityöväen Ammattiosasto 353

järjestää kurssin lauantaina 14.3. aiheena

PALKKARAKENNE

Kurssi on tarkoitettu kaikille Metallin jäsenille. Osallistumi-

nen on maksuton sisältäen kahvit ja ruoan. Tervetuloa!

Paikka: Hotelli Ravintola Puustelli, Nivala. Aika: 9.00-

15.00.

Kouluttaja: Jukka Meriläinen, Metallin Oulun Aluetoimisto. 

Sitovat ilmoittautumiset su. 8.3. mennessä Jari Mehtälä 040-

3544711 tai jari353@gmail.com.

Toimikunta

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

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

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 

Harjoitusajat:

Maanantai: 19.00 - 21.00

Torstai: 19.00 - 21.00

www.hmdkalajokilaakso.net

Nivalan Han Moo Do

Nivalan Partio ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 

tiistaina 10.3.2009 klo 19.00 kololla. Kaikki jäsenet tervetu-

loa! Hallitus.

KIITOS!

Sydämelliset kiitokset kaikille verenluovuttajille. Kiitokset 

Terttu Heikkiselle, Jätehuolto Mehtälälle, Leena Suvannol-

le ja muille vapaaehtoistyöntekijöille sekä Nivalan Nuoriso-

seuralle.

SPR Nivalan osasto
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Tule
mukaan!
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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  

TAAKKATELINE Citroen 
Xsaraan, sopii 5-ov mal-
liin. H. 50 eur. P. 0400 
389044.

Kuivaa SEKAKLAPIA 
20 euroa heittokuutio. 
Puh. 0405630321.

OSAOMISTUSASUNTO 
2 mh, tupakeittiö, sau-
na, tilava parveke ja 
vaatehuone. Rv 2000, 
kaukolämpö. Pinta-ala 
66,5 
m2. Gsm. 044 268 
1135.

Käytetty ULKO-OVI 
karmeineen, ruskea, 
kolmella lasilla. Koko 
10-21. Hp. 120 euroa. 
0405485963.

ETUREKI puh. 040 750 
3516.

HEINÄÄ pienpaaleissa. -
08 satoa, hyvänlaatuis-
ta. Puh. 050-5625399.

Sekarotuisia KOIRAN-
PENTUJA hyvään ko-
tiin. Luovutus viikolta 
11. alkaen. Puh. 044-
745 9311.

KÄRRYKUOMU 3000 x 
1480. Solifer Speed -72 
+ osia. Massasekoitin 
"Pikku-Mammutti" 700 
L. Puh. 040 525 7867.

Salora 28 " laajakuva 
PUTKITELEVISIO. 2 X 
scart, kaukosäädin. Siis-
ti ja hyvä kuva. Noin 5 
vuotta vanha. 
Hp. 75 euroa. Puh. 
044-5559507. 

Ostetaan  

Käytetty ÖLJYPOLTIN ja 
viljaruuvi n. 4 m. pitkä. 
Puh. 044-3022975.

Lasikuituinen SOUTU-
VENE/perämoottori 
puh: 040-7061749.

HALAPA pyöreä keit-
tiönpöytä. Hyväkuntoi-
nen, mielellään tumma. 
Ei tuoleja! 045-122 40 
23.

Kodin IRTAIMISTOA 
puh. 040-7061749.

Halutaan vuokrata  

KOLME HUONETTA 
+ keittiö + sauna tai 
omakotitalo Niva-

lan keskustasta. Puh. 
040-4170803.

Vuokralle tarjotaan  

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

Sekalaista  

Otetaan KOIRIA HOI-
TOON hiihtoloman ai-
kana. Terhi Raudaskos-
ki, 044-283 6550.

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:

Nivalan toimisto: Kalliontie 25,
 85500 Nivala. 

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

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

Internet: www.nivalanviikko.fi 

Puhelin/telefax: (08) 443 133

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

Päätoimittaja: Maritta Raudaskoski
 040 841 9213

Ilmoitusmyynti:
 Myyntipäällikkö Mika Moilanen
 040 416 8958
 Kaarina Puusaari-Niemelä
 050 4392 900
 Nivala toimisto (08) 443 133

Taitto/ilm.valmistus: Marko Virkkula
 050 554 9040

Ilmestymispäivä: Sunnuntaisin
 (jakelu lauantaina)

Hinnat:
Etusivu  1,00 €/pmm*
Takasivu 0,95 €/pmm*
Sisäsivut 0,85 €/pmm*
Parhaat palvelut 6,30 €/viikko*
Nivala toimii -yhd.palsta 95 €/vuosi 
Laskutuslisä 2,35 €
Kodin kirpputori ilmainen yksityisille
 5 €/kpl yrityksille
Aikuisten onnittelukuvat,
kihlaus-, vihki-, kiitos-
ym. ilmoitukset 9 €/kpl (kät.)
Lehden tilaus kotimaahan 42 €/vuosi
 *) hinnat ilman arvonlisäveroa

Mediakortti: www.nivalanviikko.fi 

Aineiston jättöaika: To klo 14.00

Kustantaja:
 Nivalan Paikallismediat Oy, Nivala

Painopaikka:
 Suomalainen Lehtipaino  Oy, Kajaani

Jakelu: Suorajakelu Korkiakoski
 040 541 9767

Vastataan pois

1. Slummien miljonääri.

2. Vastustus.

3. Kädestäennustaja.

4. Norsun.

5. Tähtikuvio.
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